
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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