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40 éve történt: a pasaréti patika elsö hónapjai
LÁNG

MIKLÓS

E9yre kevesebben vannak ma már, akik átélték
Budapest ostrornát, s részesei lehettek 'annak a
gigásZ'i küzdelemnek, amivel az új életet rnegind,Hhatlák a romok fölött. A hosszú rnélkülözés, a
lehetetlen lúgiéniaí körühnények, s ·maga a tar~
tós stressz állapot is rnegannyi egészségügyi
problémát vetett fel, aklcor, amikor sokáíg ·nem
volt elérhető orvos, gyógyszerész, de gyógyszer
sem. Egy gyó9yszertár újra'.ndításáról szániol be
a szerző dr. Láng Bél(L gyógyszerész visszaernlékezései alapján, hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából. Az írás főhajtás is a hivatásunkban becsülettel helytál.lók, köztük a múlt
év októberében elhunyt alapító-felelős szerkesztőnk emléke előtt.

A megikön.1ny1ebbül1éis t:,s
érzé;3iei keveredtek az emberekben a felszabadulás első napjaihan. Örömöt jelenitett feljönni a pincékből, de
aggodafommal töltött el mindannyiunkat a hogya:n toválb)J kérdésie. Szopta:tós feleség, két apró gyeinnek, idős szülők ellátásának gond:j,a nebez,edett dr. Láng Béla pasaréti otthoná ra is. Az
éiliet feirnnitartásához éleiliemrie és fűtöanyagra volt
szükség és éppen e ke1btőben volt a legnagyobb
hiány. Ha kimúlt lóra bukkant valaki, egykottöre ös 1 s~ecsődül:t 1 e1k az emberek, hogy kanyaríLsa:nalk blelőle, jusson némi hús a fazékba. Ha pedig arra kódorgott egy-.egy legyengült ló __; ami
nem volt ri tk:aság - , akkor felkeresték a Hidegkúti úit sankán lakó Kodolányi Jánost, a „sánta
írót", akinek VIO~:t egy vadá:szpusikáj1a, iS Ő váHa1lkozott a ló l1elövésére. Jobbára a gyer,ekek, az
asszon1y0ik és az idősrebibek vonultak kés:sel, edénynyel fel1.s~e1r'elV1e a zsáJkmá!nyé11t; fiartafabb férfiak
nem is igen alkadtak a környéken vagy ha mégis, nem mer:és~kedtek ki az utcá,ra, nehogy hoszsziab\p-1rövidebíb munkára vigyék őket. „Én akkor 33 éves voltam - emlié1keziik visrsza Láng Béla - , s amolyan bújkáló katona, rajtam családom eltartásán1ak gondja, nem engedhettem meg
magamnak a >->-kialandozásokat«, csak a sarki patikáig 1merészlvedtem el, de ez a látvány aktivitásra ösztönzött. Már január első napjaiban megjelent a körzet swvjet parancsnokának a felhívása, hogy a !polgári lakosság szervezzen ideiglenes pol1gári közigazgatást, ,és mindenki, aki munkaképes, jelentkezzék munkára. Meg is válasz·iottuk az egyik Udvarhelyi utcai ház lépcsőházá
ban a >->polgármesterünket<<, meg a >>-rendőrkapi
tányt«, s egészségügyi főnökként dr. Kulin
György
debreceni gyermekgyógyász :magántanárt, aki szintén a környékünkön vészelte át a
háború utolsó hónapjait." Nagyon nehéz volt az
emberek bizalmá.t megnyerni, sokakat letaglózott
a teljes kilátá'9talanság. Az embereiknek természetesen nem. volt gyakorlatuk atjban, hogy hogyan
kell, hogyan leheit egy romokban heverő vármban új életet kezdeni. Tudjuk, hogy a főváros
1

1

1

lakásainak alig negyede maradt épen; szerencsére Láng Béláék lakása ezek között volt. A pasaréti gyógysZJertár viszont találato:kat kapott, pedig az emberek oda voHak szokva, s oda jártalk
most is érdeklődni: mikor nyíliik meg a gyógy,
szertár, mikor juthatn1J.k a betegek a legszük:ségesieibbekhez. Láng Béla is eZieken tűnődött vele
együtt lakó, ugyancsa1k gyógyszerész apósával,
dr. Zalai Dezsővel együtt, amikor felrkerest€ őkeit
J ójárt J ózseJ ceglédi _orvos, a1ki a Pa1saréten tiszd
tiorvü!S!i megbízást kapott. „J ójárt doktor arrl
kért, hogy az újonnan megválasztott ideiglenes
elöljáróság egészsé9ügyí központjának · értekezleteit a rni ,ebédlőnkben tarthassák. Egyben felkért arra, hogy Zalai dr. vezetésével vegyük
kézbe a terület gyógyszerellátását. A.z ideiglenes
elöljáróság ellátott bennünket orosz-rrwgyar nyelvű. arcképes igazolvánnyal,, ami egyben minden
niás közmunka alól is ;mentesített. Apósom nem
váUaLta a gyógyszertár vezetését, mert a nevén
volt a Szanatórium ,JJyó9yszertár, s úgynwnd, nem
ve:zethet egy 1násik patikát, de el.vállalta az ideiglenes hatóság fógyó9yszerészi
s így bi lettern a hel'!freálJítandó "Pasarét<' 7?1ÓfJ?!SZertár vezetöje."
I~z a rnegoildá:s a gyaikorla1t:bain jórnalk bizonyult.
Zalai dr. g1afambösz fejévieil nyugodLabbpin járhatott-:kelheiteit t vários szerte, tárgyalha to1t1t erre-a rra, kut;a:tha1tot1t gyógyszerek U!tán, míg Láng dr.
a patika romtailain!ításáva1l fogláJ1ato:sikodhato1t1t.
A „Pa1sariét" gyógyszertár a hasonló rN:vű téron,
a mai helyérn, az alklko;r"i BESZKÁRT épü11e:tében
volt. A harc'i cselekményeik kövertJk,ezit,tben a pailiika egész faláit kit1evő tükórablarka betört. A' tető
re aknáik hulil1tak; s beszalkították a födémet.
„Az állványedények nagyrésze összetörve. A .fiókok szerteszét hevertek, minden elképzelhető
szennyel, emberi ürülékkel összerondítva. A rornok derékmagasságig halmozódtak fel az officina padlóján. Szó sem lehetett arról, hogy hamarosan ott dolgozhassunk. Erre csak az alagsorban
volt meglehetősen >->-küLterjes«~ lehetőség, ahol az
anyafjkamra mellett egy üvegrak 1 ár, egy szenesfülke és egy WC volt. Az udvaT feWli oldalon,
ahol a talaj lejtése miatt az alagsoti helyiség a
földszintre került, vasajtó zárta a kamrát .. . Miután a pati1kát szemrevételeztük, J ójárt dr-raL
együtt felkerestük a gyógyszertár tulajdonosát,
S:zele Alajos gyógyszerészt, aki a patikával szemben, Kelemen László utca 15. sz. alatt lakott.
Kollégánkat nagyon rossz testi-lelki. állapotban
találtuk, dekompenzált szívrnüködéssel, így a patika üzembehelyezése elől elzárkózott. Felhatalnwzott azonban bennünket arra,
hogy beláta:..
snnk szerint cselekedjünk. Azt is ·közölte, hogy
karácsony napjá.n, amikor
a harcok csillaJJodtak, átmentett egy csomó gyógyszerkülönle9ességet a lakás1ára (s ebben a derék szomszédjai is
segítettek), ezeket rendelkezésre bocsátja .. . Ezek
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után családun k apraja-n agyja hozzáláto tt a pati„
nan idemenek ült. Az őslakosok közül dr. Müller
ka használh atóvá tételéhez . Sorra került az alagImre volt a legismert iebb. „Egészsé gügyi főnök
sor is, ahol szintén össze·-vissza volt hányva
ségünk a mi lakásunk ba invitálta megbeszé lésre
minden. A csomago lóanyago k a földön összetia szolgálat ot vállaló orvosoka t, aki,k között
porva, az állványo k .feldöntv e, a porcelán és csena0y örömünk re Issekutz Béla professzort; i.s
rép kenőcstégelyek összetörv e. Térdig érő szemét,
üdvözölh ettük. Alig fértünk el az ebédlőben és
törmelék . Az egyik kisebb helyiségb en olyan
a ~zalonban. Ismertet tük a gyógysze rhelyzete t,
nyomoka t találtunk , amelyekből arra lehetett kömajd Issekutz professzo r javaslatá ra megállapod=
vetkeztet ni, hogy ott valaki lakott. Megtudt uk,
tunk néhány . típus-kés zitmény
előállításában.
hogy derék kolLégán k, Szele bácsi egy ideig ott
Minthog y porkapsz ulánk nem volt, mindent vag·y
rejtette el egyik volt zsidó munkatá rsát (későbbi
osztatlan por, vagy pilula . alakjába n kellett elsorsáról nem sikerült semmit sem megtudn unk.) . ..
készítenü nk. Köhögés ellen kodein-s tibiumos pi..;,
Hatalma s munka volt .legalább az alagsort anylulákat gyártottu nk (valahon nan codein; majd
nyira rendbesz edni, hogy érdenii működést leetil1norfi n is 1került), hasmené s ellen papaveri n
hessen kezdeni. Fűteni sem igen lehetett. ; . Számpílulákat és tannalbi nt adtunk. A pílulák vivő
bavetük a nyomorú ságos készletet . . :''
anyagáu l saját
kamránk csekély lisztkészl etéBelátták, hogy az ott talált·· és a vissza1ka pott
ből használt unk. Elég sok rühösség is volt; erre
gyógy:s~ere:K1foel nem lehet a mun!kát elkezden i.
egy darabig káliszapp annal eldörzsöl t kénport.
Széleskörű propagan dát ikellett kifejteni ahhoz,
adtunk, majd amikor a káliszapp an - elég hahQgy l:aikossági bejelenté sek és sza1kmai körök seniar - elfogyott , mar;át a kénport adtuk azzal
gít:srége nyomá1n ezek a kéis21lie1ek kiegészü ljenek.
az utasításs al, hogy otthon dolgozzá k jól el disz„Amikor híre terjedt, hogy a patika helyisége inózsírral . Ami a gyógysze rek árát ílleti -~ az tuben megindu lt a romeltak arítás, egyre másra jelajdonké ppen rnem volt probléma , mert a lakoslentkezte k szovjet katonák, az ideiglene s rendőr
ságnak pénze nem volt. Az orvostest ület ezért ügy
határozo tt, hogy minden gyógysze rt csak >>hatóség emberei és mások ts
többnyir e piszkos,
felirat nélküli zacs·kóban, ritkábba n szélesszá jú sagi« orvosi receptre szolgálta ssunk ki, ter?néüvegben - különféle anyagokk al. Ezeknek minszetesen ingyen. Minden háztörnb részére Td,jelől
ték a receptírá sra ,illetékes orvost
denekelőtt az azonos'Ságát kellett megállap ítanunk.
némelyik
tömb részére .többet is."
De mi magtmk fa .1ártunk gyó0ysze rek után; rpl.
bemerész kedt;ünk a közel,i volt hadapród iskola
A gyógysLJ eiészhián y később csökkent , amikor
gyengélkedőházába,. ahol egy csomó német Wehrvalahorrnnan felbukka nt dr. Ragettli János gyógymacht; csomago lású tablettát, kenőcsöt (egyebek
s~e.rész, majd Neuber Edina, aiki akkor gyógysze között rühösség ellen) találtunk , s vagy 2-2500
rész gyrukornork volt. Mi1ndketiten sokat segítetadag tífusz elleni oltóanya got (vakciná t) hoztunk
tek; Ra1g1e1ttl:i é:s Láng felvál1tva tartottrak ügyeel. Az értékeseb b gyógysz~reket a lakásunk ra
letet a gyógysze rtár fűtetlern -- alagsoráb an.
hoztuk, mert a patil~át nem lehetett biztonság o„A receptek et ott szedtük be, a gyógysze reket
san lezárni, azt é.i.ielenként feltörték, a készleteitthon készített ük el, ada!joltu k, majd az alagsorket megdézs málták. De laboráztu nk is a lakásunk ban szolgálta ttuk ki. Aki tudott vazelint vagy
ban, a kihúzott ebédlőasztalon. Nagy se[Jítségü nkdisznózsí rt hozni, annak a kenőcsöt is elkészíte tre volt az a zsáknyi tannalbi n és több kilónyi
tük. Altalába n mindent csak hozott edényben
papaveri n, s némi stibium pentaszu lfid, amit
tudtunk kiadni, mert semminemű rcsomagolóvagy orosz katonák, vagy rendőreink találtak, s
anyagun k sem volt."
hoztak be, \persze jobbára minden jelzés, felirat
A gyógyis2Je rés2Je1k:n:ek e le]Jkes kiis csapa·tára
nélkül. Került valahonn an - talán a Szántó laazonija:n niemcs1alk a gyógysze reik feJkurt:artáisának,
boratóriu mból - fiókostól néhány kiló brómsó,
úgyszint én eqy jókora zsálc kénpor. Később nieg a · meg!vizsgálásálnalk, elrkésútié sének és kiszolgál ásána1k munlkiáija háru[t; kitrerJedit egészség ügyi fel-,
Lipótmez ei Elmegyó gyintézet vezetője üzent, hogy
vfüágosí!tó ,munlk.át is végez1tek, amiikor .a beteg e1k
ott őrzik néhány gyógyáru nagykere skedés t:artavagy csialádrtaigjaiik nagy bizafomm al hozzájwk
lé'k készletei t, egyebek közt digitálisz készítmé fordultaik
. Minit látha:trtuik, orvos volrt elegendő,
nyeket (Adigan, Lanaclar in), egy sor kommers z
de az éppen ki:szoJ:gál:h1ató gyógyisze rhez a megf.einjekciót és tablettát. Hajlandó volt ezekből salel ő ta111áosdkat a gyógyszieré:sze1lme1k kellett adját tisztiiorv osunk igénylése alapján, elismerv ény
niiolk: Dr. Za1I1aJ Deziső, dr. Lálng Béuia és dr. Raellenében a lakosság ellátásáh oz feltétlenü l szükgettli János alaposan felkészülrt, a sZíarkma minséges mennyis égeket gyógysze rtárunkn ak átadden réiszéhen igen jár:a1tos gyógysze rész volt, nagy
ni."
in:iel:Jigoernciájuik,
megnyerő modoruk ikivívta
a
KöZJben Kulin dr (;S J ój árt dr. szám b,a vct:te a
könnyez() laik.0:so\k legLeljesreibb
bil'Ja[:mái. Akár~
körzetbe n rtaJ áll!hattó orvoso:ka t. Érdekes, hogy míg
inilyen nyomorú ságos helyzietb en volt: is ma:ga a
gyógyszerészből csaik az említett két személyről
pa tiikahelyilség, a gyógyszerész1ek mindig ti:szta
tudunk (hozzáju k kell még számítan unk
Láng
fehér köpenyib en végezték muntkáju k:a t, ezzel is
Béláné Zalai Zsuzsann a nem okleveles gyógysze tekíntély t szerezve hivarbásuiknaik lgen ügyeltek
részt is, aki apró gyermeJk ei mellett i.s óriási Gea tisztaság na és él .rendre, amit terrn1eszete.s-en ;;;Úngítséget nyújtott a háznál végzett gyógysze részi
tEm maguk vagy olykor a család tagj,ai ,teremtet~
munkáho z), nem kevesebb mint 132 orvos került
tek meg. S mi volrt a fizetség? Erre így emlékefel a névjegyz ékre. Persze nagyrész ük más honzik vissza Lá:n.g dr.: ,,A gyógysze rtárban végzett
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munkánk honoráriuma naponként és dolgozónként egy tányér bableves volt, némi belefőtt lóhússal. . ." A haij 1tóerőt tehM nem a keres·eit adta,
hanem a végtelen hivatás1tudat, sza1km.a:szeretet.
Ne higgyük azt, hogy ilyen körülmények között nem aikadt adminisztrációs tevékenység. Az
ideiglenes elö!ljáróság számána minden hón:apbarn
beszámoJó jelenJtést- kel1ett készírtenii. „Ezt azonban csak január és február végén tehettem
emlékezik tovább Láng dr. --, mert amikor április elején be akartam vinni az esedékes márciu:..
si jelentésemet, a Tárogató úti »·Krausz Simon<<
házban már. csuk hűit helyét találtam az addig
ott székelt elöljáróságnak. Kiderült, hogy az elöljáróság megszűnt, röviddel azután, hogy február
12-ről 13-ára virradó éjjel véresen összeomlott a
németek utolsó kitörési kísérlete a várból (épp
a mi vidékűnkön)."
Bár mos1t már felszabadult az egész főváros,
még is a vér!keringés Pes1t és Bud1a között csaik
igen, las1sian inidUilihatotrt meg, ·mert - mi1nit i:smreret·es -, a németie\k a hida1k1ai f ekobhantotítiá!k.
Még nagyon sok ikü:ödel1embe trelt a gyógyszier·tárak v:a1laime1rnnyiire is 111or:mái11is mŰiködérsélnek
a
helyreráHí1tás.a, s még soik nehéz hertet-hón1apot
ént meg a ,.Pa!Siarét" gyógy:szeritár 1s a normalizacrn1g, de az el:ső rnaipofk-hetielk helytálló gyógyszerés:z;eirőll nem szaibad megfeJ1edkez1nü:nik.
1

Emlélkezzünlk a:rria, hogy hazá1111k föJdjén
is
milyen szörnyű pusztítá:soikwt viitt végihez a háború. 40 éve ibélkéiben épí1tjük az országot, de ez1t
a bék1ét me1g irs keH tartiainunk, is 1eZJért mindenit
meg lm1Jl ten1nün1k.
És gonddljunk
111.agy megtjecsüléssiel azokra,
akik 40 évvel ezelőtt önzetlenm láttiak hozzá ahhoz, hogy a·z élet e sollmt szienv;edett földön mergindu;Jj 0111, hogy az a.gyorngyöitör:t, megkínzott# sokat ru@liküilözött emlberek legdrágá!bib kincse:
egészisége hrellyr1eá:IJjorn. S e:zJt ne:mcs:a:k a gyógyszereik &ergíitetrtélk ellö, ha1nem az ia soik j órtanács,
bíztat.á:s, viigaszt1aló és bátorító szó is, amit gyógyszerié1szeinlk a mediciináik mellé rnemes emberi érzéssel .adtaik.
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9mo npo113ozuAo 40 Aem TW3aD

CcrO)J;H5I ynce BCe MCHbUJC 4HCJIO TCX l(OTOpbre rrepe)lUl)J;H ocap;y Ey;J,arrcrnTa H MOrJIH 6bITb y4acnmaM11
rnraHTH4CCKOH 6opb6hI sa Hatia.JJO HOBOH )l(H3HH Hap;
PYHHaMIL )J.JIHTeJibHOCTb .nHmeH11i1, HeB03MOWHbie ni:rHCHH4ecK11e ycJIOBH5I, H CaMO )J;JIHTeJibHOe COCT05IHHe
CTpccca Bbl)J.Birny JIH CTOJlhl(O MC)J;HLJ.HHCKHX rrpo6JieM
B TO BpCl\151 I((lf/l,a l~OJIT'OC BpCM5I HC fiJ,IJI() BpatieH, <Pap-

MaLJ.CBTOB, HCJIL3)I 6LUIO ;-(OCTaTb .JieI<:aCpTBeHHLIX nperra paTOB. AsTop onHChmaeT Hatia.no ctJymo..i;noHHpoBaHH5I
arrTCKH, Ha OCHOBe BOCilOMHHaHHH ctJapMaLJ.CBTa 6EeJia
J1aur, rro c.nytiaIO 40-JieTHeH fO)J;OBI.QHHbl co )J;H5I OCB06ü>K)J;CHH5l uarnei1 pop;HHhI. Pa6oTa npep;craB.JJ5leT co6otí
KHBOK ronOBhl nepe;::i; rraM5IThIO TeX KOTüphle e lJCCTbIO
BbIIlOJIHH.JJH CBOH ;::i;o.nr, Me>Kp;y HHX OCHOBaTCJI5l-OTBeTCTBCHHOf0 pe,n;mnopa Harnero >KypHaJia rronI6u.i;ero
B OKT5I6pe rrporn.noro rop;a.

l\I. L á n g: Fourty years ago . ..

There are few people already, who remember the
siege of Budapest in 1945, and who could take part in
the heroic fight for the new life over the ruins. The tüne
spent in privation, the poor hygienic conditions and
the permanent stress caused a lot of sanitary troubles,
when there were neither physicians nor pharmacists
available, let alone medicaments.
On the occasion of the 40-th anniversary of the liberation of Hungary author gives account of the reopening
of a pharr11acy according to the contemporary memoirs
of the pharmacist, Dr. Béla Láng tbe founderchief
editor of the present periodical, died in October 1984.
This paper is a reverence to him and to all those, who
fulfilled their professional eommitments during those
hard times.

M. L á

n

g: Es geschah vor vierzig J ahren . ..

Es sind heute immer und immer weniger, · die die
Belagerung Budapests 1944-45 durchlebten, und
rreilnahmer des gigantisehen Kampfes waren, mit dessen
I-I ilfc das neme Leben auf den Ruinen zu beginnen rnöglich war. Die lang dauernde J;jntbehrung, die umnöglichen hygenischen Urnstl'inde, und seJbst der dauerhafte
Stress wurf irnrner rnehr Gesunheitsproblernen auf, derzeit, wann lange sozusagen kein Arzt, Pharrnazist, aber
anch kein Medikament, erreichbar war. Anlasslich des
40-ten Jahrestags der Befreiung Ungarns berichtet der
Verfasser auf Grund der J~rrinnerungen von Aportheker,
Dr. Béla Láng von dem \Viederbeginn der Arbeit in einer Apotheke. Die Schrift will auch eine J~hrenbezeich
nung für solche sein, die bei ihrer Arbeit standhalten,
unter ihnen eine Erinnerung an unseren im vorigen J ahr
verstorbenen Gegründer und verantwoUichen Redakte-

ur.

* Besirmo en Esperanto :
M. L á. n g: éh olcazis, antaú 40 jarorj . ..
J am estas ciam pli rnalmultaj homoj, kiuj travivis la
siegon de Budapest, kaj kiuj povis esti partoprenantoj
de tiu giganta lnkto, per kiu oni povis ekirigi la novan
vivon s11per· la ruinoj . La longa rnizero, Ja absurdaj
liigienaj eirkonsktrwoj, kaj la daúra streso-stato rne111
Jaiit·is n1ulta.jn sa.nitarajn problnrnojn tia1n, küun longe
ne estü; antingchla kuracisto, farrnaciisiJo, ec medikarnento. La autoro raportas pri la reekfunkciigo de iu
apoteko, surbaze de la remernoroj de D-ro Béla Láng
farrnaciisto, olrnze de la 40-a datreveno de la liborigo
de nia patrujo. La skriba]o estas kapklinigo antaű la
fakuloj, kiuj en siaj profesioj honoste eltenis, kaj inter
ili antaú la mernoro de nia fondinto kaj respondeca
redaktoro, kin forpasis cm oktohro <fo la pasinta jaro.

(Budapest, Üllői út 54. ·- ZOR2)
·É~k1ezett: 1984. IX. 29.

