
(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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el Kozma véleményét, aki ezért sértődötten vissza akar t vonulni. A miniszter később 
engedett , pár hónappal később le is mondott. Az ügyet Ferenc József zárta le: „föld-
mívelésügyi minisztert akárhányat kaphatok Magyarországon, de még egy Kozma 
Ferencet nem." 

Kozma Ferenc 1826-ban született a Somogy megyei Sörnyepusztán. Ap ja id. Kozma 
Ferenc sörnyei birtokos, Somogy vármegye táblabírája , anyja Dienes Valéria. Érde-
kes, hogy míg Sándor bátyja, a későbbi neves és kiváló királyi főügyész, a híres 
pápai iskola eminens tanulója volt, addig Kozma Ferencet, a hatodik gimnázium 
elvégzése után, mint rossz tanulót szigorú apja a belovári kadettiskolába adta. Itt 
azonban olyan kiváló előmenetelt ér t el, hogy 1845-ben Somogy vármegye ajánlatára 
a magyar királyi udvari kancellária felvette a Bécsben állomásozó magyar nemesi 
testőrségbe. A gárdisták között bontakozott ki barátságos, szellemes, de egyúttal lelki-
ismeretes és katonás egyénisége. 1848. szeptember 20-án — a többi magyar gárdis-
tával együtt — megvált a testőrségből, és 29-én, a pákozdi csatában már átesett a 
tűzkeresztségen. Végigharcolta a szabadságharcot a 10. Vilmos huszárezred kapitá-
nyaként , de az 1849. augusztusi temesvári vereség után nem ment el Világosra, 
hanem parasztruhába öltözött, szakállt növesztett és mint szolga, botosispán először 
Léva mellett, m a j d Pápán és a Fehér megyei Baracskán húzódott meg. 1851-ben 
amnesztiában részesült, megnősült és felesége — Domokos Judit — bir tokán gazdál-
kodott . Bekapcsolódott a megye gazdasági és politikai életébe, de 1865-ben — két 
rossz termésű év u tán — felköltözött Pestre, ahol hivatalt vállalt és a napila-
pokba írt. 

1867. június 29-én kinevezték t i tkárnak a Földmívelés- Ipari- és Kereskedelmi Mi-
nisztériumba. Ekkor 41 éves volt, és ezt követően negyedszázadon keresztül vezette, 
i rányítot ta az állami ménesek, méntelepek és ezeken keresztül az egész ország 
lótenyésztését. 

Kiváló eredményeinek t i tkát két, következetesen érvényesített szempontban talál-
h a t j u k : egyrészt tar tot ta magát ahhoz az elvhez, hogy csak a minőségi feltételek és 
az előírások szigorú megtartásával szabad a lóállomány mennyiségét növelni; más-
részt tisztességes munká t kívánt munkatársai tól és beosztottaitól, de ugyanakkor ő is 
messzemenően gondoskodott mindenkiről, még a legfiatalabb lóápolóról is. 

Az első és legfontosabb feladatot jelentette a célszerű tenyészirányok megállapítása 
és ezek figyelembevételével a fokozatos selejtezés, ami természetesen megfelelő pót-
lással jár t együtt. A három állami ménesbirtok (Mezőhegyes, Kisbér, Bábolna), to-
vábbá a 3 állami méntelep (Székesfehérvár, Nagykőrös, Sepsiszentgyörgy), az alájuk 
rendel t hét ménteleposztály (Versec, Kisszentmiklós, Bajna, Baja, Dés, Homoród, 
Retteg) állományának átvizsgálása Kozma Ferencnek és szakértőkből álló bizottsá-
gának évek munká j ába került . A pótlásokat a külföldi és a belföldi vásárlók, a mén-
telepek bővítése, számuk emelése, Fogarason ú j (lipicai) ménesbirtok fellálítása 
tet te lehetővé. 

Nem szerette a bürokrat ikus formaságokat. A lovak osztályozását a méneseken és 
méntelepeken a nagy nyilvánosság előtt tartotta. Érdeklődőket szívesen látott, és hogy 
minél többen vehessenek részt és így tanulhassanak: ingyenszállást adott részükre. 
A kistenyésztők érdekeit szolgálta azon intézkedése, mellyel ún. lóavató bizottságokat 
szervezett. A katonaság „remonda"-szükségletét ezután nem a közvetítő kereskedelem 
ú t j án , hanem közvetlenül a tenyésztőktől szerezte be, és míg az 1850-es években a 
katonaság alig vett Magyarországon lovat, a század végén évente 30—40 ezer darabot 
vásárolt . Hatalmasan növekedett a lóexport is. Az 1867. évi 7900 darab 1879-re 
42 ezerre nőtt, az érték pedig 600 ezer forintról 14 millió for in t ra emelkedett. 

Lótenyésztésünk fejlődését bizonyították a különböző kiállítások is. Az 1873. évi 
bécsi kiállítást követte az 1878-as párizsi világkiállítás, amelyen különösen a bábolnai 
ménes Jussuf mén je keltett nagy elismerést, végül az 1885. évi budapesti nemzetközi 
lókiállítás, melynek nézői között — min t akkor trónörökösök — VII. Eduard angol 
ki rá ly és II. Vilmos német császár is megjelentek, s mind a ketten tel jes elismeré-
süknek adtak kifejezést. Kozma Ferenc természetesen több kitüntetést is kapott, így 
a párizsi világkiállítás után a Becsületrend tisztikeresztjét, közszolgálatának 15. évé-
ben a Szent Is tván-rend lovagkeresztjét, kitüntette Würtenberg királya és a bajor 
régensherceg is. 

A megemlékezés nem volna teljes, ha kimaradna az ember méltatása. Munkatársai 
kiválasztásában is a legtárgyilagosabb, „szelekciót" alkalmazta. Udvarias formában, de 
elhárí tot ta magának Erzsébet ki rá lynénak az a ján la tá t is, hogy egy kiváló lovast 
— de Kozma szerint méntelepparancsnoknak nem alkalmas tisztet — léptessen elő. 

Jellemző példa munkatársa i szeretetére a már említet t párizsi világkiállítás sikere, 
mer t a lovakon kívül a csikósok viselkedése, a lovak elővezetésének módja is meg-
nyer te a közönség legnagyobb fokú tetszését. Ennek t i tka abban állt, hogy a ménes-
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