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Levél a szerkesztőséghez 

Megemlékezés Kazay Endre szfilí:íföldjén 

~.\. „(}yögyszerészet" korábban n1úr n1egen1léke
zett /{a:::ay .ItJndréről. ~;\zonban nerncsak 1ni tartjuk 
sz{uuon a kiválö polihisztort, hane1n szül6helyén, a 
ro1nftniai Nagybányán is n1egenilékeznek róla 
alkaln1anként. ~..\z ott tnagyar nyelYen n1egjelenő 
13ányaYidéki l;iáklya círníi hetilap 1D7ű. nove1nber 
ü-i HZÚtnában „Egy kiv{dö gyúgyBzerész polihisz
tor·', I 08~3. iCbruúr 5-i szún1úha11 ,,i\Iúranulnisi kis
lexikon I\:.azay l~ndre". 1uajd f-!ziiletésének 110. 
é,·f(n·dulúja alkaln1úhó! az 1 \J8ti. novernher 15-i szá
ináhan „Egy 11e,·cs g:i.·t'Jgy;.;zeréNz'' cínunel C'sonut 
f/yöryy újsúgírc) erulékczik rú. Ez utóbbiból idézek 
néhúnv n1ondatot: „Nove111her 10-én. születésének 
110. é~:fordulújún l(aza.v Endrére, a ki,-álú gyógy
szerészre, a tnííszcres analitika. úttört'ijére, az utolsú 
polihisztorra e1nlékeztünk. -~ J(ereszthegy alatti 
városban (Nagyhúnyán - L. L.) született. itt gya
kornokoskodott, itt jelentette 1neg 1nind1náig 

f\"u::rr.11 l·:ndrc 11 1·/rt1·sr1<'81ti ~/!l6;1ys::.n·tárli1111 
( f.„.:/lio1 /.·Dn 111·;·1_1), hunít jrí 1•11l '-'s /1·{0! i/a m!1í r<''i 1·r1!, 

.l[,:t/::,i{1p;rf.:/.·!f .ir11i!Í('Cl/Í (i[J:}{) 

egyedülállónak szárnító 111íiveit. de neve 111éltat,}a
nul feledésbe rnerült. Ernlékszobáhan ne111 láthat
juk szenu~lyes tárgyait, patikát sem kereszteltek el 
rcJla ... Ugy látszik, az utókor ininclig hálátlan, 
adós 1narad a nagy elődökkel sze111ben." ~;\. cikk így 
fejeziídik be: „Ez Yázhtos képe Kazay Endre tevé
kenységének. Olyan c1nher volt, aki szívének n1in
den egyes dobbanásával e1ubortúrsait, a haladúst 
szolgtilia. Emléke ezért foledhetollen. példája kö
vetésre 111éltó kell r11aradjon az eljüvendií nen1zedé
kek eliitt. „ 

~4. cikk fényképet is közöl I\.azayról. an1in vi~s
kúhi gyúgyszertárúnak egy részlete is lúthatú. En 
f:gy 1nú.sik fényképet csatolok. an1ely 1016-han 
készült a vértesacsai gyúgyszertárban. 
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.Jl er1Jer1,11::ési1nk: _-\ Bányavidéki Fáklya lflSü. 
1Hi\·. 15-i sz{una igen részletesen leírja l(azay J~ndre 
életútját, an1i olvas{iink e.kitt 1uár - lapunkból 
iB ·- is111ert. Errv 1nondatot azonhan n1éu hadd 
idézzünk a lapl;Ól: „„A.z unokaöccs. f{a::.a.1/ L·ajos 
ti;.;zteletének, doku 1ne11tu n11neQ;é>rzű elc'.írelátúsána k 
és Ltlrenc;:, lrls:)ó gy1'1gyszerész._kitartú kutató1nun~ 
kájó„nak. hú\·úrko(lúsúnak kiisziinhetjiik. lulgy nHt 
tnég rendelkezésünkre úllnak a .E:.aza v Endrével 
ka 1-~t'i:l( dat< i;.; e loku 1ne11 tu tnok. lcYe lek, ~«tllonuísok. 
(•.:-; tisztán küt'\"(Jltlllazc'i(\ik ek)tt iink az a sokoldalú. 
párathu1 teYÖkcn.rség. a111elyct: l\azay ]~ndre ri\
Yidre Hzahott élete 81JrÚ11 az cgészi:H'.!ll;YédclenL n 
gyógyítás, a tudoinány szolgúlat'iiba úi'iított ." 
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