
Dr. Rózsay József, 
az első magyar gerontológus, 
a régi Terézváros orvosa 

1. Rózsay (1848-ig Rosenfeld) József 170 
esztendővel ezelőtt, 1815-ben született, a 
Sopron megyei Lakompak községben. 
Édesapja orvos volt. Rózsay József előbb 
Nagykanizsán tanult, majd Szombathelyen 
elvégezte a gimnáziumot. Édesapja példá-
jára orvos akar t lenni, egyetemi tanulmá-
nyait három éven keresztül Pesten, majd 
két éven át Bécsben folytatta, ott is avat-
ták orvossá 1840-ben. Ezután külföldi ta-
nulmányútra indult, Németország több 
egyetemét, híres kórodáit látogatta meg. 
Egy év múlva tért vissza, előbb a bécsi 
közkórház segédorvosa, ma jd 1843-ban jött 
haza Magyarországra, ahol hamarosan a 
budapesti Orvosegyesület tag ja lett. 

Az 1848—1849-es forradalom és szabad-
ságharc idején Kossuth Lajos mellé állt, a 
dicső korszak sok orvosához hasonlóan az 
elsők között jelentkezett szolgálatra. Ekkor 
változtatta meg vezetéknevét Rózsayra. Az 
első magyar felelős minisztérium tábori 
kórházi főorvosnak nevezte ki, és a hiva-
talát a szabadságharc végéig töltötte be. 
Hadiérdemrenddel is ki tüntet ték. 

1850 január já tó l Pest városa mint főor-
vost alkalmazta a dolog- és szegényházban, 

«zt az állását élete végéig megtartotta. 1854-ben sikerült megalapítania az Elisa-
bethineumot, az agg-gyámoldát, a mai Korányi Frigyes és Sándor Kórház elődjét, 
amely 1856-tól működött . 1860-ban a Rókus Kórház ú jonnan szervezett negyedik bel-
gyógyászati osztályának élére nevezték ki. 1863-tól közreműködött a magyar orvosok 
és természetvizsgálók vándorgyűlései szervezésében. 1864. január 20-án a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tag jává választották, 1867-től Pest-Pilis-Solt vár-
megye tiszteletbeli főorvosa, 1868-ban pedig az Országos Közegészségügyi Tanács 
tag jává nevezték ki. 1880-ban, orvosi működése 40. és főorvosi állása betöltésének 
30. évfordulója alkalmából ünnepelték, kitüntették, díszalbumokat adtak ki tiszteletére. 
Érdemes megemlíteni, hogy ösztöndíjat alapított tanulóknak és a magyar nyelv érde-
kében egyletet hozott létre. 

1885. május 20-án hal t meg Balatonfüreden. Végrendeletében 28 ezer forintot ha-
gyományozott különböző intézményekre, egyletekre. Rózsay József emlékét, nevét 
nem őrzi sem közterület, sem intézmény. Működését nem örökíti meg emléktábla. 
Pedig megérdemelné, Talán még nem késő! 

2. Szakmai érdeklődése korán a gerontológia felé vezette. Az orvosok és a termé-
szetvizsgálók 1863. szeptember 19. és szeptember 26. közötti IX. vándorgyűlésén, 
Pesten tartott előadása (A véredényrendszer és légzőszervek aggkori változásai kór-
boncztani és élettani tekintetben) összefoglaló, szinte napjainkig is korszerűnek te-
kinthető. Megfogalmazta, hogy „az aggok betegségénél épp úgy szükséges, mint a 
gyermekeknél, hogy különösen foglalkozzunk velők, ha a gyógyításban szükséges 
biztonságot el a k a r j u k érni". 

Rózsay József két, azóta is változatlanul fontos kérdésre irányította a figyelmet: 
a gerontológia oktatására , valamint az időseket ellátó gyógyintézetek létesítésének 
szükségességére. Akadémiai székfoglaló értekezése is az idős nemzedékhez kötötte. 
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(Észleletek az aggok élettani és kórtani változásai köréből s a pestvárosi agg-gyámol-
dának [Elisabethineum] keletkezésétől, 34 évről [1830-tól 1863-ig] szóló statisztikája). 

3. A munkaképtelen, elagott emberek számára Rózsay József saját haj lékot akart 
teremteni. Fáradozása eredményeképpen 1854-ben sikerült a terv elfogadtatása. Az 
intézet 1856-ban nyílt meg, Elisabethineum néven. Rózsay helyesen vette észre, hogy 
ápolás, orvosi ellátás is kell, ezért kórházi osztályt szervezett. Az intézmény folya-
matosan fejlődött, működéséről, szakmai tapasztalatokról és szervezési kérdésekről 
beszámolók jelentek meg. 

Az Elisabethineumban idős, elgyengült, munkaképtelen, pest-budai illetőségű „egyé-
nek vétetnek fel mindkét nemből, s éltök fogytáig a legszükségesebbel ellátatnak". 
Kiderült , hogy „a még munkaképes ápoltak unaloműzésből lószőr tépéssel, tollfosz-
tással, kötéssel, többek kőműves és kerti munkával foglalkoztak". 

„A beteg áponcz kellő kezelés élelmezés, és gondozásban részesült és min t a be-
tegségi állapota kívánatossá tette, vagy felvétetett az intézet kórszobájába, vagy 
pedig, ha ba ja könnyebb volt, járólag kezeltetett." A kórszobák kellően fel voltak 
szerelve és mindazon szükségletekkel ellátva, melyeket a beteg célszerű kezelése 
igényelt. Volt egy kisebb házi gyógyszertár, ahol rögtöni segélynyújtást igénylő 
esetekre szükséges gyógyszerek rendelkezésekre álltak. 

4. Dr. Rózsay József 1860-tól vezette a Rókus Kórház negyedik belgyógyászati osz-
tályát. Ez ideiglenesen működött, a Rókus Kórház-beli tevékenysége lényegében 
járványügyi jellegű volt. önfeláldozóan vet t részt a korabeli járványok elleni küz-
delemben: összesen 5 kolera-, 7 hast ífusz- és 3 himlőjárvány során vállalt orvosi és 
szervezői munkát . Jelentést tett az állatorvostani szakosztályban „a himlőoltásra 
vonatkozólag beérkezett nyilatkozatokról", állást foglalva az oltás mellett. Az 1873. 
évi kolerajárvány alkalmával belügyminiszteri biztosként működött, a Közegészségi 
Tanács referense lett. 

Dr. Vértes László 

Leveldi 
Kozma 
Ferenc1 

A szilvásvárad! fogathaj tó-vi lágbajnokság impozáns eredményei felúj í tot ták és fel-
frissí tet ték azt a régi és mindig jóleső véleményt, amely a magyarokat a lószerető és 
a jó lovakat tenyésztő nemzetek között emlegette. Időszerű és illő tehát, hogy emlé-
kezve lótenyésztésünk nagyjaira — akiknek soraiban olyan neveket találunk, mint 
Csekonics József, gróf Széchenyi István, báró Wesselényi Miklós, Blaskovich Ernő, 
gróf D'Orsay Olivér, Pettkó-Szandtner Tibor — megismerjük Leveldi Kozma Ferenc 
életét és munkásságát is. A napja inkban sokat emlegetett kiváló vezető, a „manager" 
mintaszerű típusa volt, aki már pár évi állami szolgálat után szokatlan elismerésben 
részesült. Simonyi Lajos földmívelésügyi miniszter szakmai kérdésekben nem fogadta 

4Ezt az írást a Mezőhegyesi Állami Gazdaság elődjének, az Állami Ménesbirtok 
alapításának 200. évfordulója alkalmából közöljük. (Szerk.) 
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Az Istvánffy Gyulo-emlékplakett két oldala (Valent Ede reprodukciói) 

Az 1950-es évek elején kezdte meg két olyan etnográfus a megyei gyűjtőmunka szervezését, akiknek a 
Borsod megyei gyűjtőmozgalom a legtöbbet köszönhet, s nem egy dologban országosan is példamutató 
tevékenységet folytattak e területen. E két kutató Lajos Árpád és Bodgál Ferenc volt. d k szervezték meg 
az önkéntes gyűjtők megyei hálózatát, ez irányú tevékenységüket aligha lehet túlbecsülni. Az 1950-es 
évek végére 100-120 fős öntevékeny gyűjtőgárda sorakozott fel a gyűjtőmunka támogatására, elvégzésre. 

Nagy lendületet adott az ügynek, hogy 1958-ban a megyei tanács támogatásával 25 fős helytörténeti 
munkaközösséget hoztak létre a népi kultúra kutatására. Ennek tagjai pedagógusok, papok, munkások, 
diákok voltak. Célkitűzésük: „Gyűjteni kell a népi kultúra egészét, parasztságunk tárgyi és szellemi 
hagyományait. Kutatásunkat ki kell terjeszteni az ipari munkásságra és a város lakosságára is." A 
munkaközösség tevékenységének eredményeként már az első esztendőben mintegy 3 ezer lapnyi kézirat 
került a miskolci múzeum adattárába. A már említetteken kívül külön ki kell emelnünk ebben az 
időszakban Mádai Gyula, Béres János, Derne Dezső, Pataki Sándor, Domin Károly és Mizser Lajos 
tevékenységét. 

Ekkor lendült fel erőteljesebben a szakköri élet is. A gyűjtőmunka ettől kezdve rendszeres szakmai és 
anyagi támogatást élvezett, 1959-ben sikerült megnyerni a Művelődési Tanács és a HNF támogatását is. 

A helytörténeti kutatásban mutatkozó számottevő eredmények mellett 1960-tól inkább a néprajzi 
munka vett nagyobb lendületet. A Pedagógus Szakszervezet és a megyei tanács támogatásával a múzeum 
szakmai összejöveteleket rendezett, ahol előadások hangzottak el a gyűjtőmunka módszeréről, s a gyűjtők 
kezébe sokszorosított útmutatókat adtak. 

Az 1960-as évek elején a honismereti kutatás Borsod megyében egyre inkább mozgalommá vált, s egyre 
több eredmény is mutatkozott. Jól működtek szakkörök az általános iskolákban (Karcsa, Barsodnádasd), 
középiskolákban (miskolci Földes gimnázium, Mezőkövesd, Sátoraljaújhely). 

1962-ben hirdetett a miskolci Herman Ottó Múzeum először megyei pályázatot — az országos 
gyűjtőpályázat részeként s már 1963-ban, a második esztendőben 74 pályamunkáról adhatott a bíráló 
bizottság számot. A borsodi pályázók kezdettől fogva igen eredményesen szerepeltek az országos 
gyűjtőpályázatokon. Évente volt díjnyertes borsodi pályázó, több kiemelt dijat is magukénak tudhatnak. 
A már felsoroltakon kívül különösen Szabó Lajos, Szűcs István, Dobosy László, Faggyas István és Viktor 
Gyula szerepeltek eredményesen, de mellettük évről évre eredményesen pályáztak az ifjúsági gyűjtők is. 

Természetesen felvetődik a kérdés most, 20 év után, hogy mi a szerepe, jelentősége az 
Istvánffy-pályázatnak, mit tud felmutatni? Meg sem kísérelem, hogy erre a kérdésre teljes egészében 
választ adjak, de két vonatkozásban szólnom kell róla. Nézzük először a konkrétan megfogható 
eredményeket. 

20 év alatt a pályázat révén kb. 60 000 lapnyi anyaggal gyarapodott a miskolci múzeum adattára, 
illetve a Néprajzi Múzeum és a Munkásmozgalmi Múzeum adattára. Bár ez az anyag változó színvonalú, 
egészében mégis felbecsülhetetlen értékű. E gazdag anyagnak egy - egyenlőre kisebb - része ma már 
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nyomtatásban is olvasható, hozzáférhető'. Elegendő itt Koós Imre summáskönyvére gondolni,' Szabó 
Lajos mondakötetére az Uj Magyar Népköltési Gyűjteményben,' melynek anyaga évről évre megjelent a 
pályázaton is, hasonlóan Nagy Géza mesegyűjteményére, amely talán közelesen napvilágot lát. 

1966-ban Bodgál Ferenc, 1976-ban Dobrossy István, 1981-ben Viga Gyula szerkesztett egybe kötetnyi 
válogatást a legjobb pályamunkákból.10 Lényegében készen áll egy hasonló, üzemtörténeti kötet is, mely-
nek Veres László a szerkesztője, s feltehetően 1982-ben kerül majd az olvasók kezébe. Nehéz lenne össze-
számolni azokat a kisebb terjedelmű publikációkat, amelyek a legkülönbözőbb kiadványokban megjelen-
tek, amelyek azonban a pályamunkákban gyökereztek, azokból nőttek ki. A megyében nagy lendülettel 
folyó földrajzinév-gyűjtés eredményei gyakran pályamunkaként is megjelentek. _ 

Vitathatatlan tudományos eredményei vannak tehát a pályázat elmúlt két évtizedének. A legjobb 
borsodi gyűjtők többször szerepeltek az országos gyűjtőtalálkozókon, közülük többen kapták meg a 
Sebestyén Gyula-emlékérmet. 

Ha most körültekintünk a konkrét, megfogható eredményeken, akkor nyugodtan állithatjuk, hogy a 
pályázatnak rendkívül nagy hatása volt a megye honismereti mozgalmára. Az Istvánffy-pályázat a borsodi 
honismereti mozgalom leggyakorlatibb, legkonkrétabb programot adó, s igen eredményesen munkáló 
területe volt az elmúlt két évtizedben, s nagy szerepet játszott az egész honismereti mozgalom 
formálásban is. Éppen ezért úgy vélem, hogy még ma sem lehetünk teljesen elégedettek azzal a 
támogatással, amelyet ez az ügy kap. 

Ha fel akarnánk vázolni a gyűjtőpályázat által 20 év alatt - mennyiségi és minőségi értelemben — 
befutott ívet, akkor nem állíthatom, hogy meredeken felfelé ívelő pályát rajzolhatunk, s azt sem, hogy ez 
a görbe jelenleg a legmagasabb értéknél tetőz. Ennek kapcsán szólni kell a jelenről, s a továbblépés 
lehetőségeiről is. 

A pályamunkák színvonala állandóan erőteljes kettősséget mutat. Vannak „profik", akik évről évre 
színvonalas munkákat készítenek, amelyek gyakran közlésre is érettek. A másik rész meg sem közelíti ezt 
a szintet, s a dolgozatok egy része szinte el sem éri az önálló pályamunka szintjét. Meggondolandó persze, 
hogy lehet-e évről évre magas szintű pályamunkát várni a pályázóktól, hogy elegendő-e az egy év az 
adatgyűjtésre és a feldolgozásra is. Sajnos a pályázók említett „élcsapatába" csak igen kevesen kerülnek át 
az évek során, ez a szűk mag csak igen lassan, s rendszertelenül gyarapszik. Ennek nagyon sok oka, 
összetevője van. A leglényegesebb talán az, hogy egészen másfajta igényeket támaszt ma a néprajz és a 
történetírás az amatőr kutatókkal szemben, mint egy-két évtizeddel korábban. Vagyis mind 
határozottabban át kell lépnie az amatőr és hivatásos közötti választóvonalat - amennyiben ilyen a 
valóságban létezik - annak, aki igazán magas szintűt akar produkálni. A különbség nem a munka 
színvonalában fogadható el az amatőr és a hivatásos kutató között, hanem a megvalósítás módszerében. 
Nem várunk az önkéntes néprajzi gyűjtőktől szemiotikai vagy strukturalista közelítésű tanulmányokat, 
várunk viszont annál alaposabb és színvonalasabb leíró tanulmányokat. Kétségtelenül a 
tudományszakokon is múlik, hogy mennyire képesek konkrét programot adni az amatőr kutatók számára. 
Ez pedig attól is függ, hogy mennyire igényli az illető tuaomany az amatőrök segítségét. Ha igen - s a 
néprajz igényli - , akkor megbízható útmutatókat, segédleteket, kérdőíveket kell adni az önkéntes gyűjtők 
kezébe, s lehetőség szerint konkrét programot is a munkához. Fel kell hívni a figyelmet a „fehér 
foltokra", s az adott témához olyan útmutatót kell adni, amelynek segítségével a gyűjtő képes megoldani 
feladatát. Sajnos rendre hiányoznak az önkéntes gyűjtők munkáiból - a legjobbakat leszámítva - azok a 
finom megfigyelések, összefüggések, amelyekre a kérdőív nem hívja fel közvetlenül a figyelmet, csak 
valahol a sorok között, illetve a megfigyelések során tapinthatók ki. Nem elég felkészült tehát a gyűjtők 
többsége a gyűjtőmunkára, ezért a gyűjtött anyag jelentős része csökkent forrásértékű. 

Többen és többször felvetették a szabad témaválasztás és az önkéntesség viszonyát, lehetőségeit. Azt 
gondolom, hogy amikor a néprajzi és helytörténeti anyagban egyaránt mennyiségi és minőségi előrelépés 
figyelhető meg, ugyanakkor lényeges jelenségek végleges eltűnésének veszélye fenyeget, az önkéntesség 
tiszteletben tartása mellett a gyűjtés szervezőinek bele kell folyni a témaválasztásba. Ha másként nem, 
akkor az eddigieknél erőteljesebben kell preferálni a fontosabbnak ítélt témákat. Az önkéntes gyűjtők 
esetén a témaválasztás és a munka színvonala közötti összefüggés sokkal szorosabb, mint hinnénk. Nagyon 
gyakran azért nem boldogul a pályázó egy témával, mert eleve nehezen gyűjthető, s nem képes a 
jelenségeket rendszerbe illeszteni. Ma már nem elég az egyszerű rácsodálkozás a jelenségekre, az önkéntes 
gyűjtők maguk diktálták azt a tempót, melynek következtében a gyűjtőmozgalom túlnőtte a korábbi 
extenzív kereteket, s legjobbjai nehezen mérhetők együtt az átlaggal. 

'Koós Imre: Summásélet, Miskolc, 1960. 
9Szabó Lajos Taktaszadai mondák, Bp. 1975. 
10Bodgál Ferenc: (szerk.): Borsod megye népi hagyományai. Miskolc 1966., Dobrossy István 
(szerk.): Foglalkozások és életmódok. Miskolc, 1976., Viga Gyula (szerk.): Néprajzi dolgozatok 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből. Miskolc, 1981. 
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Jelentős gondot okoz a fiatalok bekapcsolása a gyűjtőmunkába. A szakkörvezetők jobb felkészítésével 
sokat lehetne javítani a középiskolás diákok pályamunkáinak színvonalán, de különösen a főiskolák és 
egyetemek hallgatói között kellene erőteljesebben népszerűsíteni a néprajzi gyűjtőmunkát, mert a 
középiskola elvégzése után a fiatalok zöme örökre elvész a gyűjtőmozgalom számára. 

Sajnálatos - s itt megint csak a legjobbak kivételek - , hogy a pályázók többségénél hiányzik a témák 
folyamatos egymásra építése, végigvitele, az alapokból felépülő folyamatos kutatómunka. A legjobbaknál 
éppen az figyelhető meg, hogy évek alatt építenek fel egy témát a különböző kérdéskörök elmélyítésével 
vagy a terület bővítésével. Talán az tűnne szerencsésnek, ha a rendszeresen pályázók évek alatt felépítenék 
pL lakóhelyük, szűkebb régiójuk „monográfiáját". Erre a tudatos és rendszeres végigdolgozásra, a leírt 
jelenségek ily módon való összefűzésére sajnos kevés példa van, holott az egyes pályázók akár több 
kötetre való anyagot összegyűjtöttek már, s kisebb-nagyobb fejezetekben meg is írták azt. 

Borsod megyében a pályázat első évében összesen 3000 Ft állt rendelkezésre a pályázók jutalmazására. 
Noha ennek ma tízszeresét oszthatjuk szét évenként, gyakran ez is kevésnek tűnik, s a jutalom olykor a 
pályázat gépelési díját sem fedezi. Bővíteni kell tehát a pályázat, illetve az egész gyűjtőmozgalom anyagi 
bázisát. Ennek egyik útja talán az érintett területek társadalmi szerveivel, sőt termelőüzemeivel, 
termelőszövetkezeteivel való kapcsolatfelvétel lehet. 

A miskolci Herman Ottó Múzeum 1981-ben - Istvánffy Gyula halálának 60. évfordulóján, s a nevét 
viselő pályázat 20. évfordulóján - Istvánffy Gyula-díjat alapított. Ezt az emlékplakettet minden évben a 
legjobb pályamunka szerzőjének ítéli oda a bíráló bizottság, amennyiben van kiemelkedő szintű munka. A 
9 cm átmérőjű bronzplakett Varga Éva miskolci szobrászművész alkotása. 

Dr. Viga Gyula 

Történelmi-honismereti szeminárium 
Pozsonyban 

A csehszlovákiai forradalmi hagyományok ápolása jegyében 1982. március 20-21-én országos 
szemináriumot rendezett Pozsonyban a CSEMADOK Központi Bizottsága és az SZLKP Központi 
Bizottsága Marxizmus-Leninizmus Intézete. Viliam Plevza akadémikus, az SZLKP KB Marxizmus-Le-
ninizmus Intézetének igazgatója előadásában behatóan foglalkozott a csehszlovákiai magyar egyetemi és 
főiskolai hallgatók és fiatal értelmiségiek egykori mozgalmával, a Sarlóval. Tüzetesen elemezte a 
mozgalom keletkezésének körülményeit, utalt a cseh és szlovák testvérmozgalmakkal, a Levá Frontával és 
a DA V-val való kapcsolatára, s végül kiemelte, hogy miután a Sarló eljutott a tudományos szocializmus 
tanainak vállalásáig, s tagjainak jelentős része belépett a CSKP-be, a mozgalom lényegileg beolvadt a 
forradalmi munkásmozgalom kereteibe. Sándor László irodalomtörténész, a Sarló egykori tagja 
előadásában a mozgalommal kapcsolatos személyes emlékeit elevenítette fel, a Sarló munkájának számos 
olyan mozzanatát ismertetve, amelyekkel eddig ,az irodalom nem foglalkozott. Csanda Sándor, a 
Komensky Egyetem tanszékvezető tanára előadásában a Sarló tagjainak és az első köztársaság haladó 
íróinak a Korunk folyóirattal való kapcsolatáról beszélt. Ismertette az írók Korunkban megjelent írásait, 
és a marxista kritika szemszögéből bírálva őket, megfelelő értékrendet állapított meg számukra. Viliam 
Plevza akadémikus az előadásokat követő vita lezárása után javasolta a Sarló csehszlovákiai dokumentu-
mainak összegyűjtését. Gyűjtőhelyül az SZLKP KB Marxizmus-Leninizmus Intézetét ajánlotta fel. 
Javasolta továbbá, hogy a Kossuth Könyvkiadó kiadásában 1978-ban megjelent Ez volt a Sarló című 
visszaemlékezés- és tanulmánygyűjtemény anyagát - a DAV-ról szóló tanulmányokkal kiegészítve -
szlovák nyelven is adják ki. Végül elhangzott egy javaslat arra vonatkozóan, hogy a gombaszögi tábor 
színhelyét, ahol 1928 augusztusában sor került a Sarló megalakulására, eméktáblával jelöljék meg. A 
szeminárium résztvevői a javaslatokat egyhangúlag elfogadták. 

A Budapesti Üzemtörténeti Szakcsoport 
munkájáról 

Az I. budapesti üzemtörténeti konferencia határozata alapján alakult meg a Hazafias Népfront 
Honismereti-Helytörténeti Munkabizottsága Üzemtörténeti Szakcsoportja, amely a Fővárosi Művelődési 
Házban 1981 májusában tartotta első összejövetelét. Ezt követően elsősorban három területtel 
foglalkoztak: 1. Üzemtörténeti szakkörök létrehozása, működésük segítése, 2. Üzemtörténeti gyűjtemé-
nyek létesítése, fejlesztésükhöz szükséges segítségnyújtás, 3. Üzemtörténet-írás. 
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