
Csanádi János, Réhon József 

Ahol a patika áll ... 

ratiopharm 
Jobbulás jobb 

1' 
1 



A hol a patika ált .. . 

Kerekes Ferenc, Rozsnyay Mátyás, Winkler Lajos 

élete és munkássága 

Csanádi János 
közreműködésével összeállította 

Réhon József 

ARAD, 2008 



,,Ad utilitatem vitae omnia consilia, 
FactatJue nostra, dirigenda sunt. „~, 
(Tacitus, 5 2-117) 

Ez a könyv három aradi tudós emlékének ápolásaként 
készült, Rozsnyay Mátyás 175. és Winkler Lajos 145. születési 
évfordulójára. 

©Alma Mater Alapítvány Arad, 2008 

* Minden gondolatunk és tettünk az élet hasznára irányuljon. 

Egy aradi könyv köszöntése 

Gazdag gyógyszerészeti irodalmunkba született ez az újabb, párat
lan összefoglalás, mely igen nagy gonddal, szaktudással, szeretettel,. 
az ügy iránti elkötelezettséggel készült. 

Már a címe is· meglepő, figyelemkeltő: Ahol a Patika áll... 
Csanádi János és RéhonJózsefkönyve nekünk, gyógyszerészeknek 
szívet melengető, hiszen két híres gyógyszerészről s egy nagyszerű 
kémikusról szól. 

Az összegyűjtött vis5zaemlékezések, a még fellelhető relikviák 
segítségével villanásszerű képeket kapunk s élvezetes történeteket 
olvashatunk a magyar tudomány három nagy alakjának küzdel
mes, eredményekben gazdag, színes életéről, gondolkodásáról. 

Elsőként Kerekes Ferenc kémikussal, matematikussal, az egyik 
utolsó polihisztorral ;,találkozunk'', aki jobbágy családból küzdötte 
fel magát a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé. Kémiai 
elemekkel foglalkozó értekezései, kísérletei megnyitották számára 
az utat a külhoni egyet~mek katedrái felé, ő mégis hazáját válasz
totta. Bepillantást engednek a szerzők Kerekes korának alkimista 
érdekességei mellett az „aranycsinálás" rejtelmeibe is. 

Ezt követően megismerhetjük a sokoldalú Rozsnyay Mátyás 
életét és munkásságát. A sakkal, borászattal, fényképészettel foglal
kozó gyógyszerész az általa előállított íztelen kinin-tannát vegyület

. tel vált híressé, amely az ő korában egyedülálló volt, mint láz és 
fájdalomcsillapító. Azzal, hogy nem védte le szabadalommal felfe
dezését, sokat tett az emberi szenvedés csillapításáért. 

Bensőséges hangulatot teremtenek a megszólaltatott kollégák 
és a dédunoka, Csernyánszky-Kálmán Judit vallomása is. Szó esik 
a Rozsnyay-hagyomány őrzésére szolgáló, évente megrendezésre· 
kerülő Rozsnyay Mátyás Emlékversenyről. Ennek keretében fiatal 
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gyógyszerészek mérik össze tudásukat és ezáltal fejlesztik vitakész
ségüket is. Minden ilyen megmérettetés jó alkalom arra, hogy fel
keltse a fiatalokban a tudás iránti érdeklődést, s előmozdítsa a tudo
mány és a gyakorlat kapcsolatát, ápolását. Fontos a gyógyszerész
utánpótlás nevelése szempontjából, valamint az egyetemek és az 
alkotó gyógyszerészek kapcsolatépítése céljából. 

E célnak határokon átnyúló nemzetközi szintre emelése igen 
kívánatos volna! Nagy öröm, hogy e verseny Aradon is megvaló
sulni látszik! 

Az összeállítást az aradi születésű, Rozsnyay patikájában gya
kornokoskodó, később nemzetközi hírnévre emelkedő Winkler 
Lajos gyógyszerész és kémikus munkásságának bemutatása zárja. A 
gyógyszerészet fejlődéséért munkálkodó Winkler megjelenik úgy 
is, mint tiszteletet parancsoló komoly tudós, ugyanakkor előttünk 
áll a különcködő, sajátságos életvitelű ember is. 

A könyv a munka, a kutatás, a tudomány iránti tiszteletből 
táplálkozik és értékelni igyekszik az emberiség javát szolgáló meg-
valósításokat. · 
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Jó szívvel ajánlom az olvasónak! 

DR. HERCZEGFALVI LASZLÓNÉ 

gyógyszerész 

Prológus 

Ez a könyv nem lesz száraz, nem lesz unalmas, tudományos sem. Azért 
ügyelünk, hogy a kémia iránti tisztelet nívóját jelző léc ne essen le, még 
csak meg se rezegjen. 

Ezt ígétfük, ennyit bátran vállalhatunk. 
A „három vegyész" ezt megengedi~ lehetővé teszi. 
A „garabonciás" Ke:„-.~es, a „szellemes csevegő" Rozsnyay és a 

„kávéházi" Winkler tálcán nyújtják az érdekességeket, az anekdotákat. 
Tehát ne tegyék félre a könyvet. 
Megtudhatják, alkimista volt-e Kerekes, mit művelt Rozsnyay a ke

serű kininnel Egyedülálló az a mód, ahogyan a komoly kutató, Winkler 
professzor bejelentette munkatársainak frissen megkötött házasságát. 

Értelmet tulajdonítani e könyvecske megjelentetésének egyedül itt, 
Aradon szabad, ahol a patika áll. Biztosak vagyunk benne, hogy itt, a 
Maros partján s valamivel távolabb, a Körösközben sikerül „eladni is''. 

Winkler LaJos munkásságának gazdag irodalma van. Nincs olyan 
magyar nyelvű kémia- és gyógyszerészettörténettel .foglalkozó munka, amely
ben ne említenék akár többszdr is az aradi borkereskedő Winkler család satját. 

Nem bánik vele mostohán a külföldi szakirodalom sem. 
Túl az Arad megye neves szülöttei cím alatt megjelent, régen 

várt lexikonon, a történész U;j János figyelmét már korábban is felkeltette 
Rozsnyay Mátyás egykori patikussegédje (Elfelejtett nagy aradiak -
Winkler Lajos. NyugatiJelen, 2005. május 21.). 

Csanádi János magyar nyelv és irodalom szakos tanár több alka
lommal is írt az ördöngös debreceni professzor, Hatvani István utód
iáról az erdőhegyi garabonciásról, Kerekes Ferencről. 

Értékes, össze.foglaló dolgozatát ebben a könyvben végérvényesen felál-
dozza a kémia oltárán. ' 
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~>:s''>~f:'W..crzsnrva1~Mrát1!'asriól. a.feltalálóként is neves gyógyszerészről boraszról 
sze1!tem:es csevegőről Aradon többen is írtunk már, de 

m-aai: RV.ftrusza elmarad a dunántúlitól Utca nem viseli a nevét Ara
don, emléktábla sem jelöli az egykori Rozsnyay-házat, patikát. 

A sírja .folé emelt obeliszken ma már nem az ő nevét olvashatjuk. 
A szekszárdi Sakk-kultúráért Alapítvány ebben az évben elindítja a 

Rozsnyay jubileumi programot. 
Rozsnyay Máryás 175 éve született. 
AzAradi Polgármesteri Hivatal nevében Bognár Levente alpolgár

mester 2007. május 9-én aláírta a jubileumi programhoz kapcsolódó 
szándéknyilatkozatot. 

Kedves aradiak! 
Vallják meg, sokat tudnak ugyan Rozsnyay Máryásról de nem 

eleget. Kerekes Ferencről is olvashattak, de Winkler Lajos nevét talán 
meg sem jegyezték. 

Ezért csak most és itt városunkban, lehet, hogy utoljára, tanúi lehet
nek egy igazi különlegességnek. 

Legyen jó a sorsa ennek a könyvecskének. 

R.j. 

Arad, 2008. január 1. 
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Az ercfőhegyi garabonciás 

KEREKES FERENC 
(1784-1850) 



Arad a modern kémia hajnalán 

A XVIII. század végél.;1 és a XIX. század első évtizedeiben Aradot és 
környékét nem tekinthetjük jelentős helynek, ha a kémia fejlődését 
és annak gyakorlati alkalmazását vizsgáljuk. Ami lehetett, ami volt, 
arról is alig tudunk valamit. 

Az bizonyos, hogy 1810-ben Solymos helységben az erdő hul
ladékfáinak feldolgozására hamuzsír gyárat létesítettek. A hamuzsír 
tudományos elnevezése kálium-karbonát, képlete K2C03• A fa 
hamujának egyik alkotó eleme. 

A Na
2
C0

3 
előállítására használt eljárások a hamuzsír esetében 

nem alkalmazhatók. Marad a fahamu. A hamuzsír tárolása, szállítása 

figyelmet igényel. 
Számos felhasználása ismeretes, jelentős az üveggyártásban, 

elsősorban a laboratóriumokban használatos hőálló üveg előállítása
kor. A solymosi hamuzsír gyár működtetése komoly kémiai isme
reteket igényelhetett. 

Arról, hogy Arad városának volt-e egyáltalán valamilyen sze
repe Kerekes Ferenc indításában, nem tudunk semmit, s ez még 
csak nem is valószínűsíthető. 

A természettudományok terén 1722-ben kuriózumszámba 
mehetett Sártori Bernát aradi tanár Physikája, melyet Philosophiá
ja III. részébe ékelt, melyben még a föld mozgásának tanát is tagad
ta, a vegytani elemekről pedig fogalma sem volt. 

Így Arad megye viszonylatában Kerekes Ferenc az első olyan 
kémikus, aki komoly tudományos színvonalra emelkedett. Debre
ceni tanárként viszont aligha lett ismertté Aradon. 

Az ő halálakor Hidegh Kálmán (Arad, 1839) még csak 11 éves. 
Hidegh a kassai és budapesti évek után 1880-tól lett az aradi főreál 
tanára. Komoly hírnevet hozott magával, 1878-ban jelent meg a 
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Természettudományi Társulat által megkoszorúzott műve, A Ma
!{Yar fakóércek elemzése. 

Ugyancsak a főreál tanára 1875-1892 között Antolik Károly, 
majd Fényes Dezső. 

Az aradi szeszgyár, a menyházai és lippai gyógy-, illetve ás
ványvizek elemzése, a menyházai vashámor és márványbánya 
működtetése egyben kémiai eljárások alkalmazását is jelentette. 

Az ide vonatkozó írásos emlékek valahol „rejtőzködnek". Dr. 
Kovách Géza a lippai ásványvíz összetételére vonatkozó tudományos 
feljegyzéseket a kutató alaposságával összeszedte. Az elemzéseket 
nem Aradon végezték. A feljegyzéseket a mai elnevezések szem
szögéből e könyv szerzője értelmezte. Élvezetes, érdekes munka volt. 
Kovách Géza összeállítását az újrainduló lippai ásványvíz-üzem 
rendelkezésére bocsátotta, azt reklámcélokra használták feL 

A gyakorlati, immár európai szintű kémiát a kiváló gyógysze
rész-technológus, Rozsnyay Mátyás hozta el Aradra (1874). Ez a 
könyv nagyrészt róla szól. 

Az Aradról elszármazott kémikusok közül minden kétséget 
kizáróan·a legnevesebb Winkler Lajos, Rozsnyay Mátyás „patikus
segédje". Ó a harmadik vegyész. 

Fodor Gábor,' Szent-Györgyi Albert munkatársa, az Aradi 
Római Katolikus Főgimnázium 1932-ben érettségizett diákja, már 
a kémia fénykorának Winklerrel vetekedő igazán nagy alakja. Róla 
és Kisjenő másik nagy szülöttéről, Balogh Elemérről, a geológusról 
és ásványtan-professzorról külön kell majd szólani. 
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Aki Kerekes Ferenc előtt járt 

A magyar Faust - Hatvani István 
(1718-1786) 

Jókai Mór fantáziája ragasztotta 
ezt az elnevezést Hatvani István
ra, a debreceni kollégium egyko
ri nevezetes professzorára. 

Kerekes Ferenc nem volt 
(nem is lehetett) Hatvani diák
ja, de utódja mindenképpen. 

Hiba lenne részünkről, ha 
úgy írnánk Kerekes Ferencről, 
hogy Hatvani István munkássá
gát ne mutatnánk be, emlékét ne 
idéznénk fel, annál is inkább; 
mivel születésének 290. évfor
duló ja erősen közeledik egy 
tekintélyes és kerek számú jubi
leumhoz. 

Hogy a debreceni professzor 
„csodáit" magyarázzák, diák
mendemondák, tréfás ráfogások 
alapján tudatlan, babonás em
berek az ördög cimborájának 
nevezték el, Jókai pedig magyar 
Faustnak. . . 

Hatvani István professzor 
portréja 

Keresztury Dezső: Hfres magyar 
könyvtárak, R TV-Minerva, 

Budapest, 1982, 121. oldal. 

Fotó: Gyarmathy László. 

Debreceni Református 

Kollégium Könyvtára 

Arany János, aki maga is debr~ceni diák volt, s aki 99 évvel 
később született Hatvaninál, a még élő mondakört versbe is fog
lalta. 
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Arany János 

Hatvani 
- Népmonda után -

Kitelt az év, a perc lejára, 
Hogy Debrecen híres tanára, 
Mint vérrel esküvé egy rossz nap, 
Átadja székét - a Gonosznak. 

Az ifjúság tömöttebb rendben 
Gyűl össze a hallóteremben, 
Meghatva titkos borzalomtul, 
Midőn az éji óra kondul. 

Nincs semmi nesz. Hallgatva várnak 
Jöttére a tudós tanárnak, 
Ki a fekete könyvben olvas, 
S kohán arannyá válik a vas. 

Mi sors vár rád a csillagokban, 
A csíziónál tudja jobban, 
Bölcsek kövét régóta bírja, 
Nap- s holdfogyatkozást megírja. 

Télen, szobában, érlel dinnyét 
Csiklandni a vendégek ínyét, 
S az asztallábból, mint varázslás, 
Csapon dől a tobji máslás. 

A szobapadlón vizet áraszt, 
Hogy nem lelsz egy tenyérnyi szárazt, 
Sikolt, ugrál a női vendég: 
De a víz egyre árad mindég. 

Mert ezt kétségtelen forrásból 
(Ki más után, ki hallomásból) 
Az ifjúság vallotta szentnek: 
Vénebb diákok nem füllentnek. 

Most e percet borzadva várja 
Midőn belép hffes tanárja, 
Nincs semmi zúgás, - légy ha rebben 
Meghallik a népes teremben. 

Sötét az éj. Künn vad vihar dul, 
A szélkaka~ meg-megcsikordul; 
Benn ösztövér gyertyák lobognak 
Elősejtelmén nagy dolognak. 

Az asztalon pedig halommal 
Egy gólyalábu cirkálómmal, 
Sötét, kormos edények állnak: 
Eszközi bűvös mágyiának. 

Ott serpenyő, ott szerteszéjjel 
Kisebb-nagyobb szelence, tégely, 
Üvegcső, lombik és retorta„. 
Tán a - majd megmondám ki hordta! 

Mellettök egy magasabb állvány, 
Fából csinált rezes nagy bálvány, 
Üvegtányérral, mint malomkő: 
S ha hozzáérsz megüt a mennykő. 

De ím az ajtó, tudniillik 
A műterem ajtója, nyílik 
S jő a tanár, miként szokása„. 
Nem a tanár! csak képe-mása. 
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végig a földön, 
mint dologhoz értő, 

Beszédjét a ravasz kisértő. 

De, mint ama bölcs csízióban, 
Homály uralkodik a szóban: 
Mi a planéták befolyása? 
Mit jósol a tenyér vonása? 

Kik e s ama jegyben születnek, 
Sírnak-e többször, vagy nevetnek? 
A telihold, a görbe ujság 
Szeszéjiből mi a tanulság? 

Ha a tigris a medvét lebírja, 
(Mikép Albertus Magnus írja, 
Vagyis ha két érc egybeolvad) 
Hogy áll elő más oktalan vad? 

Mind e csodát kifejti bőven 
S mutatja tűzön, serpenyőben; 
Sok görbe szám s abracadábra 
Firkáitól hemzseg a tábla. 

De, amint egy gonosz planétát 
Rajzolna, elejti a krétát: 
Egy kis deák (röstebb a nagyja) 
Utána szökken és feladja. 

Hanem„. egek!... az ifjú sápad, 
Meglátva egy pár csodalábat; 
„Lóláb!" suttogja félelemben, 
„Lóláb!" fut végig a teremben. 

S egyszerre, mint vihar zugása, 
Dördül az én'elc harsogása, 
Merész hangon, őszinte hitben: 
„Erős várunk nekünk az Isten!" 

És mind magasbra szárnyal a szó, 
Üvölt a discant, búg a basso, 
Mikéntha Luther lelke szólna: 
„Ha e világ mind ördög volna!" 

Egy pillanat„. kénkőszag érzik, 
Hová lett a kisértő? nézik: 
Hűlt helye a tanári széken, 
Maga?„. tán már pokolfenéken. 

De a tanár jő, a valódi, 
(Többé vele nem bir Asmódi) 
S mi a természet zára, nyitja? 
Isten-dicsőségül tanítja. -

(1855 április) 

Hogyan alakult ki, mi a hiteles magja ennek a verset, regényt és 
drámát ihlető hiedelemnek? 

Hatvani István 1718. november 21-én született Rimaszombaton; 
A debreceni főiskolán teológiát hallgatott, majd külföldi egye

temeken tanult tovább. 
A filozófia doktora lett, Baselben orvosdoktorrá avatták, de 

matematikát is hallgatott. 
Leydenben csillagászattal foglalkozott. 
Akárcsak valamivel később Kerekes Ferenc, a külföldi marasz

talások ellenére ő is „jobban szerette gyászos helyzetben lévő egyházát és 
a csekély jövedelmű tanári hivatalt a hazájában, mint Hollandia virág
zó szabadságát és dúsgazdag tanári fizetését". 
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Így lett 1749-től a fizika és a matematika professzora Debre
cenbeq, s Magyarországon először kémiát is tanított. 

Az előadóterem mindig telve volt, amikor az „electrica machi
na"-val viUamos szikrákat viIIantott fel, és az „antlia pneumatica" 
(légszivattyú) segítségével összetapasztotta a magdeburgi féltekéket. 

Ezek a mások által érthetetlen fizikai kísérletek, a professzor 
kémiai érdeklődése és sikeres gyógyításai tették őt titokzatos alakká 
a magyar Fausttá. ' 

. ~~tvani István nem volt más, mint korszerű műveltségű, euró
pai taJekozottságú tudós és nevelő, aki 37 éven át tanított s 1786-
ban hunyt el. 

Kerekes Ferencre emlékezve, munkásságának ismertetésekor 
szólnunk kell a korabeli természettudomány állapotáról, 
de még az alkémiáról is, amit alkímia néven is emlegetnek. 

Százezres nagyságrendű az a szám, amely az alkémiáról 
írott könyvek sokaságát jelöli. Tudom, felesleges ezt a szá
mot szaporítani - a XXI. században járunk-, de szükséges 
némi magyarázat. 

Hiszen a kémia részben az alkémiából bontakozott ki. 
Az „al" nem arra utal, hogy a kémia valamilyen „alágáról", 
„alfejezetéről" van szó. Az „al" arab eredetű előszó-félének 
tekinthető. 

Mit is jelent valójában az alkémia? 

Bő öt évtizeddel ezelőtt, amikor a kémiaórákon még ilyesmire is 
jutott idő, meggyőzően magyaráztam a kémia szó eredetét. 

- Az a/kémiát titokzatos, homályos, mágikus tudománynak 
tekintjük, s magának az elnevezésnek az eredete is többféleképpen 
értelmezhető. Nem magának az alkémiának, csak az elnevezésnek az 
arab eredete valószínűsíthető. 

Egyiptom régi neve a Chemi-t tartalmazza, ez lehet az egyik magya
rázat. Másrészt a chame feketét jelent. Az a/kémia ,Jékete tudomány". 

Fekete tudomány, mert a fekete ősanyagra vezeti vissza az elemeket. 
Célja, mozgatója az „aranycsinálás" volt. Az alkémisták keresték a 
„bölcsek kövét': amelynek jelenlétében a közönséges.fémek arannyá vál
toztathatók, transzmutálhatók, tingálhatók. 

Mutattam képeket, meséltem érdekes történeteket. Feleltettem 
lS. 

Egy lelkes diáklány maga jelentkezett. Kijött a táblához, feleletét 
így kezdte: 

- A kémia a sötétség tudománya! 
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Én csak mosolyogtam, az osztály harsányan nevetett. 
. Ami pedig a kémia (chemia) szó eredetét illeti, nem biztos, 

hogy a valóban helyes magyarázatot fogalmaztam meg .. 

Az aranycsiná
lás szándéka viszont 
bizonyosság. Hosz
szú-hosszú százado
kon át ez a törekvés 
hol mozgatója, hol 
kerékkötője volt a 
kémia fejlődésének. 

És az is bizo
nyos, hogy egészen 

Alkémista laboratórium a XX. századig soha 
egy korabeli ábrázoláson senkinek más elem-

ből aranyat előállí
tani nem sikerült. Minden sikeres próbálkozás véletlen vagy tuda
tos félrevezetés volt. 

Végül mégis sikerült? 
A XX. században igen. 
Ezeknek az elemátalakításoknak az „aranycsinálásban", mint 

értékteremtésben nincs jelentőségük. Az értékteremtést nem tudo
mányos, hanem hétköznapi értelemben használtam. 

AXX. századi „aranycsinálás" nem alkémia, még csak nem is 
kémia. 

Ez már kőkemény fizika: magfizika. 
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A k , k d" , " „ et e o vegyesz 

Az alkémia elméletvolt, termé
szettudományos elképzelés, misz
tikus filozófia, esetleg vallás, mű
vészet s csak nagyon kis részben 
kísérleti tudomány. 

Az igazi alkémisták inkább 
filozófusok voltak. Aranyat ígér
tek, de ígéretüket nem tudták be
váltani. Ezért életüket nem egy
szer akasztófán végezték. Az sem 
volt számukra vigasz, hogy az 
akasztófákat alkalmanként be-
aranyozták. Robert Boyle 

Az alkémista csak addig volt 
szívesen látott vendég az uralkodók, királyok és császárok udvarában, 
amíg elhitette munkáltatójáv~l, hogy valóban ért az aranycsiná
láshoz. 

Mivel ez egyetlen alkémistának sem sikerült, az „adeptus" -nak 
előbb-utóbb kitelt az ideje, s szerencsésnek érezhette magát, ha si
került elmenekülnie. Csak így kerülhette el a börtönt vagy az akasz

tófát. 
Robert Boyle (1627-1691) megpróbálta helyes irányba terelni 

a kémikusok figyelmét, akik addig az elemátalakításokkal, esetleg 
gyógyszerek gyártásával (jatrokémia) foglalkoztak. 

Az alkémiával szembefordulva 1661-ben megírta a Kétkedő 
vegyész című könyvét. 

Nézeteit világosan megfogalmazta: a kémiai elemek egymásba 
való átalakítása, az „aranycsinálás" lehetetlen. 
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Ennek ellenére hosszú időnek kellett eltelnie, mire az alkémisták 
lemondtak a bölcsek kövének kereséséről, s lankadó energiával ker
gették csak az aranycsinálás kék madarát. 

De lemondtak-e róla egyáltalán? 
Ferenc József osztrák császár és magyar király 186 7-186 9 között 

Anton Schrötter műegyetemi tanár felügyelete mellett aranycsinálás
ra „alkalmas" laboratóriumot rendeztetett be három főúri szár
mazású szélhámos alkémistának. 

Alighanem ő volt az utolsó európai uralkodó, akit megérintett 
az aranycsinálás láza. 
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Az „erdőhegyi garabonciás" 

nem volt alkémista 

Magyarországon Robert Boyle kortársa volt Apáczai Csere János 
(1625-1659). Nem volt köze az alkémiához, viszont megírta a 
Magyar Encyclopaedia című munkáját (Utrecht, 1653) igazolva azt a 
szándékát, hogy szükségesnek tartja a tudományos eredmények gyors 
megismertetését és elterjesztését. 

Kerekes Ferenc sem volt alkémista. 
Fölösleges foglalatosságnak tartotta az aranycsinálást, de nem 

tartotta azt lehetetlennek. 
Kétféle aranycsinálásról beszélt. 
,,A fémek, amelyeket az ércekből nyerünk és amelyek a természetben 

nem színállapotban találhatók, kémiai folyamatok eredményei. Ilyen 
értelemben aranycsinálás folyik nap nap után a kohókban, amelyekben 
a különféle ércekből az aranyat színítik, s amelyekben az arany nincs 
termésállapotban." 1 

Szerinte az aranycsinálás nem nagy munka: egyszerű kémiai 
folyama,t, amelyet Erdélyben és Magyarországon sikerrel űznek. 

Értelmezte a másik, a régiek aranycsinálását is, amikor ólom, 
kéneső (higany) vagy vas transzmutálásáról van szó. 

,,A fémeket egyszerű önálló testeknek kell tekinteni, ennélfogva az . 
alkémisták törekvése álomnál nem egyéb. De azért nem lehetetlen. 

Kerekes Ferenc számára nem volt világos: az arany a természetben 
lényegében csak termésállapotban fordul elő. Kinyerésénél a válasz
tott eljárástól függően valóban szükség lehet kémiai folyamatokra is. 
A termésaranyat a meddő kőzettől amalgámozással, vagy a cianidos 
eljárással választják el. Ai arany ritkán telluridos érc formájában is 
előfordul, de ezt is termésarany kíséri. 
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Ha találtunk e!/árást, amellyel a keményítő cukorrá alakítható, 
miért ne lehetne olyan módszer, amely az ólmot transzmutálja arannyá. 
Ólom és arany között nem lehet nagyobb különbség, mint a keményítő és 
a cukor között. " 2 

Kerekes Ferenc józansága mellett szól az a megfogalmazott 
véleménye, miszerint „az aranycsinálástól óvakodni nemcsak helyes, 
de szükséges is, mert az könnyen fajul bolondsággá és csalássá". . 

Bolond dolognak tartja, ha az ember a vagyonosodáshoz a 
legnehezebb utat választja. Van más ezer becsületes út, azon kell 
haladni. 

Tagadja a bölcsek kövének létezését, amely az aikémisták szerint 
nagyon hatásos: 1 g több ezer gramm fémet fest ( tingál) arannyá. 

„Mikor a bölcsek köve helyett a bolondok kövét említem, akkor 
azokra gondolok, akik a jövőben akarnak aranycsinálással foglalkoz-. " nz. 

Nem mondja azt, hogy minden alkémista bolond vagy szélhá
mos, „ mert el sem képzelhető, hogy hosszú évszázadok alatt, minden 
kémiai kísérletező szélhámos lett volna". 

Elmondhatjuk, hogy ő átmenetet képez az alkémisták és ellen
feleik között. 

Nehezen értjük meg, miért nem jutott el az aranycsinálás határo
zott tagadásáig. 

Járt külföldön, ismerhette Antoine Laurent Lavoisier (1743-
1794) munkáit, határozatlansága éppen ezért fölötte meglepő. Igaz, 
Kerekes inkább riémet kémikusokkal volt kapcsolatban, akik még 
az 1810-es években sem vetették el teljesen az aranycsinálás lehető
ségét. 

2 Mai .szemmel vizsgálva a fenti érvelés és párhuzam megmosolyog
tató, s azt egy középiskolás diák is cáfolni tudja. 

Rózsakeresztesek 

Az alkémiának kapcsola
ta volt a rózsakeresztesek 
mozgalmával, amely a né
met nyelvterülétről Magyar
országra is átterjedt. 

A monda szerint a ró
zsakeresztes rend megalapí
tója Christian Rosenkrantz, 
aki 1378-ban született s bar-
langban élő remeteként 106 Alkémista laboratórium 
éves korában halt meg. A 
rózsakeresztes testvérek megismerkedtek minden titkos tudomány
nyal és világgá mentek. Végezték munkájukat, miként arra fogada~
muk kötelezte őket. 

Temesvár is erős fészke volt a rózsakereszteseknek, az alké.
miának. A temesvári páholy A három fehér liliom nevet viselte. 
Működésének II. József tiltó rendelete 1784-ben vetett véget. 

A rózsakeresztes mozgalomból nőtt ki a szabadkőművesség. A 
rózsakereszteseknek, az aranycsinálóknak napjainkban is van folyó
irata Párizsban. 

Ezek szerint a mozgalom még mindig nem halt el? Esetleg 
csak szórakozás? Hobbi? 

Úgy tűnik, a kémia perpetuum mobiléje, örökmozgója: az 
aranycsinálás. 



A legbecsületesebb magyar alkémista 

A magyar irodalom egyik értékes és rokonszen
ves alakja Hári Bárotzi Sándor magyar királyi 
testőrezredes. Születési éve bizonytalan (1735, 
1736, vagy 1737), 1809-ben hunyt el. 

Őt tekintik a legbecsületesebb, egyben a leg
műveltebb magyar alkémistának. 

Lefordította a francia Calprenede Kassandra
ját, Marmontel Erkölcsi meséit, Dusch Erkölcsi le
veleit. 

Bárotzi Sándor 

Kazinczy így sajnálkozik: „Milyen kárára van litteraturánknak, 
hogy az a nagy ember az Alchymia által lopatta el minden óráját a 
hazai nyelv csinosításától". 

Bárotzi Sándor a szerzője az egyetlen magyar nyelvű, nyomtatás
ban kiadott alkémista könyvnek. A' mostani Adeptus vagy is a' sza
bad kőmívesek valóságos titka Bécsben jelent meg 1810-ben. Elősza
vában a szerző az alkémia elméletét és fejlődését részletezi. Ezt 
követi a tárgyalás, mely De la Croix francia szerző L'adepte moderne, 
ou le vrai secret des Jran,c mafon című könyvének fordítása. 
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Vélemények az alkémiáról, 

az alkémistákról 

Leonardo da Vinci: „Hazug és végzetes mesterség, művelői pedig csalók." 
Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus Bombastus .von 

Hohenheim (1493-1541) alkémista és jatrokémikus ellenségeinek 
egyik gúnyverse: 

,,Az alkémia tudomány, művészet nélkül, 
Amelynek kezdete a rész a résszel. 
A közepe: buzgón hazudni~ 
A vége: koldulni menni, 
Vagy a hollókat táplálni a kereszten, 
Ami történni szokott Paracelsus híveivel." 
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Részlet Mária Terézia 1768. április 25-én kiadott rendeletéből: 
,,Az összes alkimisták„. napflnyre kerüljenek, mint akik a birodalom 
lakosait a nyereségszerzés különflle ürügye címén becsapják, és őket gyak
ran és ismételten a tönk szélére juttatják„. laboratórium felállításától.. 
eltiltassanak„. " 

Nem tudjuk, mennyire volt foganatja ennek a rendeletnek, 
viszont tény, hogy a királynő férje, I. Ferenc császár rózsakeresztes 
volt és ugyanannak a bécsi páholynak volt a tagja, mint Bárotzi 
Sándor. 

A komikum határát súrolja a magyar történelem egy jelenték
telennek nem nevezhető mozzanata. 

Hat évvel a Kalapos király tiltó rendelete után, 1790-ben, II. 
Lipót személyében olyan uralkodó került a trónra, aki nagyon 
beleszeretett az alkémiába, s akinek fizetett udvari kémikusa (?) 
Martinovics Ignác volt. 

Szövetkezésük és kapcsolatuk alakulása éppen. olyan titokza
tos volt, mint maga az alkémia és a rózsakeresztes mozgalom. 
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Kerekes Ferenc pályája a modern kémia kialakulásának 
hajnalán indukel. Bár meglehetősen vitatható, több mint 
sajátos véleménye volt a kémiai elemekről, Betrachtung über 
die chemischen Elemente (A kémiai elemek áttekintése) című 
munkája (Berlin és Pest, 1819) mégis megnyitotta volna szá
mára az utat a szentpétervári és a londoni egyetemi katedra 
felé. 

Soha sem derül ki, meddig jutott volna, ha él a felkínált 
lehetőséggel. 

Hazajött Magyarországra. 
Hazáját választotta, s azon belül a debreceni kollégiumot. 
Nézzük, milyen utat járt be. 

CSANÁDI j ÁNOS 

Erdőhegyi garabonciás 

Az 1815-ben elhalálozott országos fő
orvos, Cseh-Szombati József végrende
letében 25 OOO forintot hagyományozott 
egy, a Debreceni Református Kollégium
ban létesítendő fizikai-kémiai-mineraló
giai tanszék céljaira. 

Az alapítvány összegéből felállított 
természetrajzi katedrára a kollégium 
egykori kiválóságát, az ismereteit kül
földi tudományegyetemeken gyarapító 
Kerekes Ferencet hívták meg, aki számta
lan kecsegtető meghívást visszautasítva, 
1823-ban kezdte meg tanári működését 
Debrecenben., 

Kerekes Ferenc büsztje 
a Debreceni Református 

Kollégiumban. 
Fotó: Kovács Gergely 
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lrodalmár és tudósjelölt 

I(erekes Ferenc a Fehér-Körös menti Erdőhegyen született 1784. 
fúnius 22-én jobbágy családban. A helyi tanító idejében felismeri 
rendkívüli képességeit. A híres Debreceni Református Kollégium
ba 1795-ben kerül szolgadiákként. „Énrám őseimtől sem jószág, sem. 
rang nem maradt - jegyzi meg önéletírásában -. A szolgadiák sorsa 
alábbvaló sok tekintetben a barmok sorsánál. Szerencsésnek mondhatják 
magukat, ha jó karakterük az iskolában el nem romlik. Szidja, veri őket 
egyfelől urok,folytatja a nyilvános praeceptor, az inspektor, az excitator, 
kinek kezében ott van a nagy dorong, mellyel szolgatársait üti." 

A kiváló eszű jobbágyfiú eredményeivel kivívja tanárai elis
merését és diáktársai szeretetét. 1803-ban felsőbb osztályba lép, 1809-
ben rábízzák a retorikai osztály praeceptori tisztét, 1810-től köz
tanító, 1811-től a kisújszállási iskola rektora. Tanulmányait a keszt
helyi gazdasági akadémián, majd külföldön folytatja. 

Bécsben egyre szorosabb kapcsolatba kerül az irodalommal. 
Vergilil;ls Georgicon-ját fordítja, maga is versel. Írásait a bécsi 

Magyar Kurir s annak melléklete, a Sokféle közli. Ugyancsak Bécs
ben segít Pethe Ferencnek a Nemzeti Gazda című lap szerkesztésében. 

1814-ben lefordítja és magyar nyelven kiadja Rohlwes Barom-
orvos című könyvét. 

Még debreceni tanulóévei idején felkelti érdeklődését egy, a 
diákság körében kéziratban névtelenül terjedő elbeszélő költemény, 
a Lúdas Matyi. 

„„. az én kezeimbe csak így jött, 
név nélkül· nekem egy szomszédom hozta az Erdőhátról 
vagy honnan, hogy jó lesz rajta nevetni 
majd borozás közben„. " 
Ráérez a Lúdas Matyi nyelvi, művészi és gondolati értékeire, s 

bűnnek érzi, hogy veszni hagyja azt. Ezért 1815-ben egy 28 soros 
Elöljáró beszéd-et ír a költeményhez hexameterekben, és Bécsben 
kinyomtatja az ismeretlen szerző beleegyezése nélkül. A bécsi cen-
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zúra szívesen engedett át egy olyan munkát, amely „a magyar ne
messég jobbágyellenessfgét bizonyítja; hiszen Bécs régi politikája volt 
megosztani az ellenállást''. CTancsó Elemér) 

Az „elöljáró beszédben" Kerekes kinyilvánítja: 
„„. nekem a sok 
Körmönfont magyaros szállás formája, meg a nagy 
Könnyűség, elmés lelemény, természetifestés, 
Mellyek ezen kisded munkát kedveltetik, egybe 
Úgy megtetszettek, s egyszersmind Döbrögi úrnak 
Példátlan ptldás megjobbulása is egybe 
Úgy szívemre hatott, hogy azonnal mint Matyz: 

én is 
Háromszor tettem fogadást, hogy közre

bocsátom„." 
Érthető Fazekas Mihály elámulása, aki köz-

ben 1814-ben Kazinczy Ferenc útmutatásai sze- Csanádi János 
rint átdolgozta körülcsinosítgatta neveletlen 

' " 1 l' fiát''. Sietett is a Kerekeshez 1815. november 24-én keltezett eve ,e-
ben kijelenteni: „Édes Úri Matyi az én szülöttem„. Ha tudta az Ur, 
hogy ő az én szülöttem, megbocsáthatatlanul bántott meg, hogy szándékát 
velem nem közölte: de ha nem tudta, még úgy jó komái lehetünk egymás
nak„." És „a korhelyt, fogadott apjának visszabocsát"-ja. 

1817-ben jelenik meg az átdolgozott, végleges szöveg Kerekes 
támogatásával Márton József gondozásában. Azóta járja Lúdas Matyi 
az országot-világot a Nyírségtől az Erdőháton át Bécsig, s Bécsből 
a halhatatlanságig visz az útja. S ebben a nagy útra indulásban 
jelentős szerepet vállalt egy Arad megyei, Kerekes Ferenc is. . . 

Aki Bécs után Berlinben folytatja, majd Wiesbadenben feJez1 
be egyetemi tanulmányait. A tudományos világ hamar fel~gyel 
tudósi érdemeire. Már 1819-ben nagy figyelmet kelt a vegytant ele
mekről Berlinben német nyelven írt művével: Betrachtungen über 
die Chemischen Elemente. Ebben megállapítja, hogy minden elem
ben közös ~lkotóelemet kell feltételeznünk. Megsejt dolgokat, 
amelyeket leghíresebb kortársai nem láttak előre. 
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Az orosz kormány felkéri a szentpétervári egyetem vegytani 
tanszékének elfogadására, sőt Angliába is kap meghívást. Jó barát
ja, Vásárhelyi János azt írja neki: „jer hazai Szeretet vár rád, bár nem 
elég jutalom. Ha Erdő hegy s a Ménesalja szülöttét nem vonhatja elő a 
haza, alkotik a chemia!" 

Polihisztorként hazai katedrán 
és a tudományos közéletben 

A debreceni kollégium meghívását fogadja el az ásvány-, növény-és 
vegytan tanszékre. Előbb azonban külföldi tanulmányútra indul. 
A felvilágosult nézeteiről ismert fiatal tudós németországi működése 
idején tagja a szabadkőművesek berlini páholyának, amiért hosz
szabb ideig rendőri felügyelet alatt áll. Debrecenbe való hazatérése 
után a város főbírája az udvari kancellártól érkezett bizalmas utasítás 
alapján hivatalosan figyelmezteti, hogy ,Jelsőbb he{yeken a növen
dékekkel tanszéken kívül is fenntartott érintkezést nem tartják a tanári 
tekintél{yel összeegyeztethetőnek". Tartottak ugyanis attól, hogy a tanár 
és a diákok közötti szoros kapcsolat során a szakismereti kérdése
ken túl, politikai és világnézeti kérdések is szóba kerülhetnek. 

Kerekes Ferenc tudományos munkássága igazolja a plebejus 
gyökerű polihisztor, természettudós sokoldalúságát: foglalkozott 
botanikával, ásványtannal, kémiával, fizikával, sőt nyelvészettel is, 
mielőtt végérvényesen a matematikánál kötött ki. 

A debreceni kollégiumban Kerekes tanít először magyarul 
kémiát. 

Figyelemre méltók elméleti fejtegetései. A kémiai elemeknek ő 
adott először magyar elnevezéseket, melyek ma már nem használa
tosak.· 

A tanszék szertárát és laboratóriumát saját gyűjteményével 
gyarapítja. Debrecenben egyébként is nagy hagyománya van a „ter
?1és~~timá?at"-nak: itt látott napvilágot 1807-ben Fazekas Mihály 
es D1oszeg1 Sámuel Magyar Füvészkönyve. 
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Kerekes Fazekas Mihállyal együtt munkálkodik a debreceni 
botanikus kert létrehozásáért, és az 1840-ben felavatott füvészkert
nek ő az első igazgatója. Az anyagi alapok biztosításához felajánlja 
Értekezések és kitérések 3 című művének bevételét. A füvészkert első 
kertésze, Vass Pál, Kerekestől tanulta a botanikát, és az ő ajánlásá
val ment Pestre kertészetet tanulni. 

Az imént említett nyelvtudományi munkájáért a Magyar Tudós 
Társaság (Akadémia) 1837. szeptember 7-én levelező tagjává választja. 

Tanulmánya fonetikai és szószármaztatási fejtegetéseivel, vala
mint nyelvfilozófiai elmélkedésével új szempontokkal gazdagítot
ta a nyelvtudományt. 

Tudományos érdeklődése egyre inkább a matematika felé irányul. 
A komplex számokról a hegeli dialektika szellemében írt ta

nulmányával megnyeri a lipcsei Jablonowski-társaság pályázatának 
felét. 

Ugyanakkor a bírálók a két Bolyai pályázatát nem tartották 
jutalomra érdemesnek. Méltó kortársa Bolyai Farkasnak és János-, 
nak, széles körű tudása azokéval vetekszik. 

Bár nem alkotott összefüggő rendszerező és átfogó matemati
kai művet, értekezéseiben felvillannak képességei. Elmélkedés a fel
lengzős mathesis igaz sarkalatairól című munkájában megveti a dif
ferenciál- és integrálszámítás magyar oktatásának alapjait. 

Ugyancsak Kerekes tehetségéről tanúskodik a matematikai 
analízis módszerét az anyagi szerkezetben alkalmazó tanulmánya, 
a Mathesis ad Chemiam applicata. 

1839-ben átmegy az intézet matematika tanszékére. 1844-ben 
az Akadémia rendes tagjává választják. Az oktatás fontos segédesz
köze az 1845-ben megjelenő logaritmustáblázata Sorszilmtan címmel. 

Sok vitája van az Akadémia pesti matematikusaival, akik nem 
értik Kerekes matematikai téziseit. 

Több dolgozata csak halála után jelenik meg, jó néhány pedig 
kéziratban marad. 

3 Ez a munka Értekez.ések és kfsérletek címmel is szerepel a szakirodalomban 
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Afelvilágosult pedagógus 

Nemcsak kiváló tudós, de széles látókörű pedagógus is. Pedagógiai 
jellegű írásai az európai és a magyar felvilágosodás szelleméből táp
lálkoznak. Tanítványai rajongással szerették, Arany János is egyik 
legkiválóbb debreceni tanáraként tisztelte. 

Irodalmi, tudományos és közéleti munkásságát szervesen 
kiegészíti pedagógusi tevékenysége, mely egyértelműen a radikáli
sabb szellemi mozgások irányába mutat. Pedagógiai tárgyú írásai
nak nagy része, sajnos, publikálatlan kézirat maradt, melyeken erő
sen érezhető a felvilágosodás két nagy egyénisége, a filozófus és író 
Rousseau, valamint a pedagógus és iskolareformer Pestallozi szellemi 
hatása. 

Kerekes szerint a korabeli iskolai oktatásnak új szisztémára 
van szüksége, melynek értelmében a „nem:zeti iskolákat" el kell válasz
tani a „deák oskoláktól". Sajnos, a tankönyvek nem alkalmazkod
nak eléggé a gyermeki lélekhez, a gyermekek pszichikai fejlődésének 
sajátosságaihoz. Foglalkoztatja ·a tanítóképzés problémája, melynek 
a korabeli Magyarországon nincs intézményes rendszere, a tanítók 
nem ismerik a korszerű oktatási-nevelési módszereket. ,,Adjunk a 
tanítók kezébe pedagógiai útmutatást mindegyik tudományban. Ekkor 
csak az lesz rossz tanító, ki rosszlelkű és korhely, most pedig az is rossz, 
aki jó lélekkel, szorgalmasan igyekszik eljárni kötelességében, mert nem 
tudja: mit és mimódon kellene cs1lekednie". 

Bírálja a kollégiumi tanulmányi rendet, mely helyett egy új, 
korszerű, „tudományos systémát" javasol. 

Neveléstudományi munkái közül még jelentős a kéziratban 
maradt Oskolai magyar pedagógia című műve, valamint az 1845-ben 
közölt Atyáskodás, erköltsi tekintetben, a tanuló ifjak körül az iskola 
részéről című munkája. 

Kerekes Ferenc életpályája a kései felvilágosodás korszakában 
indul, de átvitel a reformkorba is. Sőt, megéri a szabadágharcot is, 
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bár idős kora és súlyos betegsége miatt már 11em vehet részt benne. 
1849 áprilisában Lúnkay Andor álnéven jelenteti meg Kiáltó Szó 
Európa keresztyén népeihez és fejedelmeihez című művét, melynek elősza
vában leszögezi: „„. a szabad sajtóra bízom eszméim tetjesztését széles 
ez világon, és ez által felszentelem a szabad sajtót az Isten országának 
Apostolává, s kötelezem arra, hogy elismervén a maga méltóságát, óva
kodjék minden gyarlóságtól, és soha magát aljasságokra le ne alacso
nyítsa". 

A világ keresz
tyén alapon töí:ténő 
megszervezésére tesz 
javaslatot. Ettől vár
ja a népek szabadsá
gának biztosítását: 
„„. az emberi lélek és 
szív nemesítésére sem
minek a világon oly 
nagy ereje és hatalma 
nincsen, mint a ke
resztyén vallásnak„. " 

Biztatóan for

Kerekes Ferenc plakettje 
az erdőhegyi református templom falán 

dul a papsághoz is: „Hirdessétek a keresztyén szabadságot és egyenlősé
get, de magyarázzátok jól meg a népnek, mit kell e nagy szavakon érteni". 

Bízik az elnyomó hatalmak bukásában: „Minden nagy biroda
lom pedig, mely nem az igazságon és szereteten, hanem csak a félelmen és 
fegyverek élin épül, elporlik nem sokára, és széllyel foly, széllyel szakado
zik, mint a kiöntött kéneső". 

A szabadságharc bukása hozzájárul idegösszeomlásához és 1850. 
július 29-én bekövetkező halálához. A Kiáltó Szó megfogalmazza 
az országos tekintélyű tudós szerző elkötelezettségének lényegét: 
„„. bár annyi jót nem tehetek hazámnak, amennyit szeretnék, tegyek 
annyit, amennyi tőlem telik". Így ért véget e szellemiekben gazdag, 
de anyagiakban szegény polihisztor életpályája. 
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Debrecen a legjelesebb tudósai között tartja őt számon, portré
ja ott függ a kollégium árkádjai alatt s a Tiszántúli Református 
Egyházkerület Püspöki Hivatalában, sőt a Kossuth Lajos Tudomány
egyetem aulájában is ott olvasható Kerekes Ferenc neve. 

Szülőhelye, Erdőhegy a református templom falán elhelyezett 
fekete márvány táblával állított emléket világot járt, csodákra képes 
garabonciás fiának. 
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SARUS! MIHÁLY 

Kerekes Ferenc balatonfüredi emlékhelye 

A város mai kálvinista prédikátora, a Háromszékből való Miklós 
Ferenc segítségével az anyakönyvben megleltük a bennünket ér

deklő bejegyzéseket. 
Kerekes Ferenc temetése 1850. július 31-

én volt. Somody Dániel búcsúztatta, aki 1842-
1875 között volt balatonfüredi lelkész. 

A halotti bejegyzés Balaton Füredi Sava
nyúvízi Fürdőről beszél, mert Fürednek az 
alsó, tóparti üdülőtelepe sokáig a Savanyúvíz 
nevet viselte, gyógyerejű savanyúvíz-forrásai 

'\. miatt. 
Sarusi Mihály E savanyúvíz (borvíz) alapozta meg Füred 

fürdőhely-jellegét. 

Itt kúráltatta magát 
szegény Kerekes Ferenc 
Úr is.„ 

Itt érte a halál. 
Eredeti síremléke a 

Vázsonyi úti (máskép
pen: Siskei) Ótemető
ben eltűnt. 

Az új helyen, az új 
református temetőben 
álló emlékművet a Deb
receni Református Kol
légium emeltette 1990. 
október 14-én. 

Kerekes F. halotti anyakönyvi bejegyzése 
(1850. júl. 31.) 

37 



Anyaga: kő. 
Felirata: 

KEREKES FERENC 
1784-1850 

A DEBRECENI REFORMÁTUS 
KOLLÉGIUM PROFESSZORA, 

A MAGYAR TUDOMÁNY 
KIMAGASLÓ, SOKOLDALÚ 

MŰVELŐJE, TERMÉSZETTUDÓS, 
NYEL VÉSZ, PEDAGÓGUS. 

Az emlékmű arccal a 
Balatonnak áll, az ország
út menti kerítésen belül, 
a kaputól balra a második 
sírjel. 

Az új református te
mető a Bajcsy-Zsilinszky, 
helyi megjelölés szerint az 
Aszófői úton áll. 

Balatonalmádi, 
2008. böjteló hó 5. 

Kerekes Ferenc balatonfüredi 
emlékhelye 
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Kerekes Ferenc fontosabb munkái 

);:> Betrachtungen übrr die chemischen Elemente (1819) - A kémiai 
elemek áttekintése 

);:> Értekezések és kitérések (1835) - Ezért a munkájáért a Magyar 
Tudományos Akadémia 1839-ben tagjai közé választotta. 

);:> Sorszámtan s egyszersmind előkészület a fellengős mértanra (1845) 
);:> Képzetes mennyiségek (1848)-A könyvet a Magyar Tudományos 

Akadémia pályázatán hallgatással mellőzték. A könyv sors~ról 
Négyes kis tükör című füzetében számolt be és nagyon élesen 
nyilatkozott az akadémia matematikusairól. 

);:> A felsőbb mértan alapelvei egy toldalék töredékekkel s az ellentmon
dásos mennyiségek kifejtésével (1862, post mortem) 

);:> A fellengős mathesis igaz elveinek elemi kifejtése (1864) 

Megjegyzés: Kerekes Ferenc munkáinak címe több formában 
is szerepel a forrásoktól függően. Ez alól a mi könyvünk sem kivé
tel. 

A. Betrachtungen über die chemischen Elemente (Kerekes Ferenc, 
1819) előtt Magyarországon irottfontosabb munkák táblázata: 

1786 

1794 
1800 
1800 

1805 

Benkő Ferenc 

Mitterpacher Lajos 
Mitterpacher Lajos 
Nyulas Ferenc 

Patzier Mihály 

Magyar Minerologia az az a' 
kövek s értzek tudománya 
Technologia Oeconomica 
Praelectiones technologicae 
Az Erdély országi orvos vizek
nek bontásáról közönségesen 
Anleitung zur metallurgischen 
Chemie 
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1805 
1806 

1807 
1808 

1809 

1815 

1818 
1818 

Wolny András Rafael 
Winterl Jakab 

Kovács Mihály 
Varga Márton 

Gergelyffi András 

Pethe Ferenc 

Kézi Mózes 
Mokry Benjámin 

Historiae naturalis 
Ana(yse des Schwarzowken 
Wassers 
Chémia vagy természettitka 
A gyönyörű természet 
tudománya 
Technológia vagy mesterség
tudomány 
A földmívelési kémia gyó'kere" 
(fordítás) 
Elemente physicae 
Az európai manufaktúrák és 
fábrikák mesterség míveik 
(fordítás) 

A magyar gyógyszergyártás 
iparosodás előtti nagy alakja 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
(1833-1895)4 

4 Rozsnyay Mátyáshoz két születési évet kapcsolnak: 1831-et, ezt vésték 
fel síremlékére, ez szerepel néhány rá emlékező írásban és beszédben is. 
Centenáriumi ünnepség is kapcsolódott ehhez az évszámhoz. 1833-at 
találunk Boros István és dr. Zboray Bertalan közös munkájában (Rozsnyai 
Mátyás élete és munkássága). Alapul a Szabadszállási Református Egy
ház anyakönyvét vették. Ez szerepel az életrajzi lexikonokban is. Erre 
az évszámra épül a 2008-as jubileumi év, a 175. éves születési évforduló. 



A múlt század ötvenes éveiben, de még később is az aradi 
magyarok még'mindig a „Rozsnyay-patikába" jártak recept
jeiket kiváltani. Ez korábban sem zavarta Kálmán Lajost, a 
gyógyszertár államosítás előtti utolsó tulajdonosát, Rozsnyay 
unokáját. Gondolom, amíg tehette, maga is ápolta ezt a 
nagyapja nevét tovább vivő aradi hagyományőrzést. 

Hallottam arról is, hogy a patika feletti emelet lakói, a 
Rozsnyay kisasszonyok, Ilona és Etelka az aradi magyarok 
által kedvelt kölcsönkönyvtárat működtettek. 

A patikában gyakran megfordultam, mert két diákunk 
édesapja, Tüdős János gyógyszerész úr recept nélkül is ki
szolgált, és ha nem volt módomban orvoshoz menni, maga 
„írta" fel a megfelelő patikaszert. 

A Zombán felemelkedő, Aradon kiteljesedő és befejeződő 
életmű felidézésére Rozsnyay Mátyás születésének 175. év
fordulója kínál alkalmat. 

Mit is kapcsolhatunk visszaemlékezésünkben a sokoldalú 
gyógyszerész életéhez? Nem fontossági, nem is időrendi, 
inkább önkényesnek mondható sorrendet választottam. 

A sakk 

Segédgyógyszerészként a kémia mellett 
érdeklődése a sakkozás felé fordult. Ma
gyarországon volt múltja a sakknak, de 
a magyar nyelvű sakkönyv hiányzott. 

Megjelentette A sakkjáték elemet~ 
vezérfonal a sakkjáték megtanulására 
című füzetet. (1860. január 9.) Ez egy 
„magyarított" munka. Lange Leitfaden 
für Schachspiler című könyvének a for
dítása. Rozsnyay magyar sakkszavakat 
is alkotott: elsáncolás, haladtában ütés, párhuszárjáték, csel... 
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A borászat 

Kecskeméti „conditi
ós" ideje alatt barátsá
got kötött id. Katona 
Zsigmond gyógysze
résszel, szőlősgazdával 
és gyümölcskertésszel. 
Tőle tanulta a szőlő
művelést és a borászatot. Kapcsolatuk időtállónak bizonyult, 
Rozsnyay Aradra történő távozása után sem szakadt meg. 

. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók évente tartott ván
dorgyűlésein Rozsnyay gyakran szerepelt előadással ebben a témakör
ben. Így 1875-ben Előpatakon a XVIII. vándorgyűlésen a Szulfonkar
bonsavas és xantogénsavas káli cím alatt értekezett. Ezeket a vegyü
leteket, mint a phyloxéra elleni hatásos anyagokat tárgyalta. Utalt 
a két vegyületből keletkező széndiszulfid (szénkeneg, esz) hatására. 

A Temesváron és Buziásfürdőn 1886-ban tartott XXIV. ván
dorgyűlésen a gyógyborokról tartott előadást, s igencsak elkesere
detten szólt arról, hogy a magyar gyógyszerkönyvek a spanyol malaga 
bort tették hivatalossá, pedig a tokaji - a borok királya, a királyok 
bora - sokkal inkább megfelelne. 

A vörösborok között a ménesi kadarkát tette az első helyre. 
Már jóval korábban, a Gyógyszerészeti Hetilapban is értekezett 

a gyógyborókról. Feltette a kérdést: ,,A Magyar Gyógyszerkönyvben 
miért szerepel a malagabor, amelyről nem tudnak mást írnz: minthogy kel
lemes illatú valódi bor, mely cserenyt sem, ártalmas fémeket sem tartalmaz?" 

A Magyar Gyógyszerkönyvvel szembeállította az amerikait, 
amely a vinum tokajenset ajánlja használatra. 

A tokaji bor az 1836-os Pharmacopea Austriacában is és az 
1842-es supplementumban is szerepelt. 

A továbbiakban ezeket írta: „Ha az egr~ budai: szekszárdi híres 
vörösborokra itt bővebben ki nem terjeszkedek is, csak a valamikor szintén 
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világhírű ménesi aszút említem meg, mely - mint természetes etjesztés 
által készült vörös aszú - valóban unicum a maga nemében." 

Némi megkésett elégtételt szolgáltatva a borász Rozsnyaynak 
írjuk le: újra van hírnévre szert tett ménesi aszú. Ha magát az aszú 
elnevezést nem is használhatják, a ménesi kadarkából készült Ca
darissima ugyanazt „tudja", mint világhírű elődje. 

Rozsnyay Mátyás,Kuvinban (Aradkövi) szőlőt vásárolt. Családja 
már tavasszal kiköltözött a kuvini kolnába és ott is maradt szüretig. 

Rozsnyay 1892-ben Brassóban utoljára szerepelt előadással. 
A ferro-kálium tartaricum crystalisatum-ról (kristályos vas 11.

káliumtartarát) értekezett és egy olyan igazságot fogalmazott meg, 
amit a jó borászok ma is tekintetbe vesznek: a (gyógy)borok készí
téséhez csak olyan kémiai szereket szabad használni, amelyek a 
borban találhatókkal rokonságban vannak. 

Az Alföld és a Délmagyarország 1890-ben Aradon rendezett 
meg egy „általános" kiállítást. Ezen Rozsnyay mint borász és gyógy
szerész vett részt. Díszoklevelet és állami aranyérmet kapott. 

A fényképészet 

Sokoldalú érdeklődését igazolja a 
fényképészettel való kapcsolata. 
Zombán, gyógyszertárában fényké
pészetet is működtetett. 

Az ott készített fényképek hát
lapján a mellékelt embléma lát
ható. 

Nem volt vizsgázott fényké
pész, talán még iparengedéllyel sem 
rendelkezett, de ismerte a fényképe
zés elméleti és gyakorlati oldalát is. 

Az 1869-es fiumei vándorgyű
lésen, amelyen kinin-készítményéért 
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átvette a neki ítélt pályadíjat, a Fényképészet legújabb haladása cím
mel értekezett. Beszélt a papírra és az üvegre való fényképezés tech
nikájáról. „Megjósolta", hogy a fényképek a könyvekből·ki fogják 
szorítani a rajzokat. 

A kinin 

Rozsnyay Mátyás nevét a XIX. század második felében öt földrészen 
a kinin (kinal) gyógyszerként való felhasználásának egy bizonyos 
módja tette ismertté. 

Európában a kinint elsősorban lázcsillapítóként használták. 
Ebben a vonatkozásban szerepét az aszpirin (1899) és a többi láz
csillapító leszűkítette és inkább maláriaellenes szerként tartották 
nyilván. Mára a szintetikus antimaláriás készítmények ilyen értelem
ben is visszaszorították a kinin használatát. 

Magyarországon napjainkban Tiszavasváron az Alkaloida 
Vegyészeti Rt.-ben állítanak elő antimaláriás szereket (Delagil és 
Sannosid A+B). 

Meglepő, hogy a dél-~merikai indiánok által lázcsillapításra 
ősidők óta használt kinint tartalmazó kínafakérget és annak gyógyító 
hatását viszonylag későn fedezték fel, pedig már az első spanyol 
hódítók megismerhették a trópusi őserdőkben fellépő maláriás lázro
hamokat. 

Az indiánok a kéreg főzetével gyógyították a beteg katonákat 
is. A spanyol helytartó makacs lázas állapotát a kínafakéreg főzetével 
szüntették meg. 

Ez 1630-ban történt, s akkor figyeltek fel igazán erre a kitűnő 
gyógyszerre. 

De Vega spanyol orvos ezzel a főzettel gyógyította meg a perui 
alkirály feleségét, Cinchonát. Az ő gyógyulásának az emlékére 
nevezte el a gyógyszert szolgáltató kínafát (lázkéregfát) Cinchona 
succirubrának. 
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A csodagyógyszer perui kéreg, jezsuita kéreg néven 1639-ben Spa
nyolországban is megjelent. A brit és holland gyarmatosítók sem 
maradtak tétlenek. Indiában Ceylon és Jáva szigetén hatalmas kínafa
ültetvényeket létesítettek. 

A kínafát nemesítették is azzal a céllal, hogy hatóanyagának a 
mennyiségét növeljék. A fa kérge értékes gyarmatáruként jutott 
Európába, ahol főzete elterjedt gyógyszerré vált, s bekerült a jatro
kémikusok (orvoskémikusok) fegyvertárába. 

Ebből a kéregből Bernardo Antonio Gomes cinchonino néven 
keverék formájában kivonta a kínafa két legfontosabb alkaloidáját, 
a cinkonint és a chinint. Az egységes hatóanyag kivonásával Friedlieb 
Ferdinánd Runge német gyógyszerész is megpróbálkozott, de a 
valóban tiszta kristályos kinint a cinkonintól elkülönítenie Pierre 
Joseph Pelletiernek és Joseph Bienaime Caventou-nak sikerült 1920-
ban. (Rozsnyay Mátyás ekkor már negyedszázada halott volt.) 

A kínafakérget a gyógyászatban a valóban tiszta kinin váltotta 
fel. Specifikus maláriaellenes gyógyszerként tartották nyilván. To
vábbra is a kínafa kérgéből vonták ki. 

Most következzen egy kis kémia, nem elsősorban az orvosok 
és gyógyszerészek érdeklődésére számítva, hanem azokhoz szólva, 
akik a középiskolában szerves kémiát is tanultak. A leírtak meg
értéséhez az érettségi diploma nem feltétlenül szükségeltetik. Fon
tosabb az érdeklődés és egy kis figyelem. 

A kinin (chinin) a rubánvázas alkaloidák közé tartozik. 
Összegképlete C20H 24 0 2N 2• Gyakran oldható sói (sósavas, kén

savas kinin) formájában tárolják és használják. 
A vegyészek érthető módon már korábban megpróbálkoztak a 

kinin szintetikus úton történő előállításával, bár annak szerkezetét 
csak jóval később, 1912-ben Pictet állapította meg, amit Rabé 1931-
ben minden kétséget kizáróan igazolt. 

August Wilhelm Hofmann (1818-1892) figyelt fel arra, hogy 
az alliltoluidinok és a kinin összegképlete között némi kapcsolat 
(?) figyelhető meg: 
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C10H13N alliltoluidin (orto, meta, para) B c20H2402N2 kinin 

Merész, inkább naiv ötlete született. Azt ajánlotta az akkor 
még csak 18 éves tanítványának, William Henry Perkinnek, próbál
kozzon meg az alliltoluidin oxidációjával. Ez a reakció esetleg elvezet 
a kininhez. 

Papíron minden egyszerűnek tűnt: 

2C10H 13N + 3(0) = C20H240 2N2 + H20 
alliltoluidin kinin 

Mindez távolról sem jelentette azt, hogy ez a folyamat meg
valósítható, s hogy a „kapott" vegyület a kinin lesz. Valóban, ez a 
reakció így nem játszódhatott le, a kininhez pedig semmiképpen 
nem vezethetett el. 

Amint a tudományban, különösen pedig a kémiában gyakran 
előfordult, a véletlen ezúttal is közbeszólt. 

Ez a próbálkozás indította el azt a szintézis-sorozatot, amely 
végül is elvezetett az anilinfestékek gyártásához. 

A kinin totálszintézisét végül is 1944-ben két amerikai vegyész, 
Woodward és Doerung oldotta meg, nem alliltoluidonból kiindul
va s nem is Hofmann elképzelésére építve. 

NH-CH2 -CH = CH2 

0 
CH3 

allil-p-toluidin 

Világosan látható, hogy a két szerkezet még csak köszönő 
viszonyban sincs egymással. 

Amint erről már írtunk, napjainkban a kinin jelentősége 
leszűkült. 
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Használták még a szülés megindulásakor. A méh összehúzó-
dását erősítette. A kinin a lábikragörcsöt megszünteti. . 

Ma a kininnel, mint egyes üdítőitalok összetevőjével is talál
kozhatunk: tonic, quinine, waters. Ezekben az üdítőkben a kinin 
tartalmát általában pontosan jelzik. Egy bizonyos határig használata 
a legtöbb országban megengedett. 

)} >t- >} 

Miért írtunk ennyire részletesen a kininről? 
Bár szerkezetét Rozsnyay Mátyás nem ismerhette, egészen tiszta 

állapotban rtem is állt a rendelkezésére, annak nem csak gyógyá
szati szerepével volt tisztában, ismerte a kinin kémiai vonatkozá
sait is. 

Az általa végzett kísérletek, mérések, s az azokat követő közlé
sek egyértelműen igazolják, Rozsnyay nem egyszerű patikusként 
foglalkozott a kininnel. A kor vegyészei sem tudtak nála többet 
erről a vegyületről. 

Ismerte és gyártmányainak készítésekor figyelembe vette a kinin 
fizikai és kémiai tulajdonságait, számolt az alkaloida bázikus jelle
gével, s azt olyan só formájában használta, ami a gyermekek számára 
sem jelentett veszélyt. 

Ezután az érdeklődést felkelteni kívánó bevezető után követ
kezhet az akár fényesnek is mondható életpálya bemutatása. 
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Élete és munkássága 

Szabadszálláson, Pest megyében született 1833. május 14-én„ 
Rozsnyay János főbíró és Wirtzfeld Eszter gyermekeként. Iskoláit 
szülőfalujában és a kecskeméti Református Kollégiumban végezte. 

A bécsújhelyi Katonai Akadémiát a szabadságharc miatt ott
hagyta. 

Egy ideig Szabadszálláson, a gyógyszertárban gyakornokosko
dott. Az egyetemet Pesten és Bécsben végezte. Saját magát tartotta 
el. Nappal l'aboratóriumokban gyakornokoskodott, este az operában 
statisztált. 

Oklevelét elnyerve, Szegeden és Kecskeméten volt „conditio"-ban. 
Miután segédgyógyszerészi évei leteltek, hazatért Szabadszállás

ra, ott az özvegyi haszonélvezetben lévő patikát bérelte és vezette. 
Itt szerzett tudomást a zombai gyógyszertár felállítására kiírt 

pályázatról. Pályázatát elfogadták, a Törvényhatóság 186'1. október 
18-án tartott ülésén bizalmat szavazott Rozsnyay Mátyásnak. 

,,.„A szakképzettség magas színvonalán állván„." 

Az 1865. november 19-én megejtett gyógyszertárvizsgálat során meg
fogalmazott jegyzőkönyv 20. pontja a következőket tartalmazta: 

,,A kelethez mérten elég csínnal és dúsan berendezett gyógyszertár 
iránt a közönség bizalma folytonos. A gyógyszertár tulajdonosa a szak
képzettség magas színvonalán állván azon részvételt és bizalmat, mi 
ótet üzlete megnyitásában és folytatásában kíséri, teljes mértében kiérde
melte." 

Dr. Kelen uradalmi orvos biztatására kezdett foglalkozni a 
kinin olyan formában való alkalmazásával, amely a gyermek-

50 

gyógyászatban előnyösen használható. Megszülettek az első „Kínai 
czukorkák", a „Chinin bonbonsok". 

Rozsnyay és dr. Kelen közös beadványban kértek engedélyt, 
hogy terméküket újságokban hirdessék és forgalomba hozzák. 
Kérésüket a Helytartó Tanács elutasította, mert „gyógykontárkodás" 
előmozdítását és egy hatásos gyógyszerrel való „visszaélést" sejtettek 
a kérés mögött. 

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Rimaszombaton 
megtartott XVII. vándorgyűlésén, 1867-ben Koczianovich József 
gyöngyösi gyógyszerész 20 arany pályadíjat ajánlott fel annak, „ki 
a kínált olyan alakban állítja elő, melyben keserű ízét igen, de hatá
lyosságát nem vesztvén, kisgyerekeknek is nyújtható legyen." 

Rozsnyay már a következő évi, Egerben megtartott vándor
gyűlésre eljuttatta készítményét, összefoglalva eddigi eredményeit. 
Döntés 1869-ben, a fiumei vándorgyűlésen született. 

A kor három neves professzora, Than Károly, Wartha Vince, 
Poór Imre egyhangú döntéssel a „ Csak szemnek és szájnak egyformán 
ízletes kiállítás győzheti le a beteg undorát a gyógyszer iránt" jeligével 
ellátott pályázatot értékelte és ezzel Rozsnyay Mátyásnak ítélte a 40 
aranyat. 

A pályadíjból Rozsnyay a gyógyszertára bútorzatát újította fel. 
A „pályakoszorúzott" kinin-készítmény mind az öt földrészre 

eljutott és a hasonló gyógyszereknél jobbnak bizonyult. 

,,„.az aradi Főtér 13. szám alatti gy6gyszertárat 
, " megveven„. 

A zombai gyógyszerész szorgalmasan látogatta az évenként ismét
lődő vándorgyűléseket, amelyeken előadásokkal is szerepelt. 

Így 1871-ben eljutott Aradra, ahol A jelen és a régi kor robbanó
szerei témáról értekezett. 

Barátságot kötött az előkészítő bizottság egyik tagjával, Szarka 
János gyógyszerésszel. Megszületett benne az elhatározás: él a 
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felkínált lehetőséggel és megveszi az 1824 óta fennálló Szarka-féle 
Szentháromság gyógyszertárat. 

A helyi lapokban 1874. augusztus 9-én a következő hirdetés 
jelent meg: 

„ Van szerencsém köztudomásra juttatnl hogy az aradi Főtér 13. 
szám alatt lévő gyógyszertárat megvevén, azt saját felügyeletem alatt 
(Ogom vezetni. Addig is, amíg annak újjáalakítását gyökeresen eszközöl-. 
hetem, bőven ellátom friss és kitűnő minőségű szerekkel". 

Rozsnyay Mátyás gyógyszerész 
Pályája Aradon teljesedett ki. Folytatta tudományos munkáját. 
A kor egyik legkiválóbb gyógyszerész-technológusa volt. Kiváló 

és sokoldalú közéleti emberként tisztelték. A Takarékpénztár elnö
kének, törvényhatósági bizottsági tagnak választották. 

Aradon az 1870-es években két szabadkőműves páholy műkö
dött: a jánosrendi Széchenyi és a skót szertartású Fraternitas. Ennek 
az utóbbinak lett nagymestere Rozsnyai Mátyás nem sokkal a város
ban való megtelepedése után. 

A természettudományok iránt érdeklődő immár aradi patikus 
szoros kapcsolatot tartott a frissen létesített Királyi Főgymnásium
mal és annak tanári karával. 

Himpfner Béla a Királyi Főgymnasium története című munkájá
ban érdemesnek tartja megjegyezni: „1879-ben Rozsnyay Mátyás 
gyógyszerész úr egy mikrophont és egy vasgörebet ajándékozott a gymna
sium gyűjteményének. " 

A szerző a természettani szertár történetének bemutatásakor 
kiemeli a következőket: 

„„. a hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején a gym. és 
reálisk. tanári karok kezdeményezése folytán a természettani előadó-te
remben a téli idényekben, hetenként ingyenes népszerű felolvasások és 
előadások tartattak." A megemlített tanárok (Antolik Károly, Stauber 
József, dr. Márki Sándor és mások) mellett szerepel Rozsnyay Mátyás 
neve 1s. 

A Kölcsey Egyesület alakuló ülése (1881. december 8.) választ
mánya tagjai közé sorozta. Az egyesület 1882. január 23-án megtar-
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totta első díszgyűlését, amelyről az Alföld 1882. február 8. és 9. 
számaiban részletesén beszámolt. 

„„.Felülmúlhatatlan humorú vegyészünkre és természetbúvárunkra 
került sor, Rozsnyay Mátyásra, ki mulattató előadásában négy új talál
mányról emlékezett meg. Értekezésében kiterjeszkedett ugyanis a nátron
sók melegtartó tulajdonaira, mely jelenség, ha a nátronsót pléhedénybe 
töltjük, a vasúti fülkék fűtésében érvényesülhetne. Értekezett továbbá a 
timsóról, mint tűzbiztonsági szerről, a rizsporról és a hajfestékről, végül 
Edison fonográjjáról." Érdeklődése a tudomány, a technika és általá
ban az új dolgok iránt töretlen, 14 szaklapot járatott. 

Gyógyszertára 13 éven át működött a Főtér 13. szám alatt. Be
rendezésére, korszerűsítésére mindig nagy gondot fordított. Ebben 
az időben Aradon 6 patika látta el gyógyszerrel a betegeket. 

A Főteret 1887-ben átrendezték. A Városi Kapitányi Hivatal 
engedélyt adott arra, hogy Rozsnyay Mátyás patikáját az Eötvös 
utca 5. szám alá, annak a Szabadság térre néző sarokhelyiségébe he
lyezze át. 

Ma ott működik a 71-es patika, amelynek vezetője Biber Éva 
gyógyszerész. A gyógyszertár áthelyezéséről természetesen a helyi 
lapok (Alföld, Arad és vidéke) részletesen beszámoltak. 

,,Ízlés és ipari ügyesség párosul Rozsnyay gyógyszerész Úr új gyógy
szertárának kivitelezésében. A bútort üveglapok, tükrök, függönyök, fekete 
márványlapok és mozaik padozat egészítik ki". 

,,A gyógyszertárból nyílik Rozsnyay gyógyszerész Úr saját eszméi 
szerint berendezett laboratóriuma, ahol a lepárló, hűtő, szárító stb„. 
berendezések úgy vannak elhelyezve, hogy a rend mindig fenntartható 
legyen. Itt vannak a Rozsnyay-találmányok készítéséhez szükséges esz
közök, míg a világhírű Chinin czukorkát az!. emeleten lévő helyiségben 
készítik. " 

„ Újításokat vezetett be a gyógyszertárban, a porok nem papírban, 
hanem ostyában expediáltatnak, az osztásuk gépek segítségével történik." 

A Rozsnyay-házban és patikában működött Aradon az első 
telefon. Ez házitelefon volt, amely a gyógyszertárat az I. emeleti 
üzemrésszel és a II.-on lévő lakással kötötte össze. A „messzeszóló" 
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Aradon is nagy port vert fel, a Főgimnáziumban és a Főreálban 
Antolik Károly tanár úr a készüléket diákjainak is bemutatta. 

Rozsnyay Mátyás turistabotjában 15 féle gyógyszert lehetett 
elhelyezni. A botot asztalosa segítségével maga Rozsnyay készítette. 

Mi volt ez? Reklám? Technikai érdekesség? Szakmai ártalom? 
Különcködés? Abban az időben már a gyógyszerész úr is elég sokat 
betegeskedett. Lehet, hogy a saját használatra szolgáló patikaszereket 
tartotta botjában, hogy azok mindig kéznél legyenek. 

,,„.Őbenne a hazai gy6gyszerészet egyikfényesen 
világító csillaga aludt ki.„" 

A kilencvenes ével< elején egészsége megromlott. A szervezetében 
régebben lappangó gyomor- és májrák akut jelleget öltött. Budapes
ten és Bécsben a műtét lehetőségét latolgatták. 

Már késő volt. 
Rozsnyay Mátyás 1895. augusztus 5-én fejezte be munkában és 

eredményekben gazdag életét. 
Csécsi Imre református lelkész és Ternajgó Caesar gyógysze

rész búcsúzott a halottól. 
A Gyógyszerészeti Közlönyt a lap ·főmunkatársa, Rozsnyay 

egykori gyakornoka, dr. Winkler Lajos egyetemi tanár képviselte. 
A lapban megjelent nekrológ és a temetésről szóló tudósítás is 
Winklertől származott. 

A lap kezdeményezésére gyűjtés indult egy emlékoszlop el
készítéséért és felállításáért. Az adakozók sorát Than Károly és 
Winkler Lajos 20-20 koronával nyitotta meg. 

A sírkövet 1896. augusztus 30-án avatták fel. Alapzatáva.l együtt 
több mint 5 méter magas a díszes kivitelű karcsú oszlop. Anyaga 
sütői, márványkeménységű mészkő. Elülső részén fölül nagy pál
maág, középütt pedig a régi gyógyszerész-embléma, a kehely a 
kígyóval van rajta kifaragva. 

Elülső oldalán a következő felirat volt belevésve: 
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MAROS JÁRAI 
ROZSNYAY MÁTYÁS 

SZÜLETETT 1831. MÁJUS 14-ÉN 
MEGHALT 1895. AUGUSZTUS 5-ÉN 
Jobbról és balról a következő aranybetűs 

feliratok díszítették: 
„KARTÁRSAIK KÖZiiJL A LEGKIVÁLÓBBNAK, 

A SZORGALOM ÉS TUDÁS MINTAKÉPÉNEK EMELTÉK 

A GYÓGYSZERÉSZETI KÖZLÖNY OLVASÓI." 

„A PÓTOLHATATLAN FÉRJ ÉS APÁNAK EMELTÉK 

BÁNATOS ÖZVEGYE ÉS VIGASZTALHATATLAN 

GYERMEKEI." 

(Gyógyszerészeti Közlöny, 1896. szeptember 16.) 
Az eml~kmű ma is áll, de rajta a fenti felirat 

már nem olvasható. 
Rozsnyay Mátyás leszármazottai a későbbiekben nem tudták 

megváltani a sírkertet, így az az emlékművel együtt egy másik 
gyógyszerész család (Tellmann András) tulajdonába került. 

Így már új emléktábla jelzi a később odatemetettek nevét. 
Bár Rozsnyay Mátyás és felesége csontjai eredeti helyükön 

maradtak, az ő nevüket csak a halványuló emlékezés őrzi. 
;} >t- )} 

Az államosításig a gyógyszertár utolsó tulajdonosa az unoka, 
Kálmán Lajos volt, aki 1979-ben hunyt el. 

Leánya, Kálmán Csernyánszky Judit neves aradi festőművész 
ápolja dédapja emlékét. Vele egyetértésben fogalmazunk meg néhány, 
akár költőinek is nevezhető kérdést: 

- Hova tűnt el nyomtalanul a Rozsnyay-patika egykori bútor
zata? 

- Rozsnyay Mátyás nem érdemel Aradon egy utcanevet, vagy 
legalább egy emléktáblát? 

-Természetesnek kell tekintenünk azt, hogy Aradon a gyógy
szerészek „többségének" magyarázni kell azt, ki is volt Rozsnyay 
Mátyás? 
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- Meddig kell várni arra az alkalomra, amikor Aradról indul 
kezdeményezés egy Rozsnyay-jubileum megrendezésére? 

'' '' '' 
A magyar feltalálók sorsa általában nem volt könnyű. 
Rozsnyay Mátyásnak életében kijutott a siker, az elismerés és a 

megbecsülés. 
Halála után Zombán, Szekszárdon az ismétlődő jubileumokon 

kegyelettel és méltóképpen emlékeznek az Aradon több mint két 
évtizeden át élt gyógyszerészre. 

Meggyőződésem, hogy a mai aradi magyaroknak, de nemcsak 
nekik van némi törleszteni valójuk Rozsnyay Mátyás emlékének 
ápolásában. 

Serkentésként, bíztatásként írom le a következő sorokat. 
Rozsnyay Mátyás 1889-ben pályadíjat alapított a gyógyszerész

gyakornokok számára. Az évenkénti pályázatnak az I. világháború 
véget vetett, de a Magyar Gyógyszerészek Egyesülete az 1930-as évek
ben felújította a Rozsnyay-emlékversenyeket. Ezt a versenyt 1936-
ben Nemes Sarolta gyógyszerészgyakornok nyerte meg. Az emlék
verseny 1965-ben újraindult. 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Rozsnyay-emlékérmet ala
pított. 

Magyarországon Rozsnyay Mátyás Alapítvány is működik. 
Rozsnyay Mátyás közléseit, dolgozatait számon tartja a szak

irodalom:, amely igen gazdag az aradi gyógyszerész munkásságának 
és jelentőségének ismertetésében. 

Könyvünk szerkesztésekor hálával gondolunk Kemplert Kurt, 
Soproni László és Sehedy Sándor szakírókra is. 

,,Chininum tannicum insipidum Rozsnyay" 

Rozsnyay Mátyás nem szabadalmaztatta találmányát. A csokoládé-, 
illetve a cukorbevonat, a piskóta nem egyszerű megjelenési formát 
jelentett, ami egy szerencsés ötletre épült. 
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A készítmény gyártása feltételezte a kinin fizikai és kémiai 
tulajdonságainak, különösképpen oldhatóságának, bázikus jellegé
nek ismeretét. A Chininum tannicum insipidum Rozsnyay mögött 
kísérletek, mérések álltak. 

Rozsnyay a Gyógyszerészeti Hetilapban 1869-1875 között 
folyamatosan közölt hirdetések formájában népszerűsítette a Kinál
csokoládét, a kinál-czukorkát és a kínál-piskótát. 

Megnevezte azokat a budapesti és vidéki gyógyszertárakat, 
amelyeket feljogosított készítményének forgalmazására. Ajánlata 
átgondolt, gyakorlatias. 

,Ara a chinin árával száll vagy emelkedik; 10 frt. árú megrendelés, 
csomagolás felszámolása nélkül bérmentve küldetik. " 

Hirdetésének a következő szöveggel adott nagyobb nyomatékot: 
„Mivel készítményeim elismert sikere után több rendbeli utánzatok 

is támadtak, kérem tisztelt ügyfeleimet Rozsnyay M. pályakoszorúzott 
készítményéért, egyedül afentebb (a hirdetésben megjelölt gyógyszer
tárakra gondolt - szerk. megj.) helyekre fordulni. 

Tovább ajánlom ügytársaimnak egyedül nálam megrendelve a 
TAUNAS CHININI NEUTRUM-ot." (Ezzel az elnevezéssel csak itt 
találkoztunk.) 

A Rozsnyay-készítményeket és azok forgalmazását Számos vita 
övezte. Ahogyan az már abban az időben is szokásos volt, a pro és 
kontra megnyilatkozások, a különböző folyóiratokban megjelent 
írások mögött az érdekellentétek, a konkurencia próbálkozásai is 
szerepet játszottak. 

Ami viszont letagadhatatlan, Rozsnyay Mátyás készítménye, a 
Chininum tannicum insipidum Rozsnyay a Magyar Gyógyszerkönyv 
1883-ban megjelent pótlásában (Addendum) hivatalossá lett és e minő
ségben a II„ Ill„ IV. és V. Gyógyszerkönyvben is szerepel. 

Az egészségügyi kiállításokon (Bécs, Székesfehérvár, Arad) az 
aradi gyógyszerész készítményét többnyire arany-, de legalábbis 
bronzéremmel (Párizs) jutalmazták. 

Ferenc József 1896. május 2-án megnyitotta a millenniumi 
ünnepségsorozat Városligetben rendezett kiállítását. Ennek XVIII. 
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csoportjában bemutatták a magyar vegyi ipar 120 nagyobb gyárában, 
vállalatában előállított vegyészeti termékeket (savakat, alkáliákat, 
keményítő szereket, műtrágyát, az ásványolaj-finomítók termékeit, 
festékeket stb ). 

Az új eredeti gyártmányok sorában kitűntek például a Zsolnay
féle pirogranit-termékek, valamint a Wartha-Zsolnay által ki
munkált fémlüszteres eozin díszedények. 

A kiállítók kitüntetettjei különböző nagydíjakat kaptak, többek 
között Fabinyi Rudolf és Lengyel Béla vegyésztanárok, valamint 
Egger Leó és Rozsnyay Mátyás gyógyszerészek. 

)r 'r )1-

Mai gyógyszervegyész szemmel visszatekintve, a zombai (aradi) 
gyógyszerész találmánya szerény megvalósításnak mondható, de a 
XIX. század hetvenes éveiben és Magyarországon valóban figyel
met és aranyérmeket érdemelt. 

A kinin-czukorka utóéletének egy érdekes mozzanata. 
Dr. Halmai János egyetemi tanár az általa őrzött muzeális 

gyógyszerek közül átadott vizsgálatra néhány eredeti csomagolású 
kinin-czukorka darabot. 

Ez a termék már Rozsny2y Mátyás halála utáni időből, a XX. 
· század elejéről való. A doboz még a „Rozsnyay Máryás gyógyszertára 
Aradon" feliratú pecsétet viselte, a czukorkák papír burkolatán a 
feltaláló aláírásának litografált másolata volt látható. 

A czukorkák kinin-bázis tartalmának mennyiségi vizsgálatát 
kromatográfiás eljárással Boros Éva szekszárdi gyógyszerész végezte 
el a Tolna megyei Gyógyszertári Központ Analitikai Laboratóriu
mában és a szegedi Gyógyszerészi Kémiai Intézetben. 

A vizsgálat eredményéről az 1969-ben Zombán tartott Száz éves 
a Chininum tannicum insipidum Rozsnyay emlékülésen számolt be. 

Mérései lényegében a korabeli közlésekben feltüntetett ható
anyag-mennyiséget igazolták'. 

Rozsnyay Mátyásnak több mint 50 közleménye jelent meg a 
szaklapokban. Különböző tudományos fórumokon, mindenekelőtt 

58 

a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlésein számos 
előadást tartott. 

Talán legértékesebb közlése A chininftleségek polariszkopiai vizs
gálata volt, amely önállóan is megjelent magyar és német nyelven. 
Dolgozatát kivonatosan majdnem minden német, több amerikai 
és angol lap is hozta. Utalt a kinin-kinidin (jobbraforgató kinin) 
kapcsolatára is. ,, 

Rendszeres munkatársa volt a Gyógyszerészeti Hetilapnak, az 
/ndustrie Blatternek, a Pharmaceutische Zentralhallénak. A szaklapokon 
kívül értekezett a Magyarországban, a Reformban, a Vasárnapi Újság
ban és helyi aradi lapokban. 

Rendszeresen szerepelt a Kölcsey Egyesület péntekjein. 1888. 
február 17-én a „szellemes coseur" meglepő címmel jelentkezett: 
„Miként csináltak aranyat Roger Bacontól kezdve az 1854-ben e nemű 
utolsó kísérletét tett aranycsinálókig." 

Egy alkalommal Arad tisztifőorvosa arra kérte fel a város 
„tiszteletbeli vegyészét", Rozsnyay Mátyást, vizsgálja meg három 
szódavizes syphonfej ólomtartalmát. 

A „tiszteletbeli vegyész" foglalkozott a vaníliafagylalt által 
okozott mérgezésekkel is. 

Túlzónak aligha neveztethetünk, ha summázásként leírjuk: 
Rozsnyay Mátyás a magyar gyógyszergyártás iparosodás előtti nagy 
alakja volt. Élete, munkássága érdemessé tette arra, hogy rá évtizedek, 
évszázad( ok) távlatából is emlékezzünk Zombán, Aradon, Szekszár
don és mindenütt, ahol a magyar gyógyszerészet múltjáról esik szó. 

,,A szellem szárnyán szálló idő elsuhan, a tudomány közben gyors 
ütemben halad, de Rozsnyay Mátyás emléke örökké élni fog a magyar 
gyógyszerészek körében" - így látta ezt az aradi patikus egyik méltatója. 

Ha nehéz is, mégis Aradon kellene leginkább lobognia az 
emlékezés lángjának. 
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Rozsnyay Mátyás utóélete, relikviák 

Rozsnyay Mátyás Alapítvány 

Alapította: 20 gyógyszertári központ. Székhelye: Budapest. 
A Rozsnyay Mátyás Alapítvány Kuratórium elnöke: Szendrényi 

Lajos. 
Célkitűzése: A Rozsnyay Mátyás Emlékverseny pénzügyi keretei

nek finanszírozása, a szükséges pénzügyi támogatás biztosítása az 
alábbi célok érdekében: 

- kutatómunka lehetőségeinek biztosítása a gyógyszerellátás 
területén dolgozó fiatal gyógyszerészek számára; 

- a jó adottságokkal rendelkező fiatalok ösztönzése a munka 
során felmerülő problémák megoldásának keresésére; 

- fiatal gyógyszerészek nevelése, előadói és vitakészségük fej
lesztése; 

- a fiatal gyógyszerészek publikációs lehetőségeinek elősegí
tése; 

- a fiatal gyógyszerészek tapasztalatcseréjének biztosítása. 

Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 

Rozsnyay Mátyás Aradra költözése után, 1887-ben 100 aranyfran
kos pályadíjat tűzött ki a kutatásra vállalkozó gyógyszerészek 
számára. Ezeket a pályázatokat élete végéig irányította. A pályáza
tok sorát megtörte az első világháború, és csak 1936-ban sikerült 
azokat újraindítani. Ezután a második nagy világégés szólt közbe, 
de 1965-ben Békés megye akkori főgyógyszerésze, Ragetti János 
(1914-1988) élesztette újjá Rozsnyay kezdeményezését Baranya-, 
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Könyvjelző 

a Rozsnyay 
Emlék.versenyről 

Békés és Győr-Sopron megye részvételével. Azóta 
az emlékversenyt évente megrendezik. 

A XL. (negyvenedik) jubileumi emlékverseny 
egybeesett Rozsnyay Mátyás halálának 110. évfor
dulójával. Ezt a két eseményt Gyulán ünnepelték 
meg. 

Az emlékezők ízléses műsorfüzetben emlékez
tek az egykori aradi gyógyszerészre. 

Aradra is ellátogattak, a Rozsnyay (Tellman) 
sírkertben koszorúztak. 

Az ünnepségen részt vett Rozsnyay Mátyás 
dédunokája, Csernyánszky Kálmán Judit és Bognár 
Levente aradi alpolgármester. 

Dr. Herczegfalvi Lászlóné, a rendezőbizottság 
elnöke, számos neves személyiség segítségét 
élvezve, mindent megtett azért, hogy az Emlék
verseny, egyben jubileumi ünnepség is méltó le
gyen a feltaláló-gyógyszerész emlékéhez. 

A verseny mindenkori győzteseit Emlék
plakettel is jutalmazzák, amely a névadó arcképét 
is magába foglalja. 
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. DR. HERCZEGFALVI LÁSZLÓNÉ, 

a Rozsnyay MáóJás Emlékverseny 
Rendezóbizottságának elnöke 

XL Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
Gyula, 2005. május 12-14. 

A jubileumi, XL. Rozsnyay Mátyás Emlékversenyt Gyulán az Erkel 
Hotelben rendezte meg a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
Békés Megyei Szervezete. 

A XL. Rozsnyay Mátyás 
Emlékverseny műsorfüzete 

Nagy örömünkre több mint 
200 kolléga vett részt a rendez
vényen. 

Az ünnepélyes megnyitó a 
Gyulai Magvető Református 
Általános Iskola énekkarának 
tolmácsolásában a Himnusszal 
kezdődött. A szépen csengő 
gyerekdalok az Emlékverseny
hez méltó, emelkedett hangula
tot teremtettek. 

Vincze Zoltán professzor, a 
Magyar Gyógyszerésztudomá
nyi Társaság tiszteletbeli elnöke 
köszöntötte a Rozsnyay Mátyás 
Emlékverseny résztvevőit, ven
dégeit. Külön köszöntötte azo
kat a kollégákat, akik munka
helyükön a gyógyszerészeti tu

domány egy-egy részterületéről választva témát, tudományos 
dolgozatot készítettek és beszámolnak az elért eredményeikről, 
követve az Emlékverseny névadójának szép példáját. Kedves 
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köszöntőjében az Emlékversenyt a Magyar Gyógyszerésztudomá
nyi Társaság egyik légértékesebb gyöngyszemének nevezte,. melyre 
kiemelten kell figyelni, hogy továbbra is az maradjon. Az Emlék
versenyen való részvétel fiatal kollégáink számára pedig egy életre 
szóló, megtisztelő élmény kell hogy legyen. 

Erős István profesz
szor, az Emlékverseny 
Bíráló Bizottságának el
nöke, a Rozsnyay Mátyás 
Emlékverseny nagy 
elkötelezettje méltatta 
Rozsnyay Mátyás mun
kásságát. Kiemelte 
Rozsnyay Mátyás széles 
körű érdeklődését, me
lyet az 1860-ban megje
lent első magyar nyelvű 
sakkjátékról szóló könyv, 

Dr. Herczegfalvi Lászlóné, a 
rendezőbizottság elnöke 

a Sakkjáték eleme4 vezéifonal a sakkjáték megtanulására is mutat. 
Az Emlékverseny azon lehetőségére hívta fel a figyelmet, hogy 

a fiatal gyógyszerészek belekóstolhatnak a tudományba, s így megis
merhetik a kutatás semmihez nem hasonlítható élményét. 

Felelevenítette Nikolics professzor gondolatát arról, hogy mit 
profitálhat a szakma vezető rétege a Rozsnyay-versenyekből. 

A vezetők egy hegy tetején állva irányítják a völgyben serény
kedők napi harcait, küzdelmeit. Onnan messze látni, tág horizon
tot lehet felmérni, sok összefüggést ismerhet fel a vigyázó tekintet. 
A völgyben dolgozó „derékhad" előtt ez rejtve marad. Nekik vi
szont az a nagy előnyük, hogy látják a részleteket, ami a magasla
ton állók előtt rejtve marad. Jó döntést pedig a részletek ismeretében 
lehet hozni. 

Nagyon jó alkalom a részletek megismerésére a Rozsnyay 
Mátyás Emlékverseny, ahol a szakma legkiválóbb ifjú képviselői 
gyűlnek össze az ország közforgalmú és kórházi gyógyszertáraiból. 
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Az orosházi Fehér Kígyó Gyógyszertár 
épülete és jelvénye 

Dr. Perjési Klára, 
Gyula város polgármester 
asszonya és Szendrényi 
Lajos kuratóriumi elnök 
köszöntő szavai után Dr. 
Weltler János, a Rozsnyay 
Mátyás Alapítvány Intéző 
Bizottságának elnöke üd
vözlő szavaiban kiemelte, 
hogy a versenyek össze
tartó, éltető ereje a szere
tet volt. 

Dr. Herczegfalvi 
Lászlóné Rozsnyay Mátyás 
emlékének tisztelegve jel
szavát, Tacitus mondását 
idézte: ,,Ad utilitatem vi
tae omnia consilia,factaque 
nostra, dirigenda sunt." 

(Minden tettünk és minden gondolatunk az élet hasznosítására legyen 
irányítva.) 

Felolvasta dr. Horváth Dénes levelét, aki mint az 1965-ben 
újraindított Emlékverseny még élő szervező tagja köszöntötte a 
Jubileumi Emlékversenyt. Dr. Horváth Dénes megható, meleg szavai 
után a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tiszteletbeli elnöke, 
Vincze Zoltán professzor köszöntötte az elmúlt 40 év alatt első 
helyezést elért Rozsnyay Mátyás Emlékverseny plaketteseit. 

1. Papy Lajos 1965. 
2. Weltler János 1965. 
3. Darida Erzsébet 1966. 
4. Huszár Gáborné 1967. 
5. Farkas Mária Wolf Miklósné 1967. 
6. Weltler'János 1967. 
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7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

Weltler Jánosné 1968. 
Bodor Ferencné Somogyi Marianna 1968. 
Mándy Izabella 1969. 
Scholtz Endre 1970. 
dr. Vetsey-Körmendi Ágnes 1971. 
U Stumpf Tamásné 1972. 
Murányi Ágt;:ies 1973. 
Tatai Blanka 1974. 
Blum Ferencné 1975. 
U Vajdáné Maros Vilma 1976. 
Petróczky Mihály 1977. 
Dr. Borsányi Gáborné 1978. 
Szarvasházi Judit 1979. 
Bojtor Klára 1980. 
Gáspár Mária 1980. 
Törőcsik Mária 1981. 
Mórocz Lászlóné 1982. 
Szerencsés Tibor 1983. 
Dénes Margit 1984. 
Lengyelné Horváth Gyöngyi 1986. 
Dr. Salamonné Toldy Erzsébet 1987. 
U Sákovits József 1988. 
Uzonyi Imre 1989. 
Lászlófiné Dr. Gebri Györgyi 1990. 
Czékus Gábor 1991. 
Bognár Judit 1992. 
Dr. Pápayné Szotyori-Nagy Edit 1993. 
Dr. Kelemenné Nemes Rita 1994. 
Petri Gábor 1995. 
Aradczki Ildikó 1996. 
Szakonyi Zsolt 1997. 
Tárczy Éva 1998. 
Csaba Miklós 1999. 
Kraszits István 1999. 
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41. Kovácsné Nagy Mária 2000. 
42. Schneiderné Szűcs Anita 2001. 
43. Rapavi Erika 2002. 
44. Orosz Judit 2003. 
45. Dinya Mariann 2003. 
46. Pál Szilárd 2004. 

Prof. dr. Vincze Zoltán felidézte a verseny 40 éves történetét. A 
versenyek előadásai a betegek szol'gálatáért, az egészség védelméért, 
a tudomány gyarapításáért születtek Rozsnyay szellemében. 

Az ünnepélyes megnyitó után két, nagy érdeklődéssel kísért 
plenáris előadás hangzott el: prof. dr. Erős István A gyógyszer-tech
nológia múltja és jövője, valamint prof. dr. Szendrei Kálmán Vissza
élések a gyógynövényekkel és gyógynövény-készítményekkel. 

A versenyprogram keretében 20 előadás hangzott el. Témakörök 
szerinti megoszlása az alábbi volt: 8 előadás hangzott el gyógy
szertechnológia témakörben, S előadás témája gyógyszerügyi szer
vezés volt, 4 előadás farmakognóziai témájú, majd gyógyszerészi 
gondozással 3 előadás foglalkozott. 

Az első helyezett, a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny plakettese 
Horváth Erzsébet (Paracelsus Gyógyszertár, Körmend) lett. Elő
adásának címe: Húgyúti infekciók - antibiotikum és fitoterápia - „kér
dezze meg gyógyszerészét". 

Második helyezést ért el Molnár Zsuzsanna (Turul Gyógyszer
tár, Békés): Külsőleg- Kenőcs, avagy utazás a félszilárd gyógyszerformák 
világába a Formulae Normales segítségével. 

Harmadik helyezett lett Finta Iris (Irisz Gyógyszertár, Abaúj
szántó): Expediáláskor felmerülő kérdések egy fiatal gyógyszerész szemével. 

További helyezettek és díjazottak: 
-Horváth László (Debreceni Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár): 

Az epilepszia kezelésének klinikai gyógyszerészeti elemzése a DE-OEC 
Neurológiai Klinika adatbázisa alapján; 

-Kiss Dorottya (Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár): 
A mesterséges táplálás gyógyszerészi vonatkozásai; 
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- Vincze Szabina (Hajnal Gyógyszertár, Budapest): Koffein -
érvek és ellenérvek; · 

- Kemenczei Zsolt (Fehér Üröm Gyógyszertár, Veszprém): A 
homeopátiáról gyógyszerészszemmel. \ 

Továbbá dicséretben részesültek az alábbi versenyzők: Hugyecz 
Nikoletta, Hugyecz Tünde, Kovács Rita, Kövér Beáta, Lavati Klára, 
Miklovits Tímea Noéfui, Nagy Róbertné, Dr. Oroszlány Rita, Perjés 
Éva Margit, Sári László Balázs, Szűcs Tivadar, Takácsné Menyhárt 
Eszter, Tóth-Vas Kata. 

Horváth Erzsébet megkapta a Magyar Gyógyszerész Kamara 
Békés Megyei Szervezetének különdíját; Molnár Zsuzsanna a Qyadro 
Byte különdíját, valamint a MGYK Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 
Szervezetének felajánlásában egy hollóházi vázát; Finta Iris a Magán
gyógyszerészek Országos Szövetségének és a MGYK Hajdú-Bihar 
Megyei Szervezetének különdíját; Horváth László, Kiss Dorottya 
és Hugyecz Tünde a MGYT Kórházi Szervezet által felajánlott külön
díjakat; Vincze Szabina, Tóth-Vas Kata és Kovács Rita a Herbária 
Rt. különdíjait, Lavati Klára pedig a MGYK Csongrád Megyei Szer
vezetének a legjobb farmakológiai témakörű előadás díjazására fel
ajánlott tárgyjutalmat kapta. 

A szakmai előadásokat az első nap kellemes társasági program 
zárta. Hangulatos kis vonattal városnéző körutat tettünk. Erkel 
Ferenc szülőházában Erkel zongoráján játszott koncertet hallgat
tunk. Majd a polgári Ladics-házat tekintettük meg. A híres „100 
éves" Cukrászdában édes csábítás várta a kedves vendégeket. Este a 
Gyulai Református Templomban a világhírű Fassang László orgona
művész felejthetetlen játékát élvezhettük. 

A verseny második napján a színvonalas előadásokat szakmai 
fórum követte. A MGYT, MGYK, MOSZ elnökei részvételével a 
fiatal gyógyszerészeket érintő témában gondolatokat cserélhettek 
az Emlékverseny résztvevői. A fórum moderátora dr. Botz Lajos, a 
MGYT főtitkára volt. Este reneszánsz vacsora várta a vendégeket. 

A verseny zárónapjára a koronát Prof. dr. Nyiredy Szabolcs 
akadémikus, a MGYT elnöke tette. Átadta a verseny győztesének és 
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helyezettjeinek a díjakat, s ünnepélyesen bezárta a Jubileumi Em
lékversenyt. 

Az Emlékverseny részvevői a MGYT elnökének zárszava 
után Aradra utaztak Rozsnyay Mátyás sírját megkoszorúzni és 
tisztelegni emlékének, halálának 110. évfordulóján. 

A koszorúzáskor beszédet mondott Ferentzi Mónika, a 
MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának elnöke. 

A Maros partján levő étteremben fogadta az emlékező gyógy
szerészeket Bognár Levente, Arad város alpolgármestere. 

A jó hangulatú ebéd után kedves visszaemlékezést kaptunk 
Csernyánszky Judit festőművésztől, Rozsnyay Mátyás déduno
kájától. 

Megtekintettük a „Rozsnyay Patikát", majd ellátogattunk 
a Vértanúk emlékművéhez. 

Szakmai tudás mellett szellemi, lelki feltöltődést is kaptunk e 
pár nap alatt. 

Köszönöm Mindazoknak, kik segítettek véghezvinni, színvo
na-lassá, emlékezetessé tenni a XL. Rozsnyay Mátyás Emlékversenyt! 

Magyar Gy6gyszerészet Pantheon 

A neves magyar gyógyszerészek ismertetésére, életrajzuk megírására, 
munkásságuk ismertetésére az 1920-as és 1930-as években több sike
res kísérlet történt. 

Dr. Szász Tihamér lapszerkesztő 1941-ben felvetette, állítsák 
fel a Magyar Gyógyszerészet Pantheon Bizottságát. Erre a javaslatra 
építve dr. Mozsonyi Sándor egyetemi tanár elnökletével 1941. no
vember 10-én alakult meg a bizottság, amely elfogadta a Pantheon 
alapelveit: 

1. Csak régebben elhunytak vehetők fel a Pantheonba. 
2. Döntő szempont: alkottak-e maradandót? Átlagon felül 

munkálkodtak-e a gyógyszerészet javára? 
3. Azokat is figyelembe vették, akik nem voltak egész életük 
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folyamán gyakorló gyógyszerészek, de diplomával rendelkeztek s 
kutatóként alkottak maradandót. 

Elsőként 36 kiválóságot vettek fel a Pantheonba. Köztük volt 
Rozsnyay Mátyás és dr. Winkler Lajos, valamint az első didaktikai 
célokat szolgáló gyógyszerészeti tankönyv (1883) írója, a gyoroki 
patikus Csurgay Kálmán (1858-1892) is. 

A Pantheon tovább bővült, 1985-ben elkészült egy kétkötetes 
munka A Magyar Gyógyszerészet Pantheonja címmel, amely 144 sze
mély fényképét is tartalmazta. 

Rozsnyay-relikviák 

Ma már csak találgatni lehet. Mi lett volna, ha nincs impérium
változás? Nem kerül sor a gyógyszertárak államosítására? Ha tovább 
él Aradon a Rozsnyay gyógyszerész-dinasztia? 

Bizonyosság: a Rozsnyay-emlékek ápolása Aradon nem szorult 
volna le a szájhagyományok, alkalmi írások színvonalára. 

Van Rozsnyay-emlékérem és Emlékverseny, működik a Rozsnyay 
Alapítvány. Rendre megrendezik a Rozsnyay Mátyás születéséhez, 
halálához, de még a Chininum Tanni~um Insipidum Rozsnyay 
felfedezéséhez fűződő jubileumokat is. 

De ezek nem aradi kezdeményezések. 
Rozsnyay Mátyás dédunokája, Csernyánszky Kálmán Judit még 

őriz néhány családi emléket, köztük a Gyógyszerészeti Közlöny 
1896. 6-i számát, melynek 566. oldalán a következőket olvashatjuk: 

Tárcza 
Rozsnyay Mátyás emlékünnepe 

Afájó visszaemlékezés, a kartársi kegyelet ünnepének megtartására 
gyűltünk össze Aradra a múlt hó 30-án. 

Egy éve múlt annak, hogy legkiválóbb kartársunkat öró'k pi
henőre helyeztük itt. 
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Vasárnap, aug. 30-án de. 11 órakor a Rozsnyay-család vendég
szerető házánál tisztelegtünk s onnan hosszú kocsisorban vonultunk 
a ref. temetőbe. 

Ott Csécsi Imre ref. lelkész szép és mindenkit megható imát mon
dott. Ezután Khudy József gyógyszerész tartotta meg emlékbeszédét. 

A temetőből visszahajtottunk a városba. A Rozsnyay-család a 
Fehér Kereszthez címz.ett vendéglő dísztermében a vendégek tiszteletére 
ebédet adott. 

A családot Rozsnyay Mátyás két fia, Kálmán és József, vala
mint lányai közül Etelka, Ilona és Jolán képviselték. 

„.„.„.grm 

CHININUM TANNICUM 
neufrale insipidmn -Rozsnyay. 

Clncl piirlf'din ac<?aSla 
coresptutd tu .2 P4rfL 
<:hinfn· isUlfat .... Ca pra.f 
t\Utflal cn t::nltilr sa1rZl'• 
hát~l&lcfis - tn sffth~ 
fluldii cu e:yl'óJ; rtUhen 
poafc fi a1tlésfeeat blnc-. 

EARMACIA RÖZS.NYAY 0\760\"TÁR 
UBOHATORllJM CHIM!C 
vi!ö\11 LA BORA rólU\lMA 

l\ ll AD 

A védjegy még ere
deti Rozsnyay, de már 
kétnyelvű. A gyógyszer 
csomagolására szol
gáló, pontosabban a 
küldemény hiteles ere
detét igazoló papírt 
1920 után nyomták. 

Megmaradt 
egy vörösréz pecsé
telő. A patikai kül
deményeket, gon
dos csomagolás 
után pecsétviasszal 

látták el, ebbe nyomták be a védjegyként is elfogadott címkét. A 
megmaradt pecsételőt egy arckrém hitelesítésére használták. 
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Ez az 1933-ban írott levél 
igazolja, hogy Rozsnyay 
Mátyás 1931-ben (!)megtartott 
születési centenáriumát köve
tően a Rozsnyay kisasszonyok 
- Etelka és Ilona - apjuk 
diplomáját és több ,levelét a 
Magyarországi Gyógyszerész 
Egyesület rendelkezésére bo
csátották. 

Az alábbi levél egy ember
öltővel későbbi, 1967-ből való. 

Az 1969-ben megtartott 

A MAGYARORSZÁGI CYÓCYSZERÉSZ ECYESŰLET ELNÖKSÉGE 
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Chininum Tannicum Insipidum Rozsnyay centenáriumi ünnepségre 
kértek Kálmán Lajos gyógyszerész úrtól újabb Rozsnyay-emlékeket. 
A gyógyszerész úr a neki címzett 
levél aljára gondosan feljegyez
. te a következő publikációkat: 

„1967. Xl 30 postán küld-
tem ajánlva. 

10. Közlöny 1895 VI!l 11 
1 0. Közlöny 1895 VJ!l 25 
10. Hetilap 1895VI!l11" 
A Gyógyszerészeti Köz-

löny és a Gyógyszerészeti Heti
lap Rozsnyay Mátyás 1895. au
gusztus S-én bekövetkezett 
halálával és a temetéssel foglal
kozott. 
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A gyógyszertár vezetését a Rozsnyay testvérektől, Józseftől és 
Kálmántól, Rozsnyay Jolán fia, Kálmán Lajos vette át. Pontosan 
nem tudjuk, mikor. 

Kálmán Lajos a család kifejezett kérésére választotta a gyógy
szerész szakmát, így Aradon is tovább élt a gyógyszerész-dinasztia. 
Innsbruckban szerzett oklevelét 1924-ben Kolozsvárott honosította. 

Az alábbi, a levelezést szolgáló cégpapír antétja azt igazolja, 
hogy a gyógyszertárat 

Farmttéla LUDOVIC KÁLMÁN 
. ÁRAD 

PI ATA A V RAM 1 A N C U. 
TEL~f'ON 15-00 

Kálmán Lajos nevére 
19 31-ben jegyezték be . 

Ó az államosításig 
vezette a gyógyszertárat, 
1979-ben hunyt el. 

Rozsnyay Mátyás 
gyermekeik születési 
napját (elhalálozások idő
pontját is) elfogadható 
pontossággal vezette. 

Az utolsó bejegyzés 
Erzsébet nevű gyermekük
re vonatkozik. Születési 
dátumként év nem, csak 
hónap és nap szerepel. 

Erzsébet sorsa isme
retlen. 

Marosjárai Rozsnyay Mátyás és pirityi Burián Teréz házassá
gából született gyermekek közül valamilyen formában többen 
folytatták apjuk hivatását. 
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Kálmán és József gyógyszerészek lettek. Az utóbbi doktori címet 
is szerzett, nem szakadtak el a kutatómunkától sem. 

Aranka leányuk remetei Fülöp Dezső gyógyszerésszel kötött 
házasságot. Fiuk, ifjú remetei Fülöp Dezső Debrecenben volt gyógy
szerész. 

Jolán leányuk Kálmán Ferenc aradi járásbíró felesége lett. Fiuk, 
Kálmán Lajos szint~n gyógyszerész. Ó vezette, egészen a patikák 
államosításáig, 1948-ig az aradi Rozsnyay gyógyszertárat. 

A gyógyszerész-dinasztia egy másik ága az aradi Kárpáti-patiká
hoz kapcsolóclik. 

Kálmán Lajos felesége Kárpáti Janka, Kárpáti Lajos gyógysze
rész testvére volt. 

Édesapjuk, Kárpáti János gyógyszerész tagja volt annak a kül
döttségnek, amely 1913-ban a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség 
(FIP) hágai kongresszusán Magyarországot képviselte. 
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Kötetlen beszélgetés 

Rozsnyay Mátyás dédunokájával, 
Csernyánszky Kálmán Judit festőművésszel 

Aradon még élnek néhányan, akik szó
ban, alkalmanként írásaikban is ápolják a 
neves gyógyszerész emlékét. Úgy érzem, a 
leghivatottabbakat faggatóra is fogtam és 
nagyon készültem a dédunokával való 
találkozásra. 

Hosszú idő telt el azóta, amikor elő
ször próbálkoztam Rozsnyay Mátyás em
lékének felelevenítésével s írtam róla. 

- Elhoztam azt a régi írást. Azóta többen 
is megkerestek Budapestről Gyuláról Szekszárdról. Két évvel ezelőtt, 
2005. május 14-én Aradon jártak, a temetőben koszorúztak is a XL. 
Emlékverseny résztvevői. Dédapám 189 5-ben hunyt el ez egyben halálának 
110 éves jubileuma is volt. 

- Aradon erről talán nem is tudtak. 
- Bognár Levente és én képviseltük az aradiakat. 
- Most a szekszárdiak mozgolódnak, 2008. május 14-én lesz a 

dédapja születésének 175. évfordulója. Bognár Levente alpolgármester 
aláírta a jubileumi év megünneplésére vonatkozó szándéknyilatkozatot. 

- jó lenne, ha Aradon is ünnepelhetnénk. Van még néhány Rozsnyay
emlék a tulajdonomban, ezeket szívesen előkerese~. Örülnék, ha újra 
írna a dédapámról. 

- Szándékomban van. Aradon is meg kell emlékeznünk 
Rozsnyay Mátyásról. Van mit pótolnunk„. Emléktábla„. Újra 
megjelölni nevével a sírkertben az obeliszket. Ezek nehezebb dolgok, 
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de emlékülésre, egy szerény kiállításra, egy könyvre talán telik az 
erőnkből. Mi lett a Rozsnyay-vagyon sorsa? 

-A házból kaptunk vissza valamit, a patika visszaigénylése folyamat
ban van, de nem halad. Ha erről kerül szó, bosszankodom, inkább mesé
lek egy igaz anekdotát. 

Nagynénéim, a Rozsnyay kisasszonyok, nekem, a jövendő örökös
nek gyakran mutogatták a kazettát s benne a családi ékszereket. jószívűek 
és naivak voltak. 

A háború után befOgadtak egy a Kárpátokon túlról érkező, ugyan
csak Judit névre hallgató fiatal hölgyet. Az albérlő rövidesen társalkodónő, 
kártya-, römi- és dominópartner lett. 

Bizalmukba fogadták. Feltételezhetően neki is megmutatták a ka
zettát. 

Meséljem tovább? 
Az egyik szép, napfényes reggelen eltűnt az albérlő és üresen maradt 

a kazetta is. 
Nagynénéim soha többé nem látták a hölgyet. Az ékszereket sem. 
- Azt nagyjából tudom, mi lett a gyógyszertár berendezésével, 

de a kölcsönkönyvtár sorsát nem ismerem. 
-Én sem. Eltűnt az 5000 kötetes könyvtár. Nekem maradt egy gyö

nyörű kötésű Jóka~ Az aranyember. Egy kedves embernek ajándékoztam. 
- Az informális találkozás hangulatát az a késhegyig menő vita 

sem rontotta el,' ami a két Rozsnyay Kálmán kapcsolatát, „azonos
ságát" érintette. Erről külön anekdota formájában számoltam be. 

A szekszárdiakról, Zombáról, a készülő jubileumi évről beszél
gettünk még. 

- Dunántúlon jártamban több alkalommal mentem át Zombán. 
Kis falunak tűnt, korábban sokkal inkább az volt. És itt született meg 
a kinin-csokoládé. jó lenne néhány napot ott tölten~ alaposan megnéz
n~ lefesteni a korhűen berendezett gyógyszertárat. Ezért is várom a szek
szárdiak látogatását. 

- Várunk mindenkit, aki Rozsnyay Mátyásra emlékezni jön 
Aradra, de a kezdeményezést ideje lenne már nekünk átvenni.„ 
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Amikor Rozsnyay gyógyszerész emlékének megidézéséhez 
fogtam, gondolataim azok felé szálltak, akik „brancsbeliek", 
és valamilyen formában részesei, szereplői voltak az aradi 
patikus utóéletének. 

Megtisztelt, meg is hatott az a gyorsaság, amellyel a ne
ves gyógyszerész-professzor házaspár, dr. Rácz Gábor és dr. 
Kotilla Erzsébet a segítségemre sietett. 

Hab volt a tortán, amikor Biber Éva, a hajdani Szent
háromság-gyógyszertár jelenlegi vezetője kezembe nyomta múl
tat idéző írását. Határokon túlról érkezett dr. Herczegfalvi 
Lászlóné segítsége. 

Egyszerűen csak köszönetet mondok, jelenlétük ebben a 
könyvben emeli annak értékét. 

BIBER ÉVA 

aradi gyógyszerész 

Egy híres ember árnyékában 

Kapcsolatom - ha ugyan annak lehet 
nevezni - Rozsnyay Mátyással számomra 
azért érdekes, mert amióta ezt a hivatást 
választottam, mintha a sors keze terelné 
felém az ő szellemét. 

A gyógyszerészetet igazán harmadéves 
egyetemista koromban szerettem meg, 
akkor fogalmazódott meg bennem a hiva

tástudat, amikor dr. Rácz Gábor professzor előadását hallgattam. 
Minden egyetemista legkedveltebb professzora szavait lélegzet-vissza
fojtva hallgattuk. Ö mesélt nekünk először Rozsnyayról őszinte 
csodálattal és elismeréssel. Elképzelhető, mekkora megtiszteltetés 
volt nekem, hogy professzor úr vállalta a diplomamunkám 
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Egy minta gyógyszertár - a Rozsnyay-patika épülete 

irányítását. Ö, mint aradi születésű ember meg annak örült, hogy 
végre aradi diákja van, akire rábízhatja az aradi patikatörténelem 
kutatását. Külön felhívta a figyelmemet Rozsnyay Mátyás patikájára. 

Így kezdődött... Egyre többet és többet olvastam erről a hihe
tetlenül értékes és érdekes emberről, aki amellett, hogy Arad mind 
a mai napig leghíresebb gyógyszerésze, közéleti személyiség, tudós, 
üzletember, városi vegyész, irodalmár, mecénás, amolyan igazi „self 
made man" volt, minden új technika iránt érdeklődött, és már 
akkor úgy szerelte fel és rendezte be a Szabadság téren található A 
Szentháromsághoz nevű patikáját, hogy arról cikk jelent meg 1893-
ban a magyarországi Gyógyszerészet című lapban dr. Zboray Bertalan 
tollából Egy minta gyógyszertár címmel. 

Természetesen Rozsnyaynak a világhírnevet a Chinninum tanni
cum hozta meg a fiumei nagydíjjal együtt. Laikusnak lehet, nem mond 
sokat, de gondoljunk bele, hogy abban a korban a leghatásosabb 
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lázcsillapító a kinin volt, amit nem tudtak gyermekeknek adagolni 
erősen keserű íze miatt, így világhírű találmány volt az íztelen kinin
drazsé, amit aztán több hivatalos Gyógyszerkönyvben is felvettek. 

Az officina gyönyörű mozaikpadlója, 
illetve az iroda csiszolt üvegajtaja 

Sokat beszélhetnénk még Rozsnyay gyógyszerészeti mun
kásságáról, tanulmányairól, irodalmi próbálkozásairól, újításairól, 
sakktudásáról, fiataloknak kiírt, általa irányított szakmai verse
nyekről és sok minden másról, de ezt megteszik mások helyettem 
ebben a könyvben. Inkább arról számolok be, hogy szakmai gya
korlatra a Rozsnyay-patikába kerültem, ahol bár államosították és, 
sajnos, teljesen átrendezték, még egy-két régi emlék fellelhető: az 
officina gyönyörű mozaikpadlója most is odaszögezi a tekinteteket; 
az iroda csiszolt üvegajtaján, amit a szocializmus éveiben átpin
gáltak, a rossz minőségű festék alól felsejlik A Szentháromsághoz 
felirat, a kehely és a kígyó. 

Friss diplomásként - ugye, hihetetlen! - ugyanabba a patikába 
kerültem. Ekkor fedeztem fel a raktárban a régi, gyönyörű kivitele
zésű pénztárgépet, a kúpok készítésére használt préseket. Ezeket, 
sajnos, már elvitték onnan, tudtommal a cég temesvári székhelyű 
központjában lévő kis patikamúzeum számára. Most a gyógyszer
tár az Arcatim Rt. tulajdonában van és a 71-es patika nevet viseli. 

78 

Hihetetlen, de tény, hogy most a Rozsnyay-házban is lakom a 
patika feletti azon lakrészben, ahol a nagy múltú gyógyszerész lakása 
volt hajdanán. Amióta beköltöztem, naponta csodálom a házat, 
amely bár számos vál
toztatáson átesett, sok 
apró részletben őrzi 
Rozsnyay korát: a kül.:, 
ső díszes házorom, az 
ablakok díszítései, a 
kehely és a kígyó mint 
a patikusok címere, a 
kovácsoltvas, díszes 
lépcsőkorlát, a belső ga
lériák, a boltíves ajtók 
és a gyönyörű templo

A Rozsnyay-Kálmán patikából 
visszamaradt tégelyek 

mi ablakra emlékeztető égetett üvegablak a belső bejárati ajtón. 
Nap mint nap körülnézek és hihetetlen, hogy ott járok, ahol 

híres elődöm is, ugyanazon falak levegőjét szívom, kinézek a Sza
badság tér felé, és magam elé képzelem az akkori belvárost és pia
cot, vagy ha az udvar felé tekintek, látom a most lakásokká alakí
tou házrészt. Ez annak idején a Rozsnyay kisasszonyok - a gyógy
szerész nővérei - gyógynövényszárító helyiségei voltak, ők jeles
kedtek ugyanis a teakeverékek előállításában. Elképzelem a kis gyárat, 
ahol az első íztelen kinindrazsét gyártották, a gyárat, amit Rozsnyay 
korszerűen berendezett és nagy mennyiségű drazsé gyártására és 
szállítására készítette elő. Látom magam előtt az emeleti könyv
társzobát, ahova Aradon elsőként bevezettette a telefont, és látom 
őt, a köztiszteletben álló aradi polgárt, aki szinte minden hétvégén 
felment Pestre pihenni és kikapcsolódni. És álmodozom„. 

Amikor magamhoz térek, lemegyek a patikába, aminek 
időközben - véletlen? - főnöke lettem, és megpróbálok teljes erőm
mel és szívemmel hű maradni Rozsnyay szelleméhez, s bár a nyo
mába sohasem érhetek, olyan gyógyszerész lenni, hogy ne hozzak 
szégyent sem RÁ., sem A Szentháromsághoz-patikára. 
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DR. RAcz GABOR 
nyug. egyetemi tanár, akadémikus 

Sárkányvér 

A cím tükörfordítása a szak
kifejezésnek: Sanguis draconis. 

Gyógyászati fontossága 
megköveteli, hogy ne tévesszék 
össze más fával. Illik (?) tudni, 
a Dracaena dracóról van szó. A 
Kanári-szigeteken honos fa az 
ottani vidék része. Elágazó szá
ra, sűrű koronája alatt mindig 
árnyék honol. Termesztik Afri
ka számos vidékén s talán Spa-

A Rácz-Kotilla házaspár nyolhonban is. 
Nem szükséges olyan mesz

szire kalandozni, mert ifjú koromban Aradon is létezett. Igaz, nem 
élő állapotban, hanem a sárkány véreként. 

Lelőhelye: a Rozsnyay Mátyás nevével fémjelzett patika. 
Ott kezdtem el „egyetemi" tanulmányaimat. 
A sárkányvér a növény kérgének szárítása és porítása során 

képződik, de csak akkor, ha megfelelő töménységű szesszel össze
rázzuk. 

Abban az időben a minden képzeletet felülmúló, kiváló tudós 
patikárius, Rozsnyay Mátyás gyógyszertárát az unoka, Kálmán Lajos 
főgyógyszerész vezette. Ö volt a mi principálisunk. 

A Rozsnyay-patika a Szabadság tér és az Eötvös utca sarkán két 
alkalmazottal működött. A principális munkatársa Lilike volt, az 
aradi repülőtér parancsnokának a felesége. Akkori és mai teljesebb 
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nevén Doamna Filipa~. Néhány évvel ezelőtt levélben köszöntem 
meg neki mindazt, ·amit tőle tanultam. 

Annak idején szerényen mondogatta, ő csak négy gimnáziu
mot végzett. Én ennek ellenére „személyi komputeremnek" tekin
tettem, ami valójában akkor még nem is létezett. 

Pontosabban, létezett egy komp, amely átjárt a Maroson, de az 
nem volt személyi. 1 

Lilikének szép jövőt jósoltam. 
Valóban, amikor a gyógyszertárakat „állomásították" (rosszul 

hallottam? az Odesszából Aradra került villamosok megállóit is 
ekkor tették kényelmesebbé), kolléganőmet és oktatómat kinevez
ték a központi drogéria „állomásfőnökének". Megérdemelte. 

Tapasztalhattam a Rozsnyay Mátyás Egyetemen töltött tanonc
éveim alatt, Lilike mindent tudott, s azt szívesen meg is magyarázta. 

Nem az oklevél teszi az embert gyógyszerésszé. 

Jól emlékszem. Minden áldott pénteki napon betért hozzánk 
egyik kedves betegünk. 

Kedvesnek neveztük azt a beteget, aki hozzánk tért be, nem a 
közelben működő másik négy patika valamelyikébe. 

Sárkányvér csak a mi patikánkban volt kapható. 
Kora reggel gondosan kimostam egy félliteres folyadéküveget 

(volt ugyanis porüveg is, amit én első patikai napjaimban poros 
üvegnek neveztem). Kifőztem egy parafa dugót, legyen az steril, 
hiszen vérrel töltöm majd teli az üveget. 

Felmentem a karzatra, ami olyasmi volt, mint a minorita temp
lomban az orgona és az énekkar helye. A mi karzatunkon orgona 
helyett különböző tartályok voltak feliratozva. A feliratok megfej~ 
téséhez nyelvész és gyógyszerész közös munkája kellett. 

Legérdekesebb az a hordó nagyságú karton tartály volt, ame
lyen az állt: Sanguis draconis. Becslésem szerint legalább 100 évre 
elegendő sárkányvérnek való növényi por volt benne. 

Kedves betegünk a kilenc órai nyitást kilincsre tett kézzel vár
ta. Levette a süvegét, illedelmesen kérdezte: 
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- Ha nem vagyok alkalmatlan, kérem megmondani, meg
érkezett-e a sárkányvér? 

A megnyugtató „igen" után eltűntem a karzat irányában. 
Kimértem a növényi por mennyiségét, hagytam elegendő he

lyet a szesznek. 
Az üveg száját steril (?) hüvelykujjammal leszorítottam, az ele

gyet alaposan összeráztam. A valóban steril parafa dugót benyom
tam az üveg nyakába. Az előre elkészített fodros zsírpapírral lefedtem 
a dugót. 

Az „egészet" (üveg+ dugó+ zsírpapír) lekötöttem egy három
színű sodrott vékony zsinórral, amelynek a végére egy kis címkét 
ragasztottam. 

Az üveg hengerded részére egy nagyobb címkét tapasztottam, 
amelyen utaltam a belső használatra, s amelyre felírtam az aznapi 
dátum fölé: Sárkányvér. . 

A címkén utasítás is volt: Használat előtt felrázand6. 
Ez fontos volt, különben a leülepedett vörös vértestek felett 

lötyögött volna a szérum, jelen esetben a tiszta szesz. 
A kedves beteg félszegen kérdezte: „Mivel tartozom?" 
A válasz azonos volt, hétről hétre: 
- Ugyan kérem, használja egészséggel. 
Egy rokkanttól csak nem veszünk el pénzt. 
A „vevő" hálája jeléül, immár sokadszorra ismét elmesélte, 

miként zuhant le az első világháborúban a repülőgépe, amely ripi
tyára tört. Akkor kezdett el fájni a feje, de amióta a friss sárkányvért 
fogyasztja, kitűnően érzi magát, a feje nem fáj. 

Jó volt érezni, újra és újra rádöbbenni, mit is jelent mások 
panaszát enyhíteni. 

Különben hasonló elégtételt naponta érezhettem. 
A sárkányvér mellett várta sorsának alakulását a Szarszaparijja. 

Teljes, tudományos neve: Smilax sarsaparilla. Kitűnő, habzó üdítő
ital készíthető belőle, amely elősegíti az emésztőrendszerben a táp-
anyagok felszívódását. . 
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Amikor az egyik egyetemi vizsgámon a feladott kérdésre nem 
tudtam válaszolni, erről a csodaszerről kezdtem mesélni a vizsgáz
tató tanárnak. 

- Kolléga úr, ezt meg honnan tudja? 
Valóban, ez a készítmény nem szerepelt az előadásokon, az 

egyetemi jegyzetekben és azokban a könyvekben sem, amelyeket 
Kolozsvárott a Lepage,könyvesboltban vásároltam. A boltos min
den vásárláskor figyelmesen megkérdezte, akarok-e még néhány 
művet az Abderhalden sorozatból, vagy cipelni az is elég, amit 
akkor vásároltam. Azt is hozzátette, ha a pékleány menyasszony
jelölttől újabb duplanullás fehérliszt-küldemény érkezik Aradról, 
szívesen adna helyette könyveket. 

- Kedves uram, igazán becsülöm magát. Ugyebár ki vesz ma
napság könyveket? 

A béke kitörésének első évében nagy volt a keletje a dupla
nullás fehér lisztnek. 

Az egyetemen pedig nagy tekintélye volt annak a gyógyszerész
jelöltnek, aki a Rozsnyay-Winkler egyetemen szívta magába az 
első ismereteket, s szabadon tartott egy kiselőadást a Smilex Sarsa
parilláról. 

A történelmi hűség kedvéért még leírom, hogy a „szarszaparij
ja" mellett állt egy olyan hengeres tároló, amelyen a következőt 
olvashattuk: SzasszaFRÁSZ. Már csak ez hiányzott. A velem egyko
rú gyógyszerészek, de az idősebbek is nagy jelentőséget tulajdoní
tottak a szakkifejezés utolsó 4 betűjének. 

Kerestem a szassza és az utolsó négy betű, a frász magyarázatát. 
Nehezen találtam meg. 
A menetrendekben (pontatlanul jártak a vonatok) a hitemet 

már rég elvesztettem, de a szakirodalomban még bíztam. Kitartá
som végül eredményhez vezetett. 

A Sassafras albidum nevű babérféle Észak-Amerikában honos 
és akkor hozták először Európába, amikor néhányan behurcolták kon
tinensünkre azt a kórt, amelyet ennek a fának a gyökerével kezeltek. 
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· Nem azt írtam, hogy gyógyítottak. Rozsnyay Mátyás és Winkler 
Lajos pontosan tudta, hogy mi a különbség a gyógyítás és a kezelés 
között. 

Ma melyik egyetemen tanítják ezt a tételt? 

A hajdani Bolyai Tudományegyetemen, fakultásunkon, a Mate
matika és Természettudományi Karon, amikor tehettük, Benedek 
István óráin állatlélektant is hallgattunk. Örültünk, ha bejuthat
tunk László Gyula előadásaira, hogy megismerjük őstörténetünket. 
A professzor lelkesen magyarázta a kettős honfoglalást feltételező 
elméletet. (Ezekre az órákra mi, jövendő természettudósok kéretlenül 
mentünk, de szívesen látott vendégekként ültünk be.) Borbély Samu 
matematika előadásait sem kerültük el. 

- Uraim, kedves kollégáim. Tanuljanak meg saját fejükkel 
gondolkodni. Tanultak az iskolában matematikát? Felejtsék el az 
egészet, ismerjék meg az igazi matematikát. 

Nem is olyan régen (?) 1958-ban, Brüsszelben bemutattak a 
magyar vegyészet egyik kiválóságának, Schulek Elemér professzor
nak. 

Percekig nem tudtam megszólalni. Végre megmentett egy gon
dolattársítás. Megköszöntem, hogy előadásain valahányszor kiejtette 
a mesterem szót, vagy Winkler Lajos professzor nevét, alig észreve
hetően meghajtotta a fejét. 

Ebben a pillanatban.nem lát senki, de kérem, higgyenek nekem, 
ma is, 2007 karácsonyának előestéjén meghajtom öreg fejemet 
Rozsnyay Mátyás, Winkler Lajos és minden MESTEREM előtt. 

Meghajtom most is, és valahányszor, amikor rájuk gondolok. 
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Rozsnyay Mátyás a szekszárdi borvidéken ismerkedett meg 
a szőlőtermesztéssel, a borászattal. 

Ö „tisztán tudományos alapon" foglalkozott a borokkal, 
hivatásából eredően a gyógyborokkal. 

Miután megtelepedett Aradon, gyakorlatias ember lévén, 
a Hegyalján, Aradkövin vásárol szőlőskertet. 

Igazi nagy pt;opagálója volt a ménesi vörös aszúnak. 

BALINT ZOLTÁN 

értékesítési igazgató 

„Ménes borából adj elő" 

Az Arad-hegyaljai, 
közismertebb nevén 
a Ménesi borvidék egy 
viszonylag keskeny 
sávban helyezkedik el 
Dél-Észak irányban, 
a Maros jobb partjától 
egészen a Pankota
Magyarád vonalig. 
Valamikor a történe
lem folyamán Boros
jenőig terjedt. A mai ál
lapot: Ópálos, Ménes, 

Bálint Zoltán és vendégei 
egy ópálosi borbemutatón 

Aradkövi, Kovászi, Világos, Galsa, Magyarád, Muszka, Pankota 
településeket foglalja magába. 

Történelmi borvidék, a Kárpát-medence egyik legrégebben jegy
zett szőlőtermelő vidéke. Az első írásos említés 1038-ból való, mi
szerint Gizella királyné, férje, István király engedélyével nyolc szőlőt 
adományozott a veszprémi apátságnak. 
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Történelmi családoknak voltak birtokaik e vidéken. Rákócziak, 
Báthoryak, Haraszthyak, Grassalkovichok jelentették a különböző 
korok nevesebb birtokosait, de volt olyan időszak is, amikor Rinaldo 
modenai herceg birtokában volt a borvidék nagyobbik része. Atzél 
István teljesen felújította a híres Rákóczi-pincét. Bohuséknak nagy 
kiterjedésű szőlőik voltak Világoson, ahol pincét is építettek. 

Talán a Grassalkovich család jeles képviselőjét, Antalt kell me~
említeni mint a Ménes! borok hírnevének öregbítőjét. Ő volt az, 
aki Mén,esen kastélyt, pincét építtetett, borkereskedéssel is foglal
kozott. Jóvoltából jutottak messze földre az itt termelt borok. Az 
ő nevéhez fűződik a leghíresebb ménesi bor, a vörös aszú előállí
tása is. 1744-ben Kadarkából sikerült ez neki. Később a ménesi 
Grassalkovich-kastélyban létesült a Vincellér Iskola. 

Ménes kiváló földrajzi fekvése, időjárása, a Marosnak köszön
hető mikroklímája a vörösboroknak kedvez. A Villány-Szekszárd 
vonal folytatásaként, az adriai szőlőtermelés legészakibb pontjának 
tekinthető ez a borvidék. 

A testes, erős vörösborok hazája Ménes. Nem véletlenül vált a 
bécsi királyi udvar, a Habsburgok kedvenc borává az itt termelt fű
szeres Kadarka, a bársonyos ménesi vörös, a mézédes vörös aszú. 
Ennek a bornak köszönhető az, hogy Ménes hosszú századokig 
méltó és nemes versenytársa volt Tokajnak. 

,,A ménesi s hozzátartozó hegyoldalakon terem a híres ménesi aszú, 
melyet a borok királya, a tokaji aszú méltó testvérének lehet neveznl 
csakhogy ez vörös, az pedig fehér (világos), és épen ez kedvező hazánk 
borászatára nézve, mivel a fejedelmi borainkkal minden igényt, ízlést 
képesek vagyunk kielégíteni" - írta Gyürky Antal, a kiváló szakember 
1861-ben Pesten kiadott Borászati Szótárában. . 

' b' Közös jellemzője az itteni vörösboroknak a mélyvörös, ru 1-

nos csillogású szín. A kitűnő talaj-adottság következménye ez. Sok 
bordal szerzőjét, Vörösmarty Mihályt is megihlette ez a színvilág. 

„Mi szép vagy kolna Ménes oldalán! 
Borod setét, mint a cigány leány, 
És benned a szív édes lángja ég. 
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Kuruc, tatár! Csak ilyen kéne még. 
Csapláros, méregkeverő! 
Ménes borából adj elő." 
(Rossz bor) . 
A borvidék fajtaszerkezetét Csávossy György jegyezte le e leg-

alaposabb kutatómunka eredményeként f ó boroknak szép hazája, 
Erdély című munkájában. 

Eszerint a legjellegze
tesebb a fehérek között a 
Magyarádi Mústos, amely 
őshonosnak számít citru
sos illatával, huszáros, de 
nem bántó, üde savaival. 

A Királyleányka is jól 
érzi magát a borvidéken, 
akárcsak a Tramini, rózsa- Dr. Balla Géza, 
sziroméra emlékezető il- a Wine Princess Kft. vezetője 
latával. 

Az Ottonel Muskotály aromája összetéveszthetetlen a szépen 
aládúcolt mézédességével. 

Szép borokat ad a Sauvignon Blanc, igazi klasszikusnak számít 
viszont a tekintélyt parancsoló Olaszrizling. 

A vörösök között egyértelmű a Kadarka vezető szerepe. Ere
dete vitatott, sokan balkáni eredetűnek tartják, mások viszont a 
Kárpat-medem:e őshonos szőlőjének tekintik. Fűszeres, izgalmas. 

A burgundi gyümölcsösségével tűnik ki, a Merlot muskátlis 
teltségével. 

A Pinot Noir Kisburgundiként is ismert. Igazi világfajta, bár
sonyos eleganciájával hódít meg. A vörösborok királya a Cabernet 
Sauvignon férfias, fanyar jellegével. 

Ezen a patinás múlttal rendelkező borvidéken alapította meg 
pincészetét dr. Balla Géza. 61,5 hektáron a jellegzetes ménesi szőlő
fajtákat termeszti. Korszerű eljárással, reduktívan készíti fehérbo
rait és hagyományosal.1 a vörösöket. Borai számos nemzetközi 
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versenyen méltó módon képviselték ezt a vidéket. Kadarkája baj
noknak bizonyult a Nemzetközi Kadarka Versenyen 2007-ben. Pinot 
Noir borával Villányban nyert Aranyérmet. Cuvée Princess bora a 

Kadarka, Pinot Noir és 
Cabernet Sauvignon har
monikus házasítása. Bal
lada Cuvée-je egyenesen a 
nagy bordeaux-i klasszi
kusokat idézi. Rozé-ja min
dig Kadarkából és Pinot 
Noir-ból készül. A fehérek 
közül a Mustos Fehér és a 
Tramini emelkedik ki. 

A szőlőtermelés, bo
rászkodás mellett a borturizmus is szerepel a Wine Princess Kft. 
tevékenységében. Az ópálosi pincében számos idelátogató csoport 
vesz részt szakmai borbemutatón, vagy egyszerűen csak egy kellemes 
borkóstolón vacsorával egybekötve. 

Ménes érdekes, izgalmas 
szín- és ízvilága megbabonázza 
vendégeinket a boraink kós~ 
tolásakor, mert a nálunk készült 
~or „„. szikrát ad a szerelemnek, 
szárnyat a gondolatoknak, kan
dallótüzet a bardtságnak ". 

Balla Géza feltett szándéka 
hogy visszaállítsa a borvidék 
régmúlt dicsőségét, tekintélyét, 
jelentőségét. Jó úton halad. 
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Áprily Lajos 

Törött pohár 

Metszett üveg volt, karcsu és finom. 
Meglöktem: csiJlámló kis romhalom. 

A páros útkezdés emléke volt, 
csendülésében múlt idő dalolt. 

A pohárszék polcán kecsesen állt, 
de névnapon aranynektárt kinált, 

a Marosmente pompás óborát, 
volt benne rizling és szürkebarát, 

s amit adott a dús szőlőjü táj: 
leányka, furmint, csuda-muskotály. 

Itták vidám kedvű professzorok, 
zendült is egy-egy érzékeny torok, 

s szürcsölt ebből, ha volt édes borom, 
fiatal ajku s kedvű asszonyom. 

S ivott belőle jó Kuncz Aladár„. 
Meghatva nézlek, tört borospohár. 

(1965) 
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Rozsnyay Mátyás az anekdoták világában 

Rozsnyay Mátyást politikai érzelmei Aradon a Szabadelvű Párthoz. 
fűzték, amelynek egy időben alelnöke is volt. Az egyik képviselő
választás jóízű kis epizódját örökítette meg dr. Winkler Lajos pro
fesszor, a Rozsnyay-patika egykori gyakornoka. Ez az anekdota 
kifejezi Rozsnyay Mátyás tekintélyét és korabeli politikai befolyását. 

A választás napján Rozsnyay Mátyás influenzásan otthonában 
feküdt, miközben szabadelvű párthívei óránként jelentkeztek nála, 
s kérték, öltözzön fel, üljön kocsiba s menjen, adja le voksát. Fel
keresték független érzelmű alkalmazottjai is. Arra kérték, hogy a 
független jelölti zászlót kitűzhessék a gyógyszertárra. Ezt a beteg 
meg is engedte. 

Az aradi polgárok, látván, hogy a szabadelvű „főkolompos" is 
a függetlenekkel szimpatizál, nagy számban szavaztak erre a pártra. 
Az eredmény: Aradon a szabadelvűek vereséget szenvedtek. 

A Független Párt hívei fáklyás menettel, zászlós felvonulással, 
hatalmas éljenzésekkel köszönték meg Rozsnyay Mátyásnak a rá
juk köszöntő győzelmet. 

A Bécsi Nemzetközi Gyógyszerész-kiállításon, 1883-ban 
Rozsnyay Mátyás személyesen is jelen volt. Pavilonjukat felkereste 
Károly Lajos főherceg, a kiállítás védnöke is, és beszédbe elegyedett 
az aradi patikussal. 

A főherceg, elismerését akarván kifejezni, megjegyezte, hogy az 
ő gyermekei is igénybe vették már a csokoládés kinint. S hogy 
érdeklődésének nagyobb nyomatékot adjón, megkérdezte, mennyi 
kinint tartalmaz egy-egy adag gyógyszer. 

Rozsnyay lelkesen és gyorsan válaszolt: ,Jede Chokolade enthalt, 
Hohet't, sieben centimeter reines Chinin".5 
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A főherceg észrevette a nyelvbotlást és elmosolyodott. 
Rozsnyay Mátyás is reagált: „Pardon, wolte sagen sieben centi

gramm".6 
A főherceg megnyugodott, kézfogással búcsúzott. 
Rozsnyay Mátyást ettől a beszélgetéstől függetlenül aranyérem

mel tüntették ki. 

Ez a tréfásnak induló anekdota komoly, mélyre mutató monda
nivalóval zárul. Az esemény a kecskeméti kollégiumhoz, Rozsnyay 
Mátyás alma inateréhez kapcsolható, s azt maga a történet hőse, 
Rozsnyay Mátyás elevenítette fel aradi gyógyszerész korában egy, a 
tűzkárosultak javára kiadott albumban. 

Történt, hogy 1848-ban az izgalmas politikai viszonyok miatt 
a tanítást a szokottnál korábban rekesztették be, ezért az év végi 
vizsgákat valamennyi tárgyból egy napra :vonták össze. Délután 5 
óra felé a diák Rozsnyay elfáradt, elszenderült. Ekkor az elnöklő 
püspök hangosan a nevén szólította. Szomszédjának még volt annyi 
ideje, hogy rámutasson Tacitus könyvében a fordításra váró so
rokra. 

,,Ad utilitatem vitae omnia consilia,factaque nostra, dirigenda sunt." 
Rozsnyay a szöveget azonnal fordította is magyarra. 
„Minden gondolatunk és tettünk az élet hasznosítására irányuljon." 
A latintanár megkérdezte: 
- Mit érthetünk az „utilitas vitae" alatt? 
A válasz: 
- Hétköznapi értelemben akár egyszerűen csak a pénzszerzést. 
Gondolom, Tacitus ezt inkább úgy értette: ne csak magunkra, 

hanem az emberiség kisebb-nagyobb csoportjaira is gondoljunk. 
- Helyes! Az előbbi felfogás nagyon alacsony és méltatlan 

lenne Tacitushoz, de az utóbbi magyarázat magasztos, méltó hozzá. 
Ajánlom ezt a mondatot életed jelszavául. 

5 „Fenség, minden csokoládé hét centiméter kinint tartalmaz." 
6 „Bocsánat, hét centigrammot akartam mondani" 
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A latintanár tanácsa bevésődött Rozynyay emlékezetébe. Hogy 
melyik értelmezést fogadta el, azt csak az ítélhette meg, aki igazán 
ismerte őt. 

Ami most következik, nem egy egyszerű anekdota, inkább egy 
anekdotafüzér. 

Ehhez a könyvecskéhez Rozsnyay Mátyásról gyűjtöttem anya7 

got. Ő érdekelt, a gyógyszerész, a vegyész, a feltaláló, a kiváló előadó 
és társalgó. 

Egy egyszerű vegyületnek a kémiai elemzését talán (?) még képes 
vagyok megoldani, de az irattárak hangulatával aligha sikerülne 
megbarátkoznom. A lényeg: semmit nem tudtam meg Rozsnyay 

Mátyás esetleges 
testvéreiről. Szeren
csére, gyermekei
ről, sorsuk alaku
lásáról majdnem 
világos képet kap
tam. 

A két fiú, 
Kálmán (1869, 
Zomba) és József 
(1873, Zomba) a 
gyógyszerészpá-

Dr. Rozsnyay József Rozsnyay Kálmán lyát választotta. 
Apjuk halála után 

vezették a gyógyszertárat s szerepet vállaltak az aradi közéletben, 
előkelő helyet foglaltak el a virilisták (adófizetők) sorában is. 

A lexikonokban, Ujj János legutóbbi könyvében (Arad megye 
neves szülöttei) is megjelenik egy másik Rozsnyay Kálmán (1899-ig 
van der Hoschke, hírlapíró, műfordító) is, aki Aradon született 
1872-ben. 

Ez a Rozsnyay Kálmán kalandos életű ember volt: Oscar Wilde 
magántitkára, Prielle Kornélia, később Dapsy Gizella (Nil) férje, 
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Ady és a holnapos relikviák gyűjtője, aki Sydney (Sidney) Carton 
néven írt könyveket. 

Kerestem a kapcsolatot a marosjárai Rozsnyay család és a 
Sidney Carton néven publikáló Rozsnyay Kálmán között. 

A lexikonban a Rozsnyay Mátyás szócikkben még csak utalást 
sem találtam rá. 

A Rozsnyayakat még emlé
kezetükben őrző s az irodalom
ban is tájékozott aradiaknál 
érdeklődvén azt tapasztaltam, 
hogy Sidney Cartont is a gyógy
szerészcsalád tagjának tekintik. 
Ez alól nem voltak kivételek 
aradi helytörténészek sem. 

Oda jutottam, hogy meg
kérdőjeleztem Ujj János megál
lapítását, miszerint Rozsnyay 
Kálmán van der Hoschke néven Rozsnyay-van der Hoschke Kálmán 
született. (E balgaságomért, és Prielle Kornélia 
amely bár erős befolyásoltság 
alatt született meg bennem, levélben ünnepélyesen bocsánatot kér
tem helytörténész barátomtól.) 

Úgy gondoltam (meggyőztek), hogy a van der Hoschke is vala
milyen felvett név. 

Kávé mellett, kitűnő hangulatban (valójában nemcsak kávét 
szolgáltam fel) Csernyánszky Kálmán Judittal, Rozsnyay Mátyás 
dédunokájával beszélgettem. Őt faggattam őseiről, általában a 
családról. Az igazán nagy meglepetés ekkor ért. 

A dédunoka úgy tudta, gondolta, érezte, hogy csak egy Rozsnyay 
Kálmán létezett. A gyógyszerész azonos az íróval. 

Ismétlődő találkozásainkban sem győztem meg v~gérvényesen. 
Vitánk fogadással zárult. Igazam esetén kapok Csernyánszky-fest
ményt. Ha tévedtem, karácsonyi ajándékként egy drága képzőművé
szeti albummal kell jelentkeznem. 
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A nagy tét mozgósított. 
Egy nagyon kedves és fölöttébb vonzó külsejű könyvtárosnő 

segítségével kezembe került a Magyar írók élete és munkái XI. kötete 
Szinnyey József összeállításában (Budapest, 1906). 

Amit addig is tudni véltem, az beigazolódott. A két Kálmán 
azonossága cáfolatot nyert, s az 1318. oldalon megtaláltam azt, ami 
még nem volt világos: Rozsnyay Kálmán Würtbenthali van der 
Hoschke magyar államvasúti vállalkozó fia, aki 1899-től lett 
Rozsnyay. 

(És most gondolatban bocsánatot kérek néhai Rozsnyay Mátyás
tól, amiért számolgattam az 1871. augusztus-szeptemberi első aradi 
látogatása és R. van der Hoschke Kálmán 1872. június 22-i születése 
között eltelt hónapokat„.) 

Ezeket a sorokat advent közepén írom. Megkönnyebbültem, 
nem kell drága képzőművészeti albufil után szaladgálnom. 

Várakozóan tekintek a jövő felé: vajon megkapom-e a szép 
Csernyánszky-festményt? 

Diadalmam azonban nem teljes, mert a van der Hoschke nevet 
viselő férj felesége, Kálmán anyja a marosjárai Rozsnyay Katalin 
nevet viselte. · 

Ki volt Katálin? Mátyás testvére? Unokatestvére? Egyszerűen 
csak rokona? Mikor és hogyan került Aradra? A van der Hoschke 
család aradi jelenlétének volt-e köze ahhoz, hogy Rozsnyay Mátyás 
érdeklődését felkeltette az aradi Szarka-patika? Miért változtatott 
nevet Kálmán? 

Mivel ezek. a kérdései~ bőven meghaladják egy egyszerű kémiai 
vegyület elemzésével járó nehézségek fokát, itt megállok. 

Befejezem a „kutatást" (maradjon ez a helytörténészek felada
ta), s lezárom ezt a hosszúra nyúló, talán még csattanóval is ren
delkező anekdotafüzért. 
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7 

Az „ars probandi" 7 

nagy mestere 

WINKLER LAJOS 
(1863-1939) 

A kipróbálás művészete; Winkler használta ezt a kifejezést a kémiai 
analitika megjelölésére, lévén az a „művészetek" egyik formája 



Winkler Lajos és Arad 

Aradon született, több nemzedéket felölelő borkereskedő-család 
sarjaként. Egyes források a „jómódú polgári család" megjelölést is 
használják. Egy életrajzi lexikon a Winkler családot a fakereskedés
sel is kapcsolatba hozza. 

Márki Sándor, Lakatos Ottó, Némethy Károly nem tesz emlí
tést a Winkler családról. A dr. Radó Károly által szerkesztett, 1904-
ben kiadott Arad törvényhatósági bizottsága tagjainakALMANACH
ja sem beszél Winklerekről. 

A Királyi Főgimnáziumban 1883-ban érettségizett egy bizonyos 
Winkler Vilmos, az iskolának az 1895/96-os tanévben is volt egy 
Winkler Bódog nevű diákja. 

Időben és térben mind a ketten összekapcsolhatók Winkler 
Lajos családjával, de ez csak feltételezés. 

Winkler Lajos a középiskolát Aradon kezdte meg, Budapesten 
folytatta, ott is fejezte be. 

Ifjúságáról, aradi éveiről alig tudunk valamit. 
Életrajzírója, Szabadvári Ferenc is csak néhány rövid mondat

tal utal a Winkler Lajos egyetemi tanulmányainak befejezéséig (1885) 
terjedő időszakra. 

A Palatinus Kiadó gondozásában 2003-ban jelent meg a 
Születtem„. a Magyar Tudósok Önéletrajzai című munka. Ebben nem 
szerepel Winkler Lajos önéletírása. 

Valószínűleg sohasem vetett papírra ilyesmit. 
Az önéletírás helyett egy rövid adatgyűjtemény található a 

könyvben, ami felöleli Winkler Lajos életének és munkásságának 
fontosabb állomásait. Ebből tudjuk, hogy a magyar és német nyel
ven kívül értett románul, de boldogult a latin és az ógörög nyelvvel 
ts. 

97 



A román nyelv ismeretét csakis Aradról vihette magával. 
Tény, hogy Rozsnyay Mátyás patikájában gyakornokoskodott. 
Miután a kor szokásainak megfelelően letette a tirocinalis8 

vizsgát, innen ment vissza 1883-ban Budapestre és megkezdte egye
temi tanulmányait. 

Patikus gyakornoki idejéből fénykép maradt fenn. A gyógy
szertár munkatársairól készült csoportképen Winkler Lajos a nála . 
30 évvel idősebb principálisa9

, Rozsnyay Mátyás oldalán látható. 

Winkler Lajos és Rozsnyay Mátyás (az álló 
sorban balról a második, ill. harmadik) a 

Kapcsolatuk 
nem szakadha
tott meg, de erről 
keveset tudunk. 

Winkler részt 
vett Rozsnyay 
Mátyás temetésén, 
tőle származik a 
Gyógyszerészet'Í\ 
Közlönyben meg
jelent nekrológ, ő 
számolt be a teme
tésről is. 

Az viszont 
gyógyszertár munkatársairól készült fényképen már nem bizo-

nyos, hogy jelen 
volt Rozsnyay Mátyás síremlékének avatásán (1896), jóllehet az 
emlékmű állításáért kibocsátott gyűjtőíven az első két név: Than 
Károly és Winkler Lajos, 20-20 korona megajánlással. 

Ó örökítette meg azt az anekdotát, amely a Függetlenségi Párt 
. Rozsnyaynak tulajdonított aradi győzelméről szól. 

Ha Winkler Lajos alkatából indulunk ki, tőle ilyen vonatkozás
ban ennél több nem is volt várható. 

8 újonc, kezdő, próbaidős 
9 · főnöke. 
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A Gyógyszerészet Pantheonjába, 1941-ben, az első 36 tag közé 
Winklert és Rozsnyayt egyszerre fogadták be. (Erről Rozsnyay Máryás 
utóélete cím alatt az előbbiekben már írtam.) 

Winkler aradi kapcsolatairól egyéb sejtéseink is lehetnek. 
A Pékár fiúkkal 10 - Károly, Mihály, Dezső-, Arad jeles szülöt

teivel Budapesten Winkler szoros kapcsolatban állt. Mihály azon 
kevesek közé tartozott, akiket Winkler baráti köréhez soroltak. 

Mihály és Dezső a Kis Akadémia alapítóihoz tartoztal<, annal< össze
jövetelein tudóstársukkal, „földijükkel" rendszeresen találkoztak. 

Bár mind á három Pékár fiú fiatalabb volt Winklernél, nem 
zárható ki, hogy ismeretségük Aradhoz kapcsolható. Elképzelhe
tetlen, hogy Trianonig, 1920-ig együtt vagy külön-külön ne keres
ték volna fel szülővárosukat. 

Igaz viszont, hogy Winkler nem volt nagy utazó. Nem kap
csolhatók hozzá tanulmányutak. Münchenből két nap múlva 
hazatért Budapestre, mert a bajor fővárosban esett az eső„. 

Végső fokon nem tudjuk, őrizte-e aradi emlékeit, felkereste-e 
később szülővárosát. Arra sem derülhet már fény, hogyan gondolt 
vissza iskolájára. Antolik Károly al<ár a tanára is lehetett. Találkozha
tott vele a Kölcsey Egyesület péntekjein. 

Hová, merre vezetett Aradról a Winkler család útja? Válasz nél
kül marad ez a kérdés. 

10 Pekár Károly (1869-1911) a Királyi Főgimnáziumban érettségizett 
1887-ben. Neves esztétaként és pszichológusként tartották számon, 
Pekry Károly néven költőként is elismert volt. 
Pékár Mihály (1871-1942) 1889-ben érettségizett szülővárosában. 
Orvosi diplomát szerzett, élettannal foglalkozott. Egyetemi tanárként 
1927-ben tagja lett a Magyar Felsőháznak. 
Pékár Dezső (1873-1952) 1891-ben érettségizett ugyancsak Aradon. 
Fizikusként Eötvös Lórándhoz társult. Winklerrel egy időben, 1922-
ben lett a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Nevét az Eötvös
Pekár-Fekete „kettős nagy 'inga" örökítette meg, amellyel Benecke
pályadíjat nyertek. Munkájukat 1900-ban a párizsi világkiállításon a 
nagydíjjal tüntették ki. 
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Arad és Winkler Lajos 

Amit szülővárosa nyújtott neves szülöttének annak halála után,. 
az a semminél alig valamivel több: Ujj János emlékező írása a Nyu
gati Jelenben - Elfelejtett nagy aradiak, Winkler Lajos (1863-1939) 
- és ez az összeállítás. Mindössze ennyi ... 

Mentségünk csak az, hogy a halála utáni évtizedek sokkal több
re nem is igen adtak volna lehetőséget. 

Egy költő, egy író, egy művész, egy közéleti személyiség az 
utókor emlékeiben általában könnyebben marad meg és él tovább, 
mint egy a laboratórium magányában tevékenykedő kutató. 

Akire jobban emlékeznek, annak könnyebben állítanak szobrot, 
emléktáblát, s inkább veszik figyelembe az utcaelnevezéseknél is. 

Azért Winkler Lajos emlékével sem bánnak mindenütt mosto
hán. 

A magyar vegyészek és gyógyszerészek a Magyar Tudományos 
Akadémia épületében 1963. április 24-28. között centenáriumi 
ünnepséget tartottak, amelyen részt vett Winkler Lajos özvegye is. 
A rendezvényen 11 ország 179 szakembere vett részt. 

Tanítványai, Schulek Elemér, Erdey László, Szabó Zoltán, Wégh 
Antal, Szarvas Pál egy-egy előadással emlékeztek Winkler Lajosra. 

A Talanta című nemzetközi analitikai folyóirat külön számot 
jelentetett meg a 100 éve született magyar tudós tiszteletére. 

A budapesti egyetem gyógyszerésztudományi kara 1964 óta 
kétévenként Winkler Lajos-emlékéremmel jutalmazza a gyógyszer
tudomány egy-egy kimagasló művelőjét. Az Akadémiai Kiadó 1965-
bén Winkler Lajos emlékalbumot jelentetett meg. 

Mellszobra az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kémiai tömb
jének Gömb-aulájában Eötvös Lóránd, Hevesy György, Lengyel Béla, 
Buchböck Gusztáv és Than Károly társaságában látható. 
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Vegyészek szobrai az Eötvös Loránd Tudományegyetem új kémiai 
tömbjében, a Gömb-aulában, Eötvös Loránd (1848-1919) fizikus 

társaságában: Hevesy György (1885-1966), Lengyel Béla (1844-1913), 
Buchböck Gusztáv (1869-1935), Than Károly (1834-1908), 

Winkler Lajos (1863.,.-1939) 

Nagykanizsán műszaki középiskola viseli a nevét. 
A szakirodalomban rövid lapozás (vagy klikkelés) után azonnal 

előbukkan a neve, az eljárásokkal, készülékekkel együtt, amelyeket 
róla neveztek el s amelyek közül számosat még ma is használnak. 

És Aradon? ... 
Legalább ennek az összeállításnak a tartalmát ismerjék meg 

azok, akiket érdekel az aradi magyar élet m:últja. 
2008: 145 éve született Winkler Lajos, kerek 30 évvel Rozsnyay 

Mátyás után, mindketten május hónapban. 
2009: 70 év telik el Winkler Lajos·elhalálozása óta. 
Földi maradványai Budapesten a Kerepesi (Fiumei úti) temető

ben, az 569-es jobb oldali falsírboltban nyugszanak. 
Gondolkozzunk! 
Egy megemlékező 

koszorúzás a Kerepesi 
temetőben, egy emléktáb
la Aradon ... 

Ujj Jánosnak megmu
tatták az aradi Winkler
házat, a Thököly (Halász, 
Cuza Voda) utca 55. alatt. 
Lefényképezte. 
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A következő, alcímekkel négy részre osztott fejezetet 
Szabadváry Ferenc Winkler Lajos (Akadémiai Kiadó, Buda
pest, 1975) című munkája nyomán állítottam össze. Ha 
töredékesen is, felhasználtam annak tartalmát, átvettem 
megállapításait, következtetéseit, gyakran az eredeti meg
fogalmazásban. 

A kiváló szakíró és tudománytörténész munkájával nagy . 
segítséget. nyújtott. Nemcsak egyszerűen megkönnyítette, 
hanem lehetővé tette Winkler Lajos munkásságának aradi 
bemutatását. . 

Szabadváry Ferenc (1923-2006) vegyészmérnök, a buda
pesti Műegyetem professzora, Széchenyi-díjas (1991) akadé
mikus (1995) írásai mind tartalmukban, mind szellemiségük
ben követendő példaként álltak előttem. 

Összeállításommal, Winklerhez hasonlóan, a kémiai 
analitikát is sikerrel művelő magyar tudós emlékének is 
áldozni kívánok. 

Hasonló gondolatokkal és érzésekkel használtam Móra. 
László (1914-) vegyészdoktor és kémiatörténész munkáit is. 

A kémiai analízis útja Winkler Lajosig 

Ezt az utat be kell j4rnunk. Ezt követeli a kémia és a Winkler 
Lajos iránti tisztelet. 

Ijedtségre azért nincs ok. Gyorsvonaton utazunk, s néhány iga
zán fontos állomásunk lesz csak. Egyiknél sem időzünk sokat. 

A tudományos kémia az utolsó bő háromszáz évben alakult 
ki, az analitikai kémia segítségével, amely az egyetemes kémia leg
régibb ága. 

Hogyan szokás kezdeni? 
Már az ókorban„. 
Valóban, már az ókorban voltak módszerek a nemesfémek 

tisztaságának ellenőrzésére. Ezeket tűzi úton végezték, a savak'at 
csak a középkorban fedezték fel. 

Idővel színváltozásokat, csapadékképződéseket figyeltek meg. 
Robert Boyle használta elsőként a kémiai analízis elneve2íést. A 

XVIII. században Sigismund Margraff (1709-1782) és Torbern 
Bergman (1735-1784) közreműködésével kidolgozták az ismert ele
mek és gyökök kimutatásának menetét. 

A minőségi analízis klasszikus értelemben vett kidolgozása a 
XIX. század közepére Carl Remigius Fresenius (1818-1897) mun
kásságával lényegében befejeződött. 

A mennyiségi analízis kialakulása a XVIII. században kezdődött. 
A leválasztott csapadékot szűrték, szárították, izzították, s ami 

nagyon lényeges, mérték. Az adatokból több-kevesebb pontosság
gal sikerült meghatározniuk számos anyag, elsősorban a természetes 
sók összetételét. 

A századfordulóra eljutottak a súlyviszonyok és általában a 
stoechiometria (vegysúlytan) törvényeinek megismeréséhez. Innen, 
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'. ha nem is egyenes, de viszonylag könnyű út vezetett az atomelmélet 
· kifejtéséhez CTohn Dalton, 1766-1844). 

Dalton atomsúlyai még pontatlanok voltak. 
A lényegében helyes atomsúlyok megállapításához Jöns Jakab 

Berzelius (1779-1844) jutott el. Az általa végzett bravúros munkát 
később sem igen sikerült túlszárnyalni. 

Berzelius kitűnő analitikus volt. Ó a mennyiségi analízisnek a. 
csapadékos, ún. súry sz:erinti módszerét tökéletesítette. Ó már használ
hatott porcelán- és platinatégelyeket, de hamumentes szűrőpapír 
akkor még nem volt. Mérlegének érzékenysége mindössze 5 mg 
volt. 

A további fejlődést az üveg- és porcelán szűrőtégelyek, a hamu
mentes szűrőpapír használata tette lehetővé. Döntő volt a mérlegek 
érzékenységének növelése, az elektromos szárító- és izzítószekrények 
alkalmazása. 

A mennyiségi analízis másik módszere, a té1:fogatos analízis 
(titrimetria) is a XVIII. században vette kezdetét és a kialakulóban 
lévő vegyiparhoz kötődött., A textíliák fehérítéséhez használt ve
gyületek (hamuzsír, kénsav, nátriumhipoklorit) „erősségét" vizs
gálták. 

Egy adott mennyiségű hamuzsíroldatot akkor tekintettek fehé
rítésre alkalmasnak; ha meghatározott töménységű, 12 teáskanál
nyi salétromsav hozzáadása után szűnt meg a pezsgés. 

A salétromsav már merőoldatnak, a pezsgés indikátornak tekint
hető. 

A mai diákok által az általános iskolában, a kémiaórákon meg
ismert indikátort, a lakmuszpapírt William Lewis használta először 
1776-ban. Az indigót 1789-ben próbálták ki. 

Elterjedtek a titritrietriás felszerelések: a pipetta, a büretta, a 
mérőlombik első formái. 

A tudósok laboratóriumaiban a térfogatos analízis Joseph Louis 
Gay-Lussac (1778-1850) munkálkodása révén vált „szalonképessé". 

A használatos merőoldatok töménységét önkényesen válasz
tották meg, ez számos félreértéssel járt. Az előrelépést Fridrich Mohr 
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(1806-1879) munkássága jelentette; ő vezette be té~fogategységként 
a litert, oldott mennyiségként az analitikai grammegyenértéksúlyt. 

Ez volt az analitika helyzete Európában, lényegében Magyar
országon is, amikor Winkler Lajos megkezdte tudományos 
működését. 

A műszeres eljárások (spektroszkópia, elektrogravimetria), bár 
már ismertek voltak,imég nem játszottak szerepet. 

A fizikai kémia önálló tudományként éppen csak bontako
zott. Wilhelm Ostwald (1853-1932) vezette be az oldékonysági 
szorzat, a disszociációs állandó fogalmat. A pH, az elektród-, a 
redoxpotenciál a XX. század első évtizedeiben nyertek megfogal
mazást. 

Bár Winkler munkásságának kezdetén az analitika még empi
rikus szakma volt, amelyhez figyelem, türelem és kézügyesség kellett, 
a XI:X. század analitikusai eredményes munkát végeztek. 

Kielemezték szinte az egész ásványvilágot, megjelentek a gyárak 
laboratóriumaiban, a korházakban, szerepet vállaltak a bűnüldözés
ben. 

Ha egyáltalán ez a folyamat valaha is lezárulhat, a XIX. század 
második felében a természet „kielemzése" nagyjáb61 befejeződött, 
az analitika gyakorlati alkalmazása teret nyert. 
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A magyar környezet 

Nincs nyoma annak, milyen behatás, milyen késztetés irányítot
ta Winkler Lajost a gyógyszerészet és kémia felé. 

Antolik Károly leghíresebb aradi tanítványaként Fényes Dezsőt 
tartják számon. Winkler nem Aradon érettségizett, de Antolikkal 
azért találkozhatott a gimnáziumban, a Kölcsey Egyesületben, ahol 
Rozsnyay Mátyás is gyakran szerepelt. 

Fényes Dezső négy évvel volt idősebb Winklernél. Mindketten 
polgári környezetből indultak, a természettudományokat válasz
tották, Fényes a fizikát. Ismerhették egymást. 

Aradon 1874-beri hat patika működött, ez a szám később csak 
nőhetett. Nem a Rozsnyay-patika volt a legforgalmasabb. Winkler gyógy
szerész-gyakornoksága műhelyéül mégis ezt választotta. Ennek jól 
felszerelt laboratóriuma volt, tulajdonosa kiváló technológus hírében 
állt, krémeket, gyógyszereket a Monarchia határain túlra is szállított. 

A laboratórium légköréből nem vonhatta ki magát, bizonyára 
nem is akarta. Lehet, hogy a kutatás, kísérletezés iránti elhivatottsá
ga éppen gyakornokoskodása idején teljesedett ki. 

Rozsnyay Mátyás két fia, Kálmán és József is ebből a környezet
ből indult, Winkler után egy évtizeddel. Kálmán 1869-ben, József 
1874-ben született. Mindketten gyógyszerészek lettek. A patikus
segéd Winkler velük csak mint gyerekekkel találkozhatott. 

Kálmán a szak- és a szépirodalomban is sikerrel működött, 
József a Budapesti Egyetemen 1895-ben nyerte el a gyógyszerész
mesteri oklevelet. Később már a Winkler vezette 1. számú Kémiai 
Intézetben promováltatott gyógyszerész tudorrá, doktorrá. 

Rozsnyay József és Winkler Lajos munkakapcsolatban lehettek. 
Bizonyára voltak is. József folyamatosan foglalkozott gyógyszerészet
tel, kémiával és fizikával is. 
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Az aradi Rozsnyay-patikában a „hely szelleme" túlélt két világ
háborút. A Kálmán· Lajos vezette gyógyszertárban gyakornokos
kodott Rácz Gábor és onnan indult a felesége, Kotilla Erzsébet is. 
A professzor házaspár a marosvásárhelyi Orvos- és Gyógyszerész
tudományi Egyetemen számos gyógyszerésznemzedék képzésében 
játszott meghatározó szerepet. 

Az akadémikus dr. Rácz Gábor nyugdíjas éveiben sem szakadt 
el a kutatómunkától. Az utóbbi években feleségével együtt összeállí
tott könyvei amellett, hogy irányt mutatnak a most induló gyógy
szerész-nemzedéknek, mindenki számára élvezetes, hangulatos 
visszaemlékezések is. 

A „spiritus loci" még ma is él. 
Ha szerény eszközökkel is, Rozsnyay Mátyás és Winkler Lajos 

emlékét tovább ápolja a gyógyszertár mai vezetője, Biber Éva is. 

Winkler az egyetemet Budapesten végezte állami ösztöndíjas
ként, 1883-1885 között. 

A kémiai intézet, ahová 1886-ban doktoránduszként bevonult, 
s ahol több mint 50 évet töltött, 1769-ben alakult. A selmeci Bányá
szati Akadémia (1763) kémiai tanszékétől eltekintve, az ország leg
régibb vegytani intézete volt. 

Az abszolutizmus éveiben a tanítás nyelve még a német volt. 
Az intézetnek olyan neves professzorai voltak, mint Winterl Jakab, 
Schuster János és Kitaibel Pál11 • 

11 Kitaibel Pál (1757-1817) botanikus, neves természettudós: pályafu
tása során egy dicstelen prioritási vitába keveredett Martin Henrich 
Klaproth-tal (1743-1817) a tellúr felfedezésével kapcsolatban. A tellúr 
nevű kémiai elemet valójában a nagyszebeni születésű, a selmeci Bányá
szati Akadémia végzettje, Müller Ferenc (1740-1825) fedezte fel, és 
ezt maga Klaproth is elismerte: „„.kifejezetten és határozottan azt mond
tam, hogy a felfedezés érdeme rechebsteini Mülleré." Az erdélyi mineraló
gus a „metallum problematicum" (kérdéses fém) elnevezést javasolta. 
A „tellúr" elnevezés érceire (földek, latinul tellus =föld) utal. Klaproth 
javasolta. 
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Than Károlynak az intézet élére való kinevezése (1860) min
den vonatkozásban fordulatot jelentett. A régi, korszerűtlen helyi
ségekből új, modeno:tépületbe költözött a tanszék. Ez akkor, 1872-
ben, Európának valószínűleg, a Monarchiának mindenképpen a 
legkorszerűbb kémiai pavilonja volt. 

A tanítás nyelve a magyar lett. 
Than Károly ötletekben gazdag, sokoldalú vegyész volt, az 

analitikai kémiában is számos érdemmel. Szívósan vizsgálta a 
megragadott témát. Munkatársainak ő jelölte ki a kutatási felada
tokat, de a kidolgozásban nagy önállóságot engedélyezett. A pub
likálás jogát is átengedte nekik. 

A századfordulón megjelent nagy igényű munkája, a Kísérleti 
kémia elemei a fizikai kémia kibontakozásához jelentett kiindulóp
ontot. 

Than haláláig „korszerű" maradt. Winkler és mások számára 
is a lehető legjobb mester volt. 

Winkler Than legközelebbi tanítványai közé tartozott. Ó volt 
a leghosszabb ideig, 22 évig mestere munkatársa, annak haláláig. 

Tőle vette át a szívósságot, a kitartást, az alaposságot. 
Winkler joggal érezte úgy, hogy Magyarországon Thannal 

kezdődött a kémia. 

108 

Az életút 

Nagyon egyszerű, nincs benne különös izgalom. Objektív adat 
személye megrajzolásához kevés áll rendelkezésre, szubjektív visz
szaemlékezés sem sok. 

A megállapítások gyakran csak következtetések. 
A vértanú tábornokok városában, Aradon született, 14 évvel 

Világos után, 1863. május 21-én. A kiegyezésre még négy évet várni 
kellett. 

Winkler Lajos abban a korban emelkedett fel, amikor Buda
pest belvárosában az ellentmondások kevésbé látszottak, a viszonyok 
akár demokratikusnak és polgárinak is tűnhettek. Aradi gyógy
szerész-gyakornokoskodása után állami ösztöndíjasként végezte el 
az egyetemet (1883-1885). A fiatal vegyész és gyógyszerészmester 
1886-ban Than Károly gyakornoka lett. 

Ebben az időben Than a vízben oldott gázok vizsgálatával fog
lalkozott. 

A kiváló adottságokkal rendelkező Winkler bekapcsolódott az 
ezirányú kutatásba, meglepően hamar eredményt is produkált. 
Kidolgozott egy még ma is használatos módszert (Winkler-eljárás) 
a vízben oldott oxigén mennyiségi meghatározására. Ez az eljárás 
egyszerű és pontos. Winkler részben ellentmondott a nagy tekinté
lyű német analitikus, Robert Bunsen gázometriás úton végzett 
méréseinek. 

Módszerét Than méltónak találta arra, hogy azt 1888-ban a 
Magyar Tudomá"nyos Akadémia egyik ülésén ismertesse. A dolgozat 
még abban az évben megjelent a Berichte der Deutschen Chemischen 
Gessellschaft című folyóiratban. 

Ez az indulás, amely egy világtekintély méréseit cáfolta, nem 
akármilyen rajt volt. Winkler Lajosról tudomást szerzett az egész 
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analitikai világ, egyben elnyerte a gyógyszerészdoktori címet is. A 
következő évben már tanársegéd. 

Than értékelte és becsülte Winklert. Tanársegédi kinevezését 
évről évre meghosszabbította. Winkler 1894-ben magántanári 
képesítést szerzett analitikai és gyógyszerészeti kémiából, 1902-ben 
kinevezték egyetemi nyilvános tanárrá. 

Előadott és kutatott. Nőtlen volt, éjszakáit a laboratóriumban. 
töltötte. Az alvást délelőtt pótolta. 

Tudományos közleményeinek száma folyamatosan nőtt. 
Már korábban, 1896-ban a MTA levelező tagja lett. Rendes 

taggá jóval később, 1922-ben választották. 
Tanári és akadémikusi minőségében már nem kellett alkal

mazkodnia. Talán a különcködést is meghaladó szokásai alakultak 
ki. Tartózkodó, kellemetlen, tüskés kolléga volt. Időközben, 48 évi 
professzorság után, 1908. júniusában Than Károly visszavonult. 
Egykori birodalmát megosztotta Winkler és az elméleti fizikai kémia 
iránt érdeklődő Buchböck Gusztáv (1869-1935) között. 

Than Károly ugyanannak az évnek az őszén elhunyt. A mun
katársak nevében Winkler búcsú~tatta. 

A karon érthető módon Buchböck volt a kedveltebb. A felállí
tott bizottság vonakodott megerősíteni Winkler rendes tanári ki
nevezését. Végül, talán a Than Károly iránti tiszteletből eredően, 
mégiscsak a nagy előd elképzeléseit fogadták el. 

Winkleré maradt az 1. számú kémiai intézet, analitikai és gyógy
szerkémiai profillal. Buchböckot magántanári minőségben a III. 
számú kémiai intézet vezetésével bízták meg kísérleti és elméleti 
fizikai kémia~rofillal. Mindkét intézet évi 3500 korona dotációban 
részesült. 

Winkler ekkor 46 éves volt s már mint nyilvános rendes egye
temi tanár 1909-ben megnősült. Kollégái a Vegyészeti Lapokban 
olvashatták a hírt: 

„ Winkler Lajos ny. r. tanár házasságot kötött Légrády Ella úrnő
vel aki maga is a chemiai pályára készült és e téren már sikerrel 
működött." 
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A vegyészhallgatóból lett feleség több mint 20 évvel volt fiata
labb férjénél. Ez a házasság ennek ellenére jó partinak tűnt. Az is 
lett bár Winkler fordított beosztású életmódján ezután sem változ-•· 
tatott. 

felesége a malomszegi Légrády12 (1867-ig Pollák) családhoz 
tartozott, amely a Pesti Hírlapot és a hozzátartozó nyomdavállala
tot mondhatta magáénak. 

Winklerre vall az a mód, ahogyan bejelentette a házasságát a 
legközvetlenebb munkatársának, asszisztensének: 

„Kérem, szívéskedjék Légrády kisasszonyt a katalógusból törölnl ugya
nis feleségül vettem. Nem fog többé órára járni." 

Feleségével beköltözött a kémiai intézet épületében elhelyezett 
hétszobás szolgálati lakásba. A következő évben megszületett egyet
len gyermekük, Lajos, aki apja és anyja nyomdokain haladva szin
tén a kémiát és a fizikát választotta. A második világháború első 
napjaiban, már közel a 30-hoz, ösztöndíjjal Angliába került, majd 
tovább ment Közép-Amerikába. 

Winkler professzorként még keményebben folytatta a kutatást. 
Közben elő is adott, lendületesen, de csiszolatlanul. Úgy tűnt, előadá
saira nem készült. Annyira benne volt az anyagban, hogy ez nem 
volt zavaró, de számos fölösleges elkanyarodást eredményezett. 

12 A lap- és dinasztiaalapító Légrády Károly (1834-1903) hozta létre a 

konzervatív, nemzeti elkötelezettségű Pesti Hírlapot (1878-1944). Leg

kisebbik fia, Ottó nevéhez fűződik az Igazságot Magyarországnak; Tri
anon kegyetlen tévedései című írás, amellyel mind ő, mind lapja felkarolta 

a Rothermere (lord Herold Sidney Harmsworth) nevével fémjelzett 

revizionista mozgalmat. A Légrády család adta az első magyar gyógy

szerésznőt, Légrády Erzsébetet (187 4-1959), aki a gyógyszerészmester 

cím mellett első magyar nőként megszerezte a doktorátust is. Ó ve

zette 1913-ban a magyar küldöttséget a Nemzetközi Gyógyszerész 

Szövetség (FIP) hágai kongresszusára. A küldöttség tagja volt Kárpáti 

János aradi patikus is. Légrády Erzsébet röviddel halála után helyet 

kapott a Gyógyszerészet Pantheonjában. 
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Előadás közben humorizált is. Viccei évről évre ismétlődtek, 
akár be is írhatta volna jegyzeteibe. Előadásaiban szerette a teatrali
:tást. 

A 40 éves jubileumán tartott előadásakor váratlan fordulatokkal 
lepte meg a hallgatóságot, sziporkázott a szellemességtől. 

Sohasem tartott egyszerre két órát. A tanítást szükséges rossznak 
tekintette, őt a kutatás érdekelte. 

Így múltak el a „boldog békekorszak" és az első világháború 
évei. Elérkezett a Tanácsköztársaság kora. 

A politika, a világ dolgai iránt különösebb érdeklődést soha 
sem mutató, jómódú Winklert az események nem érintették meg. 
Elvállalt viszont egy megbízatást. Felkérték, szervezze meg egy mun
kacsoport élén, elnöki minőségben a Gyógyszerészeti Főiskolát. 
Winkler akkor már világhírű tudós volt, az új rendszer igénybe 
akarta venni képességeit. 

A feladat nem volt idegen tőle, a sürgetett változtatásokkal 
Winkler lényegében egyet is értett. 

A következmény: 1919. szeptember 25-én a bölcsészeti karon, 
egy rendkívüli ülésen megvizsgálták a kritikus napokban játszott 
szerepét. 

Ez a buzgóság és sietség érthető volt, hisz Winkler professzor 
személyét sohasem övezte valami nagy szimpátia. Azokban a napok
ban talán az is számított, hogy ősei nem voltak mindig keresztények. 

Mindezek ellenére - és ez kollégáinak becsületére írható - 26 
szavazattal, egyhangúan mondták ki: „ Winkler Lajos ny. r. tanár a 
szükség parancsolta mértéken túl nem igyekezett a Tanácsköztársaság 
érdekeit szolgálni, reánézve további eljárás folyamatba tételének szük
ségét nem látjuk fennforogni." 

Maradt továbbra is az I. számú tanszék vezetője. 
Különcködése állandósult. Lehet, hogy ez szándékosan felvett 

magatartás volt, de az is elképzelhető, hogy érzékeny lélek lévén így 
védekezett környezetével szemben, amivel amúgy maga volt a 
legkevésbé elnéző. 
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Teltek az évek, az idő is nyomot hagyott benne. Bizalmatlan
sága fokozódott. Mindent bezárt, elzárt, lezárt. Hetvenéves lett, 
1933. június 30-án nyugállományba helyezték. 612 pengő volt a 
havi nyugdíja. Ekkor volt divatos sláger a „Havi kétszáz fixszel az 
ember könnyen viccel". 

Horthy Miklós kormányzó koronás bronzéremmel tüntette 
ki. Ez akkor az elismerésnek elég szerény fokozata volt. Egy évre 
még megbízást kapott előadások tartására. Kutatási célokra meg
felelő helyiséget biztosítottak számára, de ezzel a lehetőséggel nem 
sokat élt. Gyakran betegeskedett. 

Utódának Széki Tibort nevezték ki, aki Kolozsvárról a Ferenc 
József Tudományegyetem megszüntetése után került Szegedre, s 
onnan a fővárosba. 

Széki akkor már jó nevű kutató volt, minden vonatkozásban 
méltó utód, de a kémia Winklerétől eltérő ágát művelte. Ó a szer
ves és a gyógyszerészeti kémiai tanszéket vezette. 

A szervetlen és analitikai kémia katedrát Winkler két évtizeden 
keresztüli asszisztense, Szebellédy László vette át. Méltó utódnak 
bizonyult ő is. Korszerűen és töretlenül járult hózzá a magyar anali
tikai kémia világszínvonalon való tartásához és továbbfejlesztéséhez. 

Winkler Lajos 1939. április 14-én hunyt el. A főváros díszsírhe
lyet adományozott neki a Kerepesi temető jobb 569-es parcellájában. 

A temetés a római katolikus egyház szertartása szerint történt. 
Ez mindenkit meglepett, ugyanis Winkler protestáns volt, de fele
sége kérésére halálos ágyán katolizált. 

Felesége 1963-ban még részt vett Winkler Lajos születésének 
centenáriumi ünnepségén. 30 évvel férje halála után, 1969-ben 
követte őt a sírba. 
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A kutató és az ember 

Winkler Lajos idejében a német mintára szervezett egyetemen a 
professzor szinte korlátlan úr volt. A kinevezésért keményen meg 
kellett dolgozni, a megbízatás csaknem életfogytig szólt. 

A népesebb kutatócsoportoknak, „team"-eknek még nem jött 
el az ideje. A legnagyobbak is csak egy-két munkatársat vettek maguk 
mellé. Egy tehetséges, szorgalmas, ambiciózus kutató viszonylag 
kevés pénzzel és szerény eszközökkel is tudott eredményt produkálni. 

Than Károly szerepe a magyarországi kémia fejlődésében akár 
páratlannak is nevezhető. Ő szervezte meg a magyar kémiai életet. 
Sokoldalú kémikus, jó szervező volt. Than talán éppen sokoldalúsága 
miatt nem szerzett igazi nemzetközi hírnevet. Inkább magyarul 
publikált, esetleg a monarchia német nyelvű szaklapjaiban. 

Winkler sokkal egysíkúbb egyéniség volt, megmaradt analitikus
nak. Ráérzett arra, hogy a világ a specializálódás felé halad, a jövőben 
sikert már csak így lehet elérni. Elsősorban német nyelven publi
kált, németországi szaklapokban. Elmondhatta, hogy az ő közléseit 
nem elsősorLan tartalmuk, hanem szerzőjük neve miatt regisztrálták. 

Neve fémjelzés volt. 
Ő az első magyar kémikus, akit világviszonylatban is jegyeztek. 
Előtte a világ a magyarok közül leginkább csak Eötvös Lórándra 

figyelt fel, az ő felületi feszültségi vizsgálatai és a torziós ingával 
végzett mérései keltettek szenzációt. Eötvös geofizikai méréseire 
Einstein is támaszkodott az általános relativitáselmélet kidolgozásánál. 

Eötvös Lóránd mellett Winkler Lajos is a Nobel-díj közelébe 
került. 

Winkler „tiszta tudományról" vallott nézeteit sajátságos mó
don ő maga cáfolta meg. Kutatásainak eredményeit sorra alkal
mazták a kémiai analitikában, a gyógyszerkémiában, az iparban. 
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A kémia egyéb ágainak képviselői hajlamosak arra, hogy az 
analitikát valamilyen segédtudománynak tekintsék. Ez annyiban 
igaz, hogy a kémia, tágabb értelemben a természettudomány, anali
tika nélkül képtelen fejlődni. 

A közléseiről összeállított bibliográfiák 251 dolgozatát tartják 
számon. Ez a szám olyan értelemben nem pontos, hogy ugyanaz a 
közlemény gyakran német és magyar nyelven is megjelent. 

Közleményei közül 67 foglalkozott vízvizsgálattal. Mindmáig 
a vízanalitika legnagyobb mestere, munkássága éveiben világtekin
télynek számított. 

Analitikai munkásságának reprezentatív gyűjteménye a Die 
Chemische Analyse sorozat köteteként jelent meg Ausgewelte Unter
sunchungensveifahren Jür das chemische Laboratorium címmel a soro
zat 29. tagjaként. A 152 oldalas könyvet, amelyet a sorozat leg
sikeresebbjeként tartottak később számon, Winkler Than Károly 
emlékének ajánlotta. 

Részt vett a magyar Gyógyszerészkönyvek szerkesztésében. A III. 
Gyógyszerkönyv 1909-ben jelent meg s 1910. január l-jével lépett 
életbe. A szerkesztőbizottság elnöke Bókay Árpád, tagjai Deér Endre, 
Jármay Gyula, Winkler Lajos. 

Ebben a gyógyszerkönyvben már érvényesült Winkler világ
szerte ismert analitikai munkássága. Számos reagenst, mérőoldatot 
tett kötelezővé. Először esett szó a gyógyszerek sterilizálásáról. 

Szellemes, pontos eljárásaival megalapozta a modern gyógyszer
analitikai kémiát. 

A qualitativ és quantitativ chémiai analysis elemei címmel megje
lentetett jegyzetei (1904, 1923, 1928) alig különböznek egymástól. 

Winkler negyedévszázadon át ugyanazt adta elő. Ebben az idő
ben az analitikai kémia viszonylag keveset változott, a műszeres 
eljárások még alig terjedtek el. 

Az analitikai kémiát Winkler még részben jogosan nevezte „ars 
probandi"-nak. 

Egy megkérdőjelezett módszerét ellenőrző mérések végzésére 
engedte át. A bíráló bizottság így értékelt: 
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„ Tekintve, hogy a Winklerféle eljárással 5 percen belül pontosab
ban" lehet a vízkeménységet meghatároznl mint a súlyanalízissel ami 
napokig tart, Winkler eljárása ezidószerint a legtökéletesebb a világon. 
Egyetlen hátránya: a módszerben való kellő jártasságra csak 2000 elő
zetes kísérlettel lehet szert tenni." 

Mára az automatizált műszeres eljárások miatt az analitika 
megszűnt „ars" (művészet) lenni, de valamennyi műszeres mérés 
mögött ott áll legalább egy, analitikus által elvégzett művelet. Ez az 
összehasonlító alap. 

Winkler, aki a tapasztalatot, az empirikus utat részesítette előny
ben, kidolgozott egy elméletet, amely a gázok oldhatósága és belső 
súrlódása közötti kapcsolatot érintette. Tételét képletbe is foglalta. 
A Winkler-féle összefüggést nem vitatták, nem cáfolták, tudomást 
sem vettek róla. A tudóst ez végtelenül bántotta. Lehet, hogy ez a 
közöny is megerősítette az elméletektől való tartózkodását. 

Előadásai közben gyakran elejtette a következő ironikus megj
egyzést: ,,A szomszédban lehet, hogy ezt a magas fizikai kémia tételei 
szerint hallhatják. " 

Nem kizárt, hogy ezeknek a megnyilatkozásoknak elsősorban 
nem az elméletek, hanem Buchböck professzortársa iránti specifi
kus idegenkedése volt az oka. 

Mérései során hibaszámításokat nem végzett. 
,,A hibát nem kiszámítanl hanem kiküszöbölni kell/" 
A korrekciókat empirikusan állapította meg. 
Nehéz főnök volt. Nem volt tudatos iskolaalapító, mégis iskolát 

teremtett. 
Két évtizeden át ő oktatta kémiára a gyógyszerész- és orvostan

hallgatókat Néha elbeszélgetett munkatársaival, tanítványaival is. 
Máskor '-- nem egyszer igaztalanul - legorombította őket, pedig 
alapjában véve udvarias ember volt. 

Tanulni lehetett tőle, de sokan nem bírták ki sokáig mellette. 
Nem szerették. 

Az igazi, nagy tehetségek azonban· értékelték. Szebellédy László 
és Schulek Elemér büszkén nevezte magát Winkler-tanítványnak. 

Mindkettőjük neve aranybetűkkel íródott be a magyar kémia 
történetébe. 

A Winkler-tanítványokat szívesen alkalmazták. Tudták, hogy 
jól felkészültek, ráadásul jó idegzetűek is, ha kibírták Winkler mellett. 

Csak nagyon kevés embert tegezett. Kollégáit magázta, „kegyed" 
megszólítással fordult hozzájuk. 

Ha köszöntek neki, „van szerencsém tisztelt úr"-ral fogadta az 
üdvözlést. 

Buchböck Gusztávval 20 évet együtt asszisztenskedtek, majd 
egy negyed századon át ugyanabban az épületben és intézetben 
voltak professzorok. Ennek ellenére „kollégaurazták", magázták 
egymást. 

Mi volt ez? Kínos udvariasságra való ösztönös törekvés? Tuda
tos, az iróniát sem nélkülöző tartózkodás? 

Csak Farkas Géza (1872-1934), az élettan későbbi professzora 
és Pekár Mihály, a Kis Akadémia alapító tagjai álltak közelebb hozzá. 

A Kis Akadémia nem volt hivatalos egyesület, de egy fél évszá
zadon át működött a magyar természettudományos életben. Vala
hogyan úgy fejlődött, mint 200 évvel korábban az angol Royal 
Society. 

A Kis Akadémia volt az egyetlen olyan tudományos szervezet, 
amellyel Winkler nem különbözött össze. 

A Magyar Tudományos Akadémiával, a Természettudományi 
Társulattal rossz viszonyban volt, nem járt el üléseikre, nem vett 
róluk tudomást. Akadémiai székfoglalóját sohasem tartotta meg. 
Eltávolodott a Chemiai Folyóirattól is, amelynek pedig első szerkesz
tője volt. 

Fullánkos, ironikus megjegyzéseivel nem takarékoskodott, ő 
viszont könnyen megsértődött. 

Laboratóriuma amolyan „turris eburnea" 13 volt, ahova bezárkó
zott. A nem kívánt látogatót hamar távozásra bírta. A laboratóri
umról és annak életéről sajátos véleménye volt: 

13 elefántcsonttorony 
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„Kétféle laboratórium van. Az egyik olyan, ahol rend van, a másik 
olyan, ahol dolgoznak. " 

Laboratóriumában rendetlenség volt, a munkaasztalokon egy 
tenyérnyi szabad hely sem akadt. 

Szellemes készülékeket szer
kesztett. Ó vezette be a kehelytöl
csérben való szűrést. 

A méréseket asszisztenseivel 
végeztette, ő az edényeket mosogat
ta, nem bízta a laboránsra, annyira 
fontosnak tartotta az edények tisz
taságát. 

A mérési jegyzőkönyveket 
maga vezette, pedáns apró betűs 
írásával. 

Egy asszisztens így emlékezett: 
„Ettől kezdve, az én időbeosztá

som is alkalmazkodott a Winkleré
hez. Este 6-tól reggel 7-ig kísérletez-

Winkler-féle kénhidrogén- tünk a laboratóriumban. Közben este 
meghatározó készülék. Az 8-kor fél óra vacsora, éjfélkor egy 
eredeti készülékről a másolatot kapucíner a Múzeum kávéházban. 
Fodor Miklós üvegtechnikus Hajnali 3-kor ismét egy kapucíner és 
készítette 2001-hen egy üveg sör kettőnknek." 

A Múzeum kávéház mellett néha a Fiume és a Balaton szolgált 
a kávé elfogyasztására. 

Asszisztensei nősülési szándékát nem nézte jó szemmel. Akire 
megharagudott, az nappali életet élhetett. 

Nappal is elüldögélt a kávéházban, elmarad~atatlan szivarjával, 
amit papírszipkából szívott. Rendszerint magányosan üldögélt, 
szemlélődött. 

- Jó Winklernek, neki könnyű, van ideje. 
A professzor kávéházi szivarozása közben nyilván arra is gon

dolt, milyen kísérleteket, méréseket célszerű végezni a soron követ-
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kező éjszakán, milyen irányba kell vinnie a kutatást, hogy a várt 
eredmény végre jelentkezzen. 

Lakásán és a laboratóriumban nem volt telefon. Nem telefo
nált, őt sem lehetett telefonhoz hívni. 

- Winkler bolond. Winklerrel nem lehet beszélni. 
Gyűlölte a protekciót. Nem protezsált senkit, de nála sem lehe

tett senkiért közbejárni. 
- Ki ne mondja a nevét, mert az illető már meg is bukott. 
Különösképpen nem törődött munkatársaival, érdekükben nem 

tett semmit. Azt tartotta, mindenki boldoguljon tehetsége, szorgal
ma, munkája szerint. 

Ha éppen nem volt asszisztense, egyedül dolgozott laboratóriu
mában. Éjjel is. Egy alkalommal egy nagyobb üvegedény eltörött a 
kezében, csúnyán megvágta a karját. Másnap még megtartotta előadá
sát, utána ágynak dőlt. Életveszélybe került, nehezen gyógyult fel. 

Ritkán járt társaságba, de ha mégis, ott kitűnt kulturáltságával. 
Szerette a zenét. Fiatal éveiben, egy vonósnégyesben csellózott. Ami
kor szabadidőt engedélyezett magának, szívesen barkácsolt. Lehet, 
hogy így is a kézügyességét kívánta fejleszteni. 

Verseket is írt, németül és magyarul. 
Íme egy vers, amit 72 éves korában a nyugdíjas professzor 

költött, 1935. október 20-án a Múzeum kávéházban. 

(Az eredeti) 

Ist schon so ... 

Alt zu werden ist ein Jammer 
Man sitzt vergramt in seiner Kammer 
Die Jugend flirtet Sorinenschein 
Die Alten denken am T otenschrein 

Das traurigste aber ist 
Das Tag um Tag man mehr vergisst 
Man wird so wie ein Katzenpopel 
Ein gottverlassener alter Trottel. 
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Wie glücklich ist so mancher Junge 
Mit gutgebauter Brust und Lunge 
Er hat schon ohne Müh und Plage 
Das Trottelsein als Schicksalgabe. 

(Szabad fordításban) 

M
, , 
ar ugy van ... 

Megöregedni szánalmas állapot, 
Kamrádban ülsz, mely sötét és kopott. 
Míg az ifjúság napfényben enyeleg 
Az agg előtt halotti bizonyítványa lebeg. 

A legszomorúbb, és ez tény: 
Napról napra nő a feledékenység. 
Számba se vett senkivé változol 
Isten? Barát? Ki az, ki felkarol? 

Milyen boldog is némely ifjú, 
Széles mellű, a teste karcsú. 
De hiába fáradság, vesződség 
Eléri őt is a béna vénség. 

Ez a rezignáltságtól csöpögő, némi kajánkodással záruló 
Winkler-vers nyugtalanít. 

Elégedetlen ember volt-e Winkler Lajos? 
Bántotta, sértette a pályafutását hivatalosan lezáró „koronás 

bronzérem"? 
Nem kapta meg a Corvin-láncot, a Corvin-koszorút sem.14 

14 A Corvin-lánc birtokosainak megállapított létszáma 12, a Corvin

koszorúé 60. Új kitüntetett csak akkor kerülhet sorra, ha egy tag el

halálozik. A Corvin-láncot 1944-ig 23-an, a Corvin-koszorút 112-en 

kapták meg. 
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Nehéz, ta.lán nem is szabad véleményt mondani olyan személy
ről, akit nem ismertünk, akivel nem beszéltünk, nem is találkoz
tunk. A kérdésre nem merek válaszolni: · . 

Winkler munkásságának egy része egybeesett KlebelsbergKuno 
kultuszrhiniszterségével (1922-1931). Az állam"""" inkább Klebelsberg, 
Bethlen és Horthy-'"' 1930 őszén alapította a tudományos és művésze
ti elismerést, a Corvin4áncdt és a Corvin-koswrút, amit legalábbis 
a harmincas évek elején - ez statisztikai tényszerű bizonyosság ...,. 
faji és vallási megkülönböztetés nélkül ítéltek oda kiváló magyar 
tudósoknak és művészeknek, akik közültöbben, valamivel később, 
egy másik érában Kossuth-díjban is részesültek 

Igaz, Winkler nyugdíjazásakor (1933) már Gömbös Gyula volt 
a miniszterelnök és Hóman Bálint a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter, de egy ideig még az a kurzus is megtermelte a Bethlen és 
Klebelsberg szervezte kultúra gyümölcseit. 

Winkler Lajos azonban „nem fért be" az első 12-be, illetve 60-ba. 
Egyáltalán foglalkoztatta-e ez a kor talán legismertebb magyar 

vegyészét? 
Miért időzök ennyit ennél a kérdésnél? 
Lehet, nem tenném, ha az egyik magyar televíziós csatorna nem 

éppen ezekben a napokban vetítené azt a sorozatát, amely Déry 
Tibor (1894-1977) Felelet című kétkötetes regénye alapján készült. 

Újra olvastam a könyvet is. 
Nem Déry rosszízű, helyenként gusztustalan regénye tartja ébren 

érdeklődésemet, engem abból csak dr. Farkas Zénó vegyészprofesz
szor alakja érdekel, aki regénybeli szerepe szerint a budapesti 
Pázmány Péter Egyetem rendes nyilvános tanáraként, a Szerveské
miai Intézet igazgatójaként jelenik meg, s aki az 1930-ban alapított 
Corvin-láncot már 1926-ban (!)intézeti laboratóriumának fogasán 
tartja az árnyékszék kulcsával együtt. 

A regény eseménye 1926 őszutóján, inkább 1927 tavaszán in
dult. 

Nem értelmezem azt a tényt, hogy különösen a második kötet 
megjelenését követően (1952) Déryt a rendszer hivatalos képviselői 
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részéről sok bírálat érte az illegális Kommunista Párt egyéni szem
pontú ábrázolása miatt. 

Az egyéni szempontú ábrázolás vonatkozik Farkas Zénó ve
gyészprofesszor alakjának megrajzolására is, akit a televíziós soro
zatban a forgatókönyvíró, a rendező és a kiváló színész, Bessenyei 
Ferenc tettek a valóságban is elképzelhető alakká. 

Nem sorolom fel a Déry által Farkas professzornak ítélt nem
zetközi elismerések, díjak, címek, kitüntetések összességét, csak azt 
a sejtésemet írom le, ami Winkler Lajoshoz kapcsolható. 

Farkas Zénó vegyészprofesszor alakjának megrajzolásában 
Dérynek volt tanácsadója, tájékozódott, modellt is keresett a 20-as 
évekből. 

Ha volt „modell", az csak Winkler Lajos lehetett. 
Az írói fantázia természetesen mindent befont, mindent fel

nagyított, az író szándékának megfelelően meg is változtatott. 
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Kérdéseim sora még nem ért véget. 
Karizmatiku's egyéniség volt-e Winkler Lajos? 
Bizonytalanul írom le: nem. Inkább: talán nem. 
Ha mégis az volt, kisugárzását kevesen érezték. 
Egy nála „kisebb vegyész", de közvetlenebb ember job

ban vonzotta volna a környezetébe tévedteket. 
A Kis Akadétriia - amit akár a mai Mindentudás Egye

teme elődjének is tekinthetünk- azonban létezett. Ennek 
középpontjában sokáig Winkler állott. Az egyesület alakulá
sakor ő volt a társaság nesztora. A „még fiatalabbak" köréje 
csoportosultak. 

Saly Noémi a Népszabadság 2004. augusztus 9-i számában 
jelentette meg az egykori Kis Akadémiát felidéző írását. Ez 
helyet kapott a 2005-ben megjelent nagyszerű, remek kiállí
tású könyvében, a Tiirzskávéházambót zenés kávéházba -
séta a budapesti kiirutakon-ban is. 

Íme, az írás. 

SALY NOÉMI 

Szoptatós dajka kerestetik 
Törzskávéházamból zenés kávéházba - séta a régi Kiskörúton 

A Múzeum kávéház történész-, régész- és irodalmárasztalaihoz az 
előző századfordulón szívesen odatelepedtek az akkor még „böl
csésznek" számító természettudósok- vegyészek, matematikusok, 
fizikusok - is, és viszont. Am ez utóbbiaknak is megvoltak a saját 
törzsasztalaik, mókás rituálékkal, meghatározott és pontosan be
tartott menetrenddel, örökké halaszthatatlan megvitatnivalókkal. 
Egy népes asztaltársaság két, az egyetemhez közel eső kedvenc 
törzshely között ingázott. Az egyik a Balaton kávéház volt, a 
Rákóczi út és a Szentkirályi utca sarkán (ez elsősorban politikus- és 
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újságírótanyának számított; s nagy, kerekasztalához nehezebb volt 
„bejutni", mint a legelegánsabb kaszinóba), a másik pedig a Múzeum. 
Pekár Dezső visszaemlékezése szerint 1893 őszén kezdett rendsze
resen itt összejárni.az a fiatal tanársegédekbőlálló kompánia, amely 
1899~ben igen hosszú életű és nagyon érdekes intézménnyé alakult. 
Úgy nevezték magukat: a „Kis Akadémia". ,,A társaság nesztora 
Winkler Lajos, ·Than professzor tanársegéde volt, 'az ő· bohém személye 
köré csoportosultak a fiatalabbak ~ meséli Pékár ...,-; Sokat· voltam 
Winklerre4 vele együtt közreműködtem Than Károly A kísérleti chemia 
elemei című könyvének sajtó alá rendezésében; A nyári szünidőben is 
dolgoztunk, s ekkor a munka este 9 órakor kezdődött és éjfél körül rövid 
Múzeum-kávéházi megszakítással reggel 5-6 óráig tartott. Befejezésül 
Winkler gordonkáján eljátszott néhány áriát, majd félórai reggeli séta 
után nyugovóra tértünk." 

A zenekedvelő Winkler tanársegéd mellesleg már akkor egye
temi magántanár volt, utóbb a kémia professzora és akadémiai tag 
lett, de soha nem tett le arról a szokásáról, hogy az éjszaka csönd
jében dolgozzék. Kieselbach Gyula vegyész visszaemlékezése sze
rint a tudományos búvárkodást éjfél és hajnali 3 között szakította 
meg, „hogy a Múzeum kávéházban elmaradhatatlan szivarjával a 
szájában újságot olvasson, majd fel-alá sétálgasson egy ideig a Múzeum 
körúton. Ha ilyenkor összetalálkoztam Winkler Lajossa4 gyakran hosz
szabb ideig is tovább sétált, miközben a nap eseményeiről vagy kisakadé
miai és más kérdésekről folyt a beszélgetés. Mikor aztán már nagyon 
előrehaladt az idő, és az intézete közelében, az egyetem kertje előtt el 
akartam búcsúznl Winkler búcsúzás helyett még engem kísért el a laká
som felé az Üllői útig. Az Üllői út sarkán azonban megint nem lett 
semmi a hazamenetelbő4 mert most már én tartottam kötelességemnek, 
hogy visszakísétjem az intézetéig, ahonnan azután ismét ő kísért el az 
Üllői út sarkáig. Természetesen sok kisakadémikus járt így, ha é;j'eli 
sétája közben találkozott vele." 

Hogy kik voltak a többiek? Mutassunk be néhányat az alapítók 
közül. Pekár Dezső ekkoriban Eötvös Loránd tánársegéde, később 
„főgeofizikus", a Báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet alapítója 
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és első igazgatója. 
Tangl Károly tanár
segéd ugyancsak 
Eötvös mellett -
később a Tudomá
nyos Akadémia III. 
osztályának elnöke. 
Buchböck Gusztáv 
Than Károly tanár
segéde, utóbb aka
démikus. Filarszky 
Nándor a Növény
tani Intézetben 
Jurányi Lajos ta
nársegéde, később 

A Múzeum kávéház, amikor 
még Schódli volt 

a Nemzeti Múzeum Növénytárának igazgatója, akadémikus. Azután 
jöttek olyan orvosok, mint Bókay János vagy Heim Pál, néprajz
kutatók, mint Biró Lajos, geológusok, mint Lóczy Lajos, meteoro
lógusok, mint Aujeszky László, botanikusok, mfot Jávorka Sándor, 
bölcsészek, mint SzinnyeiJózsef, sőt Homicskó Atanáz személyében 
még egy kiváló karikaturista is. . . · · 
· S hogy voltaképpen mi volt ez a kávéházi asztalnál kigondolt 
Kis Akadémia"? Azt mondhatnánk, a Mindentudás Egyetemének „ 

előfutára - igaz, valamivel zártabb körben. A fiatal tudósok 'elha
tározták, hogy egymásnak tartanak előadásokat, ki-ki a saját ku~ 
tatási területéről, de nem csak az adott kérdéskörrel foglalkozó 
kollégáknak. A sokszor kísérletekkel, sőt már 1899-től vetített ké
pekkel (!) tarkított előadások persze nem Hvéházban, hanein az 
egyetemi tantermekben zajlottak, utána viszont megint a márvány
asztaloknál vagy éppen valamelyik környékbeli, netán budai 
vendéglő fehér vagy piros kockás abroszai fölött folytatódott a 
vita, a beszélgetés, nemegyszer hajnalig. Az elhangzott értekezések 
egy részét később kis könyvsorozat formájában ki is adták a tagság 
számára. 

. . ' 
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1941-ben Förster Rezső „székesfővárosi fővegyész" szerkesz
tésében jelent meg a Kis Akadémia Könyvtárának 42. kötete, A Kis 
Akadémia negyvenkét esztendeje az ezredik előadásig címmel. A majd 
650 oldalas könyv nemcsak e páratlan tudományos „önképzőkör" 
történetét, az elhangzott ezer előadás címét s a 271 előadó névsorát 
és tudományos életútját tartalmazza, hanem sok vidám anekdotát 
is azokról az ugratásokról, amelyekkel ezek a komoly szakférfiak 
gyötörték egymást. 

Sétánk egy korábbi állomásán, a Valéria kávéházban találkoz
tunk már azokkal a „kisakadémikus" orvosokkal, akik ott törték a 
borsot a koÍlégák orra alá, elképesztő találékonysággal. A Múzeum 
kávéház csapata semmiben nem maradt el tőlük. Ők eszelik ki azt 
a gonosz tréfát, amin aztán hónapokig hahotázik az egyetem, a fél 
város. Apróhirdetést adnak föl egy napilapban: „egészséges szoptatós 
dajka felvétetik úriházhoz, jelentkezés délután 3 órakor", s a cím. A 
jeles fiatal tudós legénylakásán „éppen délutáni álmát alussza, amikor 
csengetésre riad fel. A csengetés egyre türelmetlenebbül ismétlődik, mire 
barátunk végre cifra jókívánságokat hangsúlyozva felcihelődik, hogy a 
csengetőnek ellássa a baját. De már az előszoba mélyén sajátságos hang
zavarra figyel fel egy sereg, nem éppen derűs hangulatú nő, mindegyik
nek a karján sivalkodó csecsemő, követelődzik, hogy fogadja már fel 
dajkának." · 

Winkler Lajos a Múzeum Kávéház Stammgast-ja (törzsvendége) 
volt, de gyakran eljárt a Fiuméba és a Balatonba is. 

Ez a három kávéház a Kémiai Intézet közelébe.n volt, de a kör
nyékeµ volt több más felsőoktatási intézmény is. A kávéházakat 
nemcsak a tanárok, a hallgatók is látogatták, nemegyszer az előadá
sok alatt, pontosabban azok helyett. 

Érdekes és mozgalmas volt akkoriban a kávéházi élet. 
Horváth Elemér és Horváth Mária Pest-Budáról szóló históriák 

című könyvéből való a következő részlet, amit Szentes Éva -
Hargittay Emil Irodalmi kávéházak Pesten és Budán összeállításából 
vettünk át. 
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„Ekkor a műegyetem még a Múzeum-körúton volt. Érdekes megem
líteni, hogy itt a hallgatók sok kísértésnek voltak kitéve az őket körülvevő 
kávéházak miatt. A főépület mellett volt a Múzeum-kávéház (a Sándor
utca sarkán). Szemben a Múzeum-körút 13-as számú házban a II. és III. 
emeleti rajztermek alatt volt a Fiume-kávéház; a Kerepesi-út 9/b. számú 
házban (.„) szintén rajztermek voltak az emeleten, alattuk az »Otthon« 
kávéház volt, végre a Kerepesi-út 17. sz. házban, hol a gépészmérnök
hallgatók egy részének rajztermei voltak a II. és Ill. emeleten, alattuk 
volt a Balaton-kávéház. Természetesen ilyen csábító körülmények között 
a hallgatók egy része igen sok időt töltött ezekben a kávéháiakban, 
mindaddig, míg egyik vagy másik előadás előtt egy hírnök pihegve jött és 
elfúló hangon ismételgette: »Kati, Kati!« Ami annyit jelentett, hogy vala
honnan megtudta a professzor a/tisztjétől, vagy tudja Isten honnan, 
hogy a most kiivetkező előadáson katalógusolvasás (névsorolvasás) lesz. 
A kávéházból ilyenkor pillanatok alatt eltűntek a diákok, többnyire 
nem is fizettek, mert hiszen folyó-( de nem mindég befolyó) számlájuk 
volt a fő pincérnél és a biliárd Marqueurnél." 
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Historia est magistra vitae 15 

Móra László a kémiatudományok doktora, tudománytörténész. 
A magyar kémia alakulása a XX. század első felében című elő

ac;lásában megemlékezett Winkler Lajosról, aki Trianon után, 1922-
ben lett a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 
. . . Nyomtatásban is megjelent előadásában idézett Szabadváry 

Ferenc .1998-ban megfogalmazott gondolataiból: 
„Ha a történelmi Magyarország nagyságát és jelentőségét összeha

sonlítjuk a Trianon utáni ország kicsiségével és jelentéktelenségével ha a 
rendelkezésre állott gazdasági erőket a természettudományos, kiváltképp 
a kémiai kutatás eredményeivel akkor megállapíthatjuk, hogy a kis 
ország kutatási tevékenységefelülmúlta önmagát. 

Tudta tartani a színvonalat, tudott határainkon túlmenő jelentőségű 
eredményeket produkálni, külfoldön is becsült, elismert tudósokat felmu
tatni." 

Szent-Györgyi Albert, mindmáig az egyetlen olyan magyar 
tudós, aki hazai körülmények között elért felfedezéséért részesült 
Nobel-díjban, 71 évvel ezelőtt, 1937-ben vette át a magyar tudomá
nyosságot is érintő elismerést. 

Móra László előadásából való a következő kiragadott rész: 
„Egy régi latin mondás szerint: historia est magistra vitae. A múl

tat és nagyjait nem szabad elfelejten~ mert az itt van velünk, bennünk, 
álmainkban, érzésvilágunkban, szokásainkban. 

A múltat nem le- vagy megtagadni kell hanem feldolgozni és okulni 
belőle. 

Klebelsberg tanítása a mára is érvényes: csak a tudásalapú társada
lom megteremtésével érhetjük el felzárkózásunkat a fejlettebb Európához. 

15 A történelem az élet mestere 

Ezért szükséges, hogy fiatal kémia- és tudománytörténészeink rész
letesen vizsgálják, folyamatosan tanulmányozzák a századelő és a két 
világháború közötti kor tudományát, benne a kémia alakulását, fejlő
dését is. „ 

Bár nem vagyok sem fiatal, sem tudománytörténész, csak kémia
tanár, ezt a felhívást, a magamévá tettem. 

Az aradi és az Aradról elszármazott ~rdeklődők, vegyészek, 
gyógyszerészek részére állítottam össze ezt a könyvet. ' 

Szándékom megvalósításában osztozott irodalom szak~s bará
tom, Csanádi János is. 

Többen segítettek írásaikkal, fényképekkel; szóbeli közlések
kel, Csernyánszky Kálmán Judit hiteles Rozsnyay-emlékekkel is. 
Ujj Jánostól sem idegen ez a könyv. 

Ez az oldal egyben a hálás köszönet hely~ is. 
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Megjegyzés 

A jelen könyv szerkesztése meglehetősen elhúzódott. Várható megjelené
sének híre ment Aradon. 

Ezért vagy másért olyan biztató hírek keltek szárnyra, amelyek 
okafogyottá tehetik Rozsnyay Máryás emlékének csak alkalmi szinten 
történő ápolása miatt megfogalmazott méltatlankodásaimat. 

Ha fgy lesz, szívből örülök. 

R.j. 
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