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A II. világh áborúb an megha lt gyógyszerészek
D1: Sági Er:.:séber
Ez é\" tav;:1szán a l'vlagyar Gyógysz erész I<.an1ara Dózsa György úti székházá ban a II. világhúb orúban 111eghalt
gyógysz erészek c1nléktúblúj{u avattúk rei gyógysz erészeti szervezeteink képvisclőinckjelen!étébcn. Jelen összcúl-

!itús az elhunytak c1nlékc clött kh·ún iisz1clcgni.

.·1:: elhunyta k listája

Adler 7ilwmér •• ! 8911. Derecske. dípl. Bp. 1914. A
csepeli Örangya! gyógyszcrt{ir alkahnazott. teljes jogú
gyógyszerésze. az ausch\vitzi táborban 1ncghalt.
..frou Sándor gyógysz erészt, a szilvásv;íradi 1\lagyar
J(orona gyógysz crtúr tulajdonosú! 19-~4 júniusáb an
.;\usc!nvitzba dcportúltúk és ott kivégezték.
/)1: !Jaclz ErufTné s;,ii/. íla/ás;, Jfva ':'Eger kb.
1905-07 ., dip!. Szeged. 1nag.yaróvúrosi lakos. a deportú!ásbó! ncn1 t~rt \·issza.
JJa!ogh György gyógyszerész, Balogh J(úl!nún nlisko!ci kollegúnk fia. az orosz harctéren az 1.dlcnséggc!
szcn1bcn 1942. é\·bcn. 23 éves korúban elhunyt.
Balogh /st1·á11 Egon gyógyszeré.sz. tart. hadnagy a
K.e!eti harctéren az c!!cnséggcl szc111bcn 1942. szcptc111ber l ! -én hősi halált halt.
!Ja!oglz 11•án 11·áro(I· •'e! 906. K.iskunhalas. clipl. 1933.
tart. honvéd gyógyszerész. ! 9~~.:.:.. szcrten1ber ! l-én fejlövést kapott Urivnúl és hősi halált halt. :.\ konnúnyzó a
1\fagyar l~rden1rcnd Lovagken:sztjévcl tüntette ki. Bolgyirckún 1crncuék cl.
D1: !Jaycr /111tal gyt'igyszcrCsz. 'F 1893. június 06. Budapesten. ;\pjútó! örökölte a Budapest. \ 7 I. .'\ndrússy út
t{-L sz. alatti ,.l\·lag:yar E„creszt„ gyógyszenúrat. 111cl)'Ct
halú!úig \'ezctett. ! 9-~5. janu<Ír 0 l-én Pesten a Lónyay utca 54. alatt lakúsút bo1nbatalú!at érte. inelynck súlyos scbesültjeként 1ncgha!t.
!Já!int G)·iirgr llngvúron (t)rugcth tér 10.) teljes jogú
gyc.'1g.yszcrész. Pusztavúnlllll l 9-f..J.. október ! 6-ún a néinetek agyonlőtték.
Bánkúti Zsigu1011d, ~„ ! 909„ dipl. 1936. hatvani
gy·ógyszertárban keze!ö (C'.saba u. 6(1.):
Pusztavú1n
1944. október 1..J.. ;\ nCn1ctck agyonlötték.
Berkol•ics .·ln na tejes jogú gyógyszerész. a kaposvúri
Bcrzscnyí utca 28. a!atti gyógyszcrtúr dolgozója 1ncghalt
Ausch\vitzban.
!Jic/l!er Gyula a pacsai Szcnthúro1nság gyógyszertár
tulajdonosa 19..J.5. július 05-én .'\usc!l\vitzhcn inegha!t.
!Jleier l?ez.\·<) a tassi Isteni gondviselés gyógyszcrtúr
tulajdonosa 1943. januúrban 1ncgha\t a J(cleti fronton.
Bodó l:..,r1uJ * 1901„ dipl. ! 932. székcsfchér\'Úri teljes

jog gyógyszerész (Ferenc József tér 13. J a nén1ctek Puszu1vún1on l 944. október 16-án agyonlőtték.
Di: Bokor lás;.ló '~ 1900„ d!pl. ! 922. az újpesti iV!agyar Korona gyógyszcrtúr túrstulajdonosa. J 9~!3. januúrban !úttúk utoljára jó kondícióban az oroszorszúgí Novi
()scolban.
D1: Bokor Lás-;.lóJlé s-;.ii/. l:„.!eh Anna "'(Jjpc:-;t 1909 ..
dipl. 1931. az újpesti i\'iagyar J(orona g,yógyszcnúr fclc!ös vezetője 1944. július 03<1n a békásrne gyeri tég]agyúrban 1ncghalt.
fJ(jf1111 Jíi/dás gyógysz erész a budapesti VII. tvlincrva
gyógyszertór volt tulajdonosa. 1najd a!ka!inazott Spcrgely
Bélún~d. 19..\-3. {iprilis 16-ún 36 éves korúban ()roszor::;zúgban. Uszicán elhunyt.
D1: Bölcs Gyula 13é/a g:yógyszcrész. * ! 886. januúr
.29 .. dipl. 1913 .. az .:ipjú1ó! örökölt ,,lvlagyar K.oruna" 1nuraszon1bati gyógyszertúr tulajdonosa és vczctöje volt halúlúig. !Vleghalt [ 945. úprilisban húsvét napján. an1ikor otthonúból a szerb partizúnok elhurco!túk. 1najd kivégezték.
Jiretter f)e-;,sii a csöglei Isteni gondviselés gyógyszcrtúr tulajdonosa. ! 94-~ n1ájusban hurcoltúk cl c·sügléről. to\'<Íhbi sorsa is1ncrctlen.
Biic/Jler Zoltán teljes jogú gyóg;'szcrész. utolsó lakhelye Losonc. Erzsébet u. 4. Pusztavú1non 19~i4. október
! 6-<in a nérnctck agyonlőtték.
c:waár .feuá' 111. kir. szúzados * ! 91 ! ., l 943. januúr 26Ú!l Parnicsnijnúl 1nell-lüvést kapott és hősi balú!t ha!t. i\Z
ellenség e!ütt tanúsított vitéz. önfeláldozó n1ag3tanású~rt
a konnúnyzó a ivlagyar Ércle1nrcncl Nagykcrcszt,ic a hadisza!ngon kardokkal kitüntet~st adornúnyozta.
Csenger i J?e;sá" a !Clsóúbrún)'i :\ngya! gyógysz.crtúr
tulajdonosa: 1944. október lú-ún Pusztav{unon a né1nctck
agyonlótték.
De111eter Lás-;.ló teljes jogú gyóg,yszcrész, Budapesten
a \.'lf. Józsl'f krt. 3~L sz. alatt drogéria tulajdonos. !943.
szcptcn1bcrben, Borovojban. a hadifogoly túbor kórház;·1ban végelgyengülésben n1cghalt.
J)eutsch Zoltán ~, 1880 .. dipl. ! 906. a 1niskolci. Örangya! gyúgyszer!úr tuh~jdonosa Pusztavú1non 1944. október 16-ún a nén1etck. agyon!ötiék.
J)icuuant Lás;,ló '~ 1889 .. dipl. 1922. a losonci Fekete
sas gyógyszertúr társtulajdonosát és kezclöjét Pusztavú111011 1944. október l 6-ún a né111ctck agyonlötték..
Jllzre1~fC/d .fenil a bercgníkosi :'\ngyal gyógyszcrtúr
tulajdonosa az ausc!nvitzi táborban rnegha!t.
Ílréuyi István az örkényi (Jrnngyal gyógyszertár bérlöje a Szó lasi-puccs napjún ()rkénybcn, SS pribékek úldozata lett.
f·isc!zer Já:;sej· 'i' 1898., <lípl. 1927., teljes jogú gyógy-
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szcrész Sárospatakon. Pusztavú1non 1944. október ! 6-ún
a nén1etek agyonlőtték.
Fischer l'ál * 1906., a budapesti Zita gyógyszertár
bérlője az orosz harctéren Novij Gran 1-lrcsztikiben 1941.
október 19-én 36 éves korában katonai szolgálatúnak teljesítése közben végkin1erülésben n1eghalt.
D1: Földes /stJ•á11 nyíregyházi drogista Gagarin oroszorszúgi túborban nieghalt 1943. 1nárcius 13-án.
Fra11kl ,411tal * 1871 .. dipl. l 893. a szegedi Szent
György patika volt tulajdonosa 1944. júniusban
;\usch\Yitzbcn elhunyt.
Fried11u11111 !Jé/a a bútyui Isteni gondviselés gyógyszertár tulajdonosa. Pusztavún1on l 944. október 16-ún a
né1nctck agy·onlötték.
1'~ried111a11n Sándor szül. Devecserben 1900 körü!.
Pápún volt patikúja. a n1unkaszolgú!atbó! netn tén viszsza.
f~risch 1lliklós okleveles gyógyszerész, Rilnaszon1bat,
!!. Rákóczi Ferenc u. 44. alatti lakos. Pusztaván1on t 944.
október 16-~ín a nén1etek ag;'onlőtték.
F'unk Ju11e ( iV1 = férfi) 'i' 1900, budapesti gyógyszerész„ 111eghalt ! 945. januúr 22-én a gn1üncli táborban.
J)1: F"iilep .·Ígostou gyógyszerészt, a budapesti \'. V"úci út 54 ... Cilobus·· gyógyszertúr tulajdonosát 1945. januárjában a gyógyszertár ajtajúban talú\at érte. a helyszínen
1neghal1.
Gara :\'ándor 111iskolci gyógyszerész. * l t-:99„ dipL
l 912. Pusztavún1011 194-L október 16-ún a né1netck ag~yon
kitték.
Gábor Jenii 'F 1908 .. gyógyszcrt:ír-tula,idonos !V[ező
kovúcshúz:"in. cltlint a I(elcti fronton 1943. januárban.
Gábori György 'Ó'kb. 1900„ t:gyc1c1n: Prúga. a budapesti Baross patika (Baross u. 111.) üzlettúrsa. ncn1 tért
\"lSSZa.

G'úhori J-'fhnos * l 900 .. cgye1en1: Prúga. a Budapest,
\'Ill. József krt. 12. sz. alatti Zrínyi gyógyszertár kezelöje. nen1 tért vissza.
G'árdos Zsig111011d '1' 1900., dipl. 1926. a kisterenyei
gyógyszertúr kczclöje. Pusz1avú1non 19..J.4. október 16-ún
a né1netck agyonlötték.

IJ1: Gciringer János *' l 882., dipl. l 905. a bajai l(ereszt gyógyszcrt{1r tulajdonosa 1945. 111úrcius 29-én légitún1:.u.lás áldozata lett.
Ge/h111an11 !111réné ne111 okle\·eles gyógyszerész, Budapest Szent lstvún park 1G. alatti Jakus i\usch\VÍtzban
1ncghalt.

(;el/ér János a kiskunf'élegyhúzi Scgítö rviúria gyógyszertúr volt tulajdonosa /\usch\vitzban rncghalt.
Gellért 1lfúrta a kiskunfélegyházi Segítő ív1úria
gyógyszertár 111unkatársa /\usch\vitzban 1neghalt.
Gellért I'úl teljes jogú gyógyszerész. Rex tisztviselö
1943. január 15-én Borcsevonúl eltünt.
Gonda ,·Írnzin a biai rv'Iagyar K.orona gyógyszertár tulajdonosa a holokauszt {ddozata lett.
f)r. Gottlieb Jó;,sej· gyógyszerész. * 1895. szcptcn1bcr
0(1 .. lakhelye Nagyléta. a gn1ündi táborban 19-14. dcccn1ber 27-én 1neghalt.
Griinc(f'eld illiksa budapesti gyógyszerész. 52 éves
korúban. 1945. január 21-én a g1nündi táborban 1negha\t.

Griin11•ald Gyula * 1902. úpr!lis 11.. a budapesti \'II.
;\po!ló gyógyszertúr tulajdonosa cltünt a J(e\eti fronton
1943 januárban.
Grii1111•ald I-ler11u111 okleveles gyógyszerész. Rozsnyó. Rükóczi tér 36. sz. lakos. Pusztavún1011 1944. október i 6-{111 a nén1ctck agyonlőtték.
D1: Haas;, Lás:.ló * 1917., dipl. 1944., gyógyszerész.
kóphúzai vagy budapesti lakos a Hun1anitárius anyag szerint táborban halt n1eg.
1-lalzn De-:.s<) az uszódi 1'. lcg\'últó gyógyszertár tulajdonosa deportálása előtt 1944. júniusban öngyilkosságot
követett el.
1-la/Jn l'ál gyógyszerészt. aki n1int n1unkaszolgálatos
teljesített szolgálatot. 194-L július 03-án Cclldö111ölkröl
hurcoltúk cl és nen1 téri vissza.
D1: 1-lt~iduska Lás:.lá oklevi..:les gyógyszerész. lakott:
Szeged. Bokor u. ! 1. 19-.14. úprilisban bevonult. 1945.
rnúrciusban látták utoljúra. )d\ítólag szökés közben Jötte
agyon az örség.
Halápi Lás;.ló * 1914 .. budapesti gyógyszerész. gépkocsizó zúszlós. a J(e!eti harctéren 27 éves korúban 19;.f ! .
szeptcn1ber 16-ún Novo [(ijevkúnúl nyaklü\-éS küvetkcztébcn hösi halúlt halt. .~\ konnányzó hadnaggyú nevezte ki
és az ellenség e\ött tanúsított kivúlóan vitéz és önf~lúldow
zó tnagatartásúért dicsérö c!is111erésül a hac!iszalagon kardokkal kitüntetést adon1ányoz1a.
fle1·esi István ok\e\·e\es gyógyszerész Púsztón. Pusztavá1non 1944. október 16-ún a né1ni:tek agyonlötték.
!-lécei .·fndrás ncrn okleveles gyógyszerész Budapesten légitútnadás úldozata lett.
flol/iinder J/r:.se_f' * 1898„ dipl. 1927. telji:s jogú
gyógyszerész i\'liskoicon (Gerl) u. 41.). Pusz1avún1on
l 944 október l 6-ún a né1netek agyonlötték.
!1or1•árh Jázse_f' * 1904„ dipl. 1929. i\z lstenhcgyen
lévli XII. Eötvös utca 4. alatti i\·lútyús kirúly gyógyszer~
t~'trban dolgozott. Buda ostrorna idején az orosz katonúk
ki\-czényclték ágyút tologatni. ekkor halálos talúlat érte.
lsn1crc1len helyen. tötnegsirba tcn1ették.
llo1Táth Sándor ,;, 1909., dipl. ! 935 .. teljes jogú
gyógyszerész Szolnokon (Baross u. 24.). Jvlcghalt 1943.
1nórcius közepén Chreno\·ájón fertöző betegségben.
Jónap Aladár * 1885 Dicshúza. Borsod n1„ clipl. Bp.
1908. Debreci:nben a felesége tulajdonában levö Tisza
gyógyszertúrban dolgozott 111int teljes jogú gyógy'szerész.
az ausclnvitzi túborban elhunyt.
Ju!tás:; Lajos * 1898., dipl. 1922. gyógyszerész Örnagy. az egészségügyi anyagszertár parancsnoka. 19~15.
1núrciusban Cin:ifs\\'aldban n1ég élt. to\'úbbi sorsa isrncrl'.tlcn.
Jus-:.t Os;,kár * 1890 .. a keceli Szenthárornsúg gyógyszertúr tulajdonosa„ tartalékos segéd gyógyszerész. 1943.
rnájus 26-~111 1neghalt l(ecelen.
f{all111a11n Gábor gyógyszerész. ''' 1916. i\·Icgha!t a
\veilhci111i túborban 1945-bcn.
Ka/111ár Iló-;.sa teljes jogú gyógyszerész. Budapest
Szent lstvún tér 3. sz. alatti lakos. l 944-bcn :\usclnvitzha
\·itték és onnan nen1 tért vissza.
J(andell .--1Julrás * ! 892 .. budapesti gyógyszerész a
g1nüncli táborban 1945. január 19-én 111eghalt.
1
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Ká/111á11 Ta111ás nc1n okleveles gyógyszerész a 111.:ítészalkai Csillag gyógysze rtár n1unkatúrsa Buche1nvaldban
1945. n1árcius elején n1eghalt.
Kellner Lásc.ló * 1890 .. dipl. 1910 .. a pelsöci Isteni
gondvisel és gyógyszc rtúr volt tulajdono sa. Pusztavár non
1944. október 16-ún a né1nctck agyonlőtték.
Kellner Ödii11 *1891.. dípl. 1914 .. a miskolci Arany
sas gyógyszert<Ír tulajdono sa. Pusztaván1on 1944. október
! 6-;:ín a nérnctek agyonlőtték.
/{e11de Eriiilz * ! 895„ a budapesti Pallas ;\.thene patika

voh tulajdono sa 1943. rnájus 09-én a J(elcti fronton J(ol.
betegség következt ében elhunyt.
!{erényi Lajos, (vitéz Fábián-K erényi) a f(o1núrorn

\ 1izentalban fertőző
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Lassányi Jeuii * 1886., dipl. 1910 .. a szolnoki !Vlegváltó
gyógyszer tár tulajdonosa, 1945. január 3 l-én 7 óra 30 perckor agyvérzés következtében Bergen-Belsenben elhunyt.
Lá;.ár Er1u'i * 1904., dipl. 1927„ teljes jogú gyógyszerész. karpaszo1nünyos honvéd. hivatúsúnak teljesítése
közben bon1batú1nadás áldozata lett. Légitúrnadús okozta
testroncsolús következtében elhunyt 194-4. április 03-ün a
1n. kir. 1. honv. heo. kórházban. elte1netvc a H.úkoskeresztúri katonai te111etöben.
lieb11uu1 De:.<·;d a budapesti Vll. C:orvin patika kezelöje. 1nely ! 945. január 02-án belövést kapott. e111iatt hazatért családjához. 1945. januúr 13-ún a Petőfi Sándor utca 10. alatti lakásúnak óvóhclyéröl egy· nyilas csoport elhurcolta és a Duna parton legyilkolta.
Lissauer 1::111il a torna!jai Ní.ídor gyógyszertár tu!ajdonusa. Pusztavá1non 19-14. október 16-ún a nén1etck

111cgyei nagyn1agyari gyógyszcrtür tulajdonosa. g_:iógyszcrész zúszlósként szolg<ilt a húborúban. Fogsúgba esése
utún a lúbf1t feltörte a csizina. L-s nlivcl ncn1 tudott tO\'Úbbrnenni. Budagyöngyénél a fogva tartók lclötték.
agyonlőtték.
li-lein J::.le!c tornai gyógyszerészt Pusztavún1on 19~t4.
Lukács Béla ,·1' 1887 ., dipl. 1911„ gyógy'szcrész. 1naoktóber 16-ún a né1netck agyonlötték.
ros\·úsúrhelyi vagy nagyvúradi lakos. 111cghalt J 942. deA"leiu f'erenc a ne111csbikki gr. Széchenyi lstvún paticeniberbe n Csernyan kón.
ka kczclüjl'.. Pusztavú1non 19~i~t. október 16-ún a nén1c1ek
Lukács Jenii *1887 .. dipl. JL){)8. l1d!!\kan1z s.11
agyon!ötték.
gyúgyszerész. n1unkaszolgálutosként. szóbeli közlés szeKlein Jó:se.( teljes jogú zentai gyógyszerészt (Zenta.
rint Lengyclorszúgban 1neghalt.
!(os.:;uth u. 4. sz.) ! 945 rnárcius elején Györböl \·itték e!
1lfa11del fJúl teljes jogú gyógyszer0sz. a budapesti III..
i'vlauthauscnbc. ahonnan nc111 tért vissza.
Szent Flórián patika 111unkatúrsa. Oroszorsz úgbnn hunyt
J(lein Klára teljes jogú g,yógyszcrész. lakhely: Újviel.
dék. Erzsébet tt!r 4 .. a thorni túborban incghalt.
D1: ;lfándi Je11tT * [ 888 .. dipl. ! 910 .. n Zí.llacgerszegi
!loh11 !Jé/a tc!jcs jogú gyógyszerész. Losonc. V'<.isúti
Szenthúro1nsúg patika tulajdono sa. a deportúlú sbúl nen1
u. 2. sz. lakos. Pusztav{nnon 194-L október ! 6-ún a né1nctL-rt vissza.
tck agyon!ötték.
:llarktn•its Jenó" a budapesti \l[J.. Szent Terézia patika
f(ohn Gé:.a szü!: Beschely. teljes jogú gyógyszer~sz.
hér!öje 19.f5. júniusban kb. 50-5:2 éves koróban a
alka!n1azo!t (J_i\·idéken. cin1e: Zrinyi u. 33 .. az auscll\vitzi
hörschlingi túburban elhunyt.
túborban elhunyt.
Markovits Jóc.sef '' 1899 .. tdjes jogú gyógysze rész.
h."oro111pay L,11uínue! ':' ! 890 a Felvidéken. a rú1nai. bélosonci lakos. e!huny·t ! 9--J.5. 1núrcius 20-{in 0 órakor \'égcsi. budapesti cgy'cte1nn: júrL ! 914-bcn szerzett gyt1gye!gyengülésben a Bergen-belscni túborban.
szen:szi ok!CVL'll't. :\z c!só vilúghúborúban Cla!iciúba ke1lfúrkus (;yula *1894 .. dipL 1919„ a 1necsckszabo!csi
rült. ou nösü!t és a lengyel hadseregben szolgú!t 1930-ig.
Szent Borbúla patika tulajdono sa. ivleghalt 1945. rn{ircius
szúzadosk ént inent nyugú!!oi núnyba. utóna a \·arsúi cgyc::'.lf-én Rosendorfban (Burgc11!and'1.
tein inagyar tanszékén lektor és nyelvtanúr !etl. .:\ n1úso:l!at/Jéser .fe1u} * ! 89ú .. eskü ! 922 .. a 1nakói Szent !sidik vilúgh~1ború kitörési.:kor szolgúlat ra jelentkez ett.
\"Úll gyógyszertúr tulajdonosa. a konccntrüciós túborbúl
1940. in<Írcius végén 1nég élt . .'\ lengyel tisztek tön1egn1énen1 téri vís,..;za.
szúrlcisa ! 940. úpri!is~n1újus hónapban törtt!nt. Ilona !úJfeisels .-ludor '~ ! 901„ dipl. Prúga. honosítú,..; Szegi.:nya szerint l(atynban. vagy 1nús. 1nég l'el nen1 túrt lengyel
dcn. a Cia<Íl Endre !ulajdonúban le\·li (Jktogon patika bt:rtiszti tö1ncgsirban nyugszik. E1nlCkét \:arsóban l'!nléktúblóje. l 9~\5. janu<Ír 01-én Nisnij-Tagilban a 153/ l. hadifula. a \·arsói e\·angélik us püspöksé g kertjében e1nlék!ap. a
golytúborban tüdög.~:lul!adús k(1vetkcztében 111eghalt.
helyórség i te111p!on1 hősi ha!ottai11ak né\'Sora örzi.
1lft•r111e/stei11 ;lfiklús gy·ógy~z<.!ré~z. ;\usch\vit zban
JJ1: 11-<H'Úcs fledrig gyúg:yszerész. ,,. 1899„ n1eghalt a
hunyt cl.
gn1lindi táborban 1945. januúr 06-án.
1lfichéli ílfiluí(r "'1913 .. a bútaszéki Szcnth'..ffo111súg
Ilih·csi f'ibnos teljes jogú gyl1gyszerés:r:. a budapesti
gyógysze rtár bér!öje. tartalékos zászlós. !(urszknúl. a
Pal!ns :\rhcnc patika volt n1unkatúrsa. 111eghalt ! 942. rH1l\'./2. túbori kórhúz beosztottjaként tüdö\övést kapott és
\·e1nber közepén Hustcnkán.
hósi halúlt halt. Tart. honv. segédgyó gyszcréss zé léptették
!iréu1er Zoltán teljes jogú gyógyszerész. Ci111c: Rozse!ó. és dicsér(i elisnierést kapott <l hadiszalag egyidL'jÜ
nyó. Korda Schopper u. 16. P.usztavúinon ! 9.f4. október
adC1rnúnyozúsa inc!lett. Sesignibc n a hösük te1nctöjébcn
! 6-ún a nérnc1i.:k ngyon!ött ék.
ll'rllelték e!.
!lrolz Lajos gy·úgyszen:sz. !akbc!y: Fiu111e. 'J h~dúla
Jfi!lner György teljes jogú gyógyszcr-:s1. 19:.J~L július
helye cgy 1neg netn ne\·ezett 1úbor.
2-ún Pi.:stszenterzsébetcn 80 éves kciróban hösi halúlt halt
Lang Jó-:.se.F gyl1gyszerész. a budai !II. v·ör(isYúri u.
angolszúsz bornba1ü1nadús kllvetkcztéhcn.
(iO. :lZ. a!atti „Szent !(ereszt" gyógysze rtár tu!ajdonllsc1. ::1
J-lobuír Gyula * l 890 .. dipl. ! 910 .. az újfehértói l(igyó
bud;1pcs1i ostro1n alau életét vesztette.
gytigyszcrtár voll tulajdonosa. i\usc!l\vit zben 1ncghalt.
0
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1iliiller J'"i/nzos * 1880., dipl. 1906., a rákospalotai Zrínyi Ilona patika tui<:tjdonosa és felesége, 1944. június 30án Rákospalotán öngyilkosságot követtek el. nlindkcuen
n1eghaltak.
J\iagypalugyai István székesfővárosi közkórházi
gyógyszerész 1944. április 3-án bon1batá1nadás következtében 55 éves korában elhunyt.
Pá/fj} Erc.sébet * 1906 .• dipl. 1930., a csetényi
Hygieia patika (fiókkal Súron) tulajdonosnöjét és
Pá/jjj• Lás:Jó gyógyszerészt, aki a csetényi patika suri
!iókjának volt kezelője, a nétnetek a Dunántúlról való 1nenekülésük idején. 1944 n1árcius hó első felében Súron
agyonlőtték. 111ert az oroszok részére való ké1nkedéssel
gyanúsították öket.
Pánc;,é/ Gyiirgy * 1912„ dipl. 1936 .. az egri Őrangyal
patika kezelője. Pusztavún1on 1944. október 16-ún a né1nt:tck agyonlőtték.
J>i/der Gyiirgy '" 1899. Budapest. eskü 1922 .. a budapesti \ 1 lll.. Szent Péter patika tulajdonosa. a \(elcti H·on1011 t:ltünt.
Dr. Polgárné /{auit: Anna teljes jogú gyógyszerészt
J(aposvárról vitték cl. 1ncghalt .'\uscll\vitzban.
f(ados Jlárton * 1897 .. volt szentgáli gyógyszertár tulajdonos. utóbb 11 éven út a júszladúnyi Őrangyal gyógyszertár közbccsülésbcn álló üzerntúrsa 1942. dcce1nbcr
30-án szivclégtclcnség következtében Csernyankún elhunyt.
Rátc /llés *1890 .• dipl. 1914 .• a júszapáti Megváltó
patika tulajdonosa ivtühldoriban. fcrtözö betegség következtében 111eghalt.
/(ác::. ll/és11é s-:„ /Jender Er::.sébet gyógyszerész és leanya
/(ác: .-Ígnes gyógyszerész jelölt Bcrgcn-Belsenbcn
19-L:\ januárban éhenhalt.
/(ákos Si11zo11 gyógyszerészt 60 éves korában deportúltúk a nyírbogdányi Isteni gondviselés gyógyszertárból,
ahol kezelő volt. Életjelt a n1ai napig ncn1 adolt 111agúról.
f(eic/urrd Jenli *1876., dipl. 1900 .. a 111iskolci NI agyar
kun1na patika tulajdonosa. Pusz1avú1non l 944. október
16-ún a né1netek agyonlőtték.
/)1: f(é}·és;. C1)·u/a okl. gyógyszerész. drogéria tulajdonos (13udapcsl. \ 1 III. Baros u. 7~.), 1944. április 23-ún 55
é\·cs korában tragikus körühnényck között elhunyt.
Richter Gedeon * l 872„ dipl. 1895., gyógyszt:rgyár
tulajdonosa és igazgatója. konnónJ'ÍÜtanácsos. Bp. Ferenc József rakpart 26. alatti lakost 1944. decen1ber 10-ún
a Dunaparton végezték ki.
f(osenberg !Jenrik a csepclí Őrangyal patika volt tul<.1jdonosa. i 944~bcn 1-lorthyligetn; internúltúk. tovúbbi
sorsa isn1erctlen.
l?ot/z ilfárkné gyógyszerész, * 1890„ 1neghalt 1945.
Jt:bruúr l J-ún a g1nündi túborban.
I?ot/zbergel' 1i!ik/ás gyógyszerész az ausch\vitzi táborban hunyt cl.
Sajó 11/iksa teljes jogú gyógyszerész Jo\svún. Pusztav<inH_in 1944. október l 6-án a né1netck ag:yonlőtt0k.
Sarkadi Inzre * 1898„ dip!. 1924„ az orosházai Ren1ény patika tulajdonosa a Keleti fronton cl!ünt.
Sc/11zit;,er Ernó' teljes jogú gyógyszerész, Nagyszl-illő-
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sön a K.irály u. 1. sz. alatti gyógyszcrtúr n1unkatársa.
Pusztaván1on 1944. október 16-án a nén1etek agyonlötték.
SUn'tll'SZ László * 19 l 0., dipl. 1938., 1945. február 06án Budapesten a 11. sz. I-lonvéd I-Ielyőrségi l(órhúzban
póttartalékos gyógyszerészként orosz fogsúgba esett.
Fogsanitól 40 kin-re levő Ran1nicul Saratban levő e\osztó-gyüjtő táborba került, ahonnan nen1 jött haza.
Sternfe/d Stíndor okleveles gyógyszerész (Ipolyság.
Horthy Miklós tér 24.) Pusztavámon 1944. október 16-ún
a né1netek agyonlőtték.
S;,abó Béla teljes jogú budapesti gyógyszerész (Budapest Vll. Király u. 101.). Pusztavámon 1994. október 16ún a né1netek agyonlőtték.
S-:.ás;. 1lliluí(r *1887., dipl. 1912 .. a n1adarasi Szent
Erzsébet patika tulajdonosa. Bajáról vitték cl és nen1 tért
\'ISSZa.

S;.éke(r Inzre * 1885 .. budapesti gyógy·szcrész. 111cghalt a gn1ündi túborban 1945. januúr 10-én.
.5;.ildgyi Lajos "'1884 .. dipl. 1923„ a kis\"árdai 1\rany
oroszlún patika tulajdonosa. a 111unkaszo\gúlatról nen1 tért
\"\SSZ<.l.

Tiuuír lstl'Úll a budapt:sti \ill.. Szent Terézia patika
bérlüje. Pusztavá1non 1944. október 16-án a nérnetek
agyonlötték.
Tornyos Lajos gy·ógyszcrész, a jászberényi .,Isteni
Gondviselés" gyógyszertár túrstulajdonosa és kezelöje. Póttartalékos gyógyszerészként szolgált a budai 11. sz. Honvéd
Helyőrségi J(órházban. ott eseti 1945. február 06-ún orosz
fogságba. :\ Focsanitól 40 kn1-re levő Ran1nicul Sarati elosztó-gyüjtö túborba került, ahonnan ncn1 tért haza.
1,..arga Gyula okleveles gyógyszerész. (!\·! isko!c.
Szcntpúlyi u. -J.2.) Puszta várnon 1944. október 16-ún a nérnetck agyonlőtték.
Vás Ilona teljes jogú gyógyszerészt (K..aposvúr. Fő u.
46.) :\usclnvitzba vitték. ncin tért vissza.
J-"értes Sándor debreceni gyógyszerészt Pusztavú1non
l 94-L október 16-ún a nén1etck agyonlőtték.
JVeisslzaus Jen<) teljes jogú gyógyszcresz Técsl\n.
.-\usc]l\vitzban elhunyt.
H!eis;,berger p·erenc a hajdúdorogi Segítö !Vlária
gy(lgyszt:rtúr tulajdonosa. Pusztav{unon 1944. október
16-ún a nC111etck agyonlött..:k.
!)1: 1Viener Jená' *1892., dipl. 191-L. a szornbathelyi
!(így(1 patika tulajdonosa (volt cgyetenii tanúrsegéd) 1944
1nójusúban vittCk cl. nyáron tnég a győri katonai kórház
gy<'1gyszcnúráhan szolgált. további sorsa is1neretlen.
D1: 1Vie11er Jenlí11é szotnbathc\yi nern okl. gyógyszerész. a fé1je patikújúban dolgozott. 1944. n1ájusában vitték Szoinbathe!yröl. azóta nincs hír róla.
JVirtsclurjier 1i!ihá(r okleveles gyógyszt:rész, ( Ri1naszo111bat. Rákóczi u. 6.) Pusztavá1non 1944. október 16ún a nén1ctek agyonlőtték.
Zf~/ir Sándor /~éter * 190-L. dipL 1926. Szeged. Budapesten az 1. 1\tti!a u. 20/c. alatti Szent Ilona gyógyszcnúrban alkaln1azott, rnajd résztulajdonos és kezelő. 1945-ben
a I)(:Jj púlyaudvar ostro1núnúl az utcún egy szovjet katonai
júrör lőszeres lúdák cipelésére kényszerítette. ahol lövési
sérülést kapott. civérzctt, 1945. februúr 10-én 1neghalt. ;\
halotti anyakönyvi kivonat szerint a hazáért hösi ha\últ halt.
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D1~ Zalai Káro(r '~1891.. dipL !9l3 .. a ceglédi Rc1nény patika tulajdonosa. 1945. február 3-ún a budai harcok sorún az oroszok a polgúroka t nll1nkúra vitték lövedéket hordani. ágyút tolni. 1\ tüzvona!ban testét a gerincnél
talúlat érte, a húz alagsori bunkeréb e vitték, ahol az éjszaka folyan1án n1eghalt. Egy hét n1úlva tudták a kertben clte1netni. később a ceglédi családi sírban helyezték végső
nyugalon1ra. Nevét a v<iros hősi halottainak en1lék111üvén
inegörökí tették.
Zerko••it:. gyógysze r2sz, * 1899., budapesti lakos.
111cghalt 1945. febn1ár 09-én a gn1iindi táborban.
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Kauf11u1n11 Zoltán a kassai Szenthárotnsúg gyógyszertár tulajdonosa n1eghalt.
Jlfagya(r -l(ossa Sándor a székesfehérvári Örangyal
gyógyszertár tulajdonosa a Dun<Íntúlon 111eghalt.
1liiklós ,-1nna a rákospalotai ivladonna gyúgyszertúr
n1unkatársa 111eghalt.
Róth 1lfenylzért * 1892 .. dipl. 1919„ Pozsony. n1eghalt.
Róth Mór * 1880 .• dipl. 1913 .. a kassai Isten szeme patika tulajdonosa n1eghalt.
D1: l?übner Jen(fné s:;. Jlfiklós [{ata * 1912., dipl. 1934.
a rúkospalotai iv1adonna gyógyszertár kezclöje n1eghalt.
f'{1rga Lás-:.ló * 1894„ dipl. 1918. a paksi Örangyal patika tulajdonosa n1egha!t.
1/da Lás:ló a 1nohúcsi Szent Ferenc gyógyszc rtúr tu!ajclonosa n1eghalt.
1

.'\z a!úbbi gyógyszerészek halálúnak oka ne1n isn1ert.
ezert. rníg k~llö inforinúci óhoz ncn1 jutunk. nern úllíthatjuk róluk azt. hogy a [l. vilúghúború úldozatai voltak .
.·l111brus Sándor a budapesti Bazilika gyógysze rtúr
volt tulajdonosa ineghalt.
D1: JJerény Ferenc pécsi gyógyszerész 111eghalt.
IJ/au Er:.sébet, Tarpa. 1ncghalt.
Boros Gyiirgy '~ 19 l !., dipl. 1934 .. teljes jogú gyógyszerész (Eger. Szécht::nyi u. 4. gyógyszc rtúr)
JJuday !Jálint * ! 885„ dipl. 1911 .. a pcrkútai !V1cgvúlt6
patika tulajdonosa a fL:lszabadulús utáni hónapokban n1cghalt.

Tckpüks
neve
Balmazújv:i ros
Békés
BolJv;1
BwJapcst J\'.

Budapest Y
Budapest \'.
Budapest V/I.
Budapest VJL
Budapest VII.
Budapcs! V!!J.
Bud;ipcst Vili.
Budapest VIII.
Budapest IX.
Bud:ipcst IX.
13ud:ipcst IX.
Budapest IX.
Budapest IX.
Budapest .\.

•'•

'~

1\z alábbi felsorolásban szereplő gyógysze részek
(gyógysz ertár tulajdono sok. kisebb szú111ban bérlök, illetve kezelök) neve n1ég szerepel az 1944. évi kézi könyvekben, dc 1núr ne111 szerepel a háború utániakban . .'\zokat innen clhagyta111. akik halálának körühnényei is1nertek. :\z
itt Cclsorolt gyógyszerészek egy része rncghalhatott otthonában betegség következtében. azonban okunk van azt
fCltétclczni. hogy közülük sokan a háború áldozatai lettek
(!. túbltb1t).

1. táblá:at
A gyú,~ys::.crJ,1·':) /;é:ikiil1y1·elibcu a háború utti1111em s::.erep/ri (ésfe/sorolit.1'/ui/ is
hiány:;ú) ;:yá;:ys:eriis:;ck adatai
Gyógyszert ár
i\liiki.idés
:\ gyógyszerés z
Szüktéséne k ill.
ne\'e
jog\·iszonya
ne\'e
d!plom;iján; ik az i:sc
Örangya!
1ul;1j.
Szécsi Dczsii
!885/l(J!()
:\r:my csillag
!;ez.
Gnldbergcr Lajos
ll:i86/1912
,\!eg\'f1ltó
iul:ij.
Schrciber i\lih:ily
1882/1912
Bdv:irn:-i
tu!.
dr. Nagy l:lélziné Berkó i\1úria
FehCr sas
kez.
Kerpel György
N;igy Kristóf
tulaj
dr. Nagel lstvúnnC Cs ( J{i1.:sz :\nnm I
Viktúria
tlll. t;irs.
\Vi!lmann O!tó
1902/!92-l
Kereszt
!Ul.
H;i;1s l\lik!ós dr.
!88811909
!stvún klr;ily
tul.
Pncskay Béla
:\postol
tul.
Czukor L:'1sz!ó
18í;(l/]t)()8
S;:enl Lúszlü
tuL
Steiner Oszkúr
Szent József
ml.
Szkalla Lúszló
1871/1893
Szent Anna
ni!.
P:mdula Józsc(
188!/1908
Sas
tu!.
Kün :\lad:\r
1877/ 1898

Dun:t

wL
tul.

Csillag Gylirgy
dr. Hrabéczy 0.'>:.i.kúr

llll.

Dcmianyn0 Eibach !Ion•~
Toóth i\·1ihály
Lzukor Gyub
Var.~:ínyi Béla
f'úlfolvi Kornél dr. (Pr:1cfort)
Fürst EkmCr
Balló Gusztáv
Dnrnj;in GCz:i
Llirinczy Lajos
Bek1.: Barnab:i;;
Schönbcrg Annin
l\·!úrkus Kornél
Bon1s Alad;ir

Gizella
Jó Sziv
Szent 1\lih:ily

tul.

Budapest :'\IV.

Huimmita::.

{Ui.

Budafok

Kigyó
Szt. Er;r~~ébct
Púduai Szt. :\11tal
Orosz!ún
i\lcgvúltó
I\lcg\':i!t\l

tuL
tu!.

Pestszenterz sébcl

Sornksúr
Újpest
Csfmytclek
Csömör
Debrecen

Drég.:Jypalúik
Gomba
Gyöngylis

tul.

Csillag

ttJI.
tu!.
!Ul.
rnl.

57.Cllt Er1.sébct

!lll.

I\·!eg\':i!(ó
Szent Bertalan
Szent Jözscr
Megycdmc r

Gyula
Heves
Hlidmezii\';i<irhcl y

Zrinyi

1-!tl!llllfllgd
Já11osh;iz:1

(,':;;iba \'ezér
i\Jcgv:illó

tu!.
tul.
!Ul.

l\IL
tul.
tlll.
tuL

Pr{iger Frigyes
Czíngcl! Lúszlli
Kdd l\liklús dr.
Bódy Dez.só

dr. Fischer József

]89]/!912

190011927
l 888i1912
1887/!908

1887/\'.)()8

1882/1906
19(11/1927
l 892/ J 913
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Település
neve

Gyógyszerlúr
ne\'C

Júszúrokszúllús
Kaba
Kiskunhalas
Kunszcntmúrton
Kunszcntmúrton
i\laglód
!\lakó
i\·lútészalka
lvtcesckszabolcs
i\'lczökövesd
l\'lonor
Nugykanizsa
Nagy körös
Nyircgyhúza
P:ipateszér
Súrospaiak
Sárospatal:
Siklós
Szcnl\.'S
Szentes
Szolnok
Tarcal
Túpé
Tiszatlir...-d
Tisz:ikün
Tiszaörs
Tiszasüly
T1is:r.1Cg

Szcnthúroinság
Gondviselés
11. R:ikóczi Fcr...-nc
Szent Húromsúg
iV!cgvá]tó
t\·lagyar korona
Szent Lúszló
Csillag
Szent Borbűla
Üdvözítö
Szent Háromsúg

tul.
tuL
tul.
tul.

Púduai Szt. Antal

tul.

Kigyó
Angyal
i\lcgv{dtó
:\ngyal

tul.
tul.

Tlikli!

Vajszló
\'ún1o~mikola

Visegrúd

Zomba

i\·füködés

A gyógyszerész

jO!!\'ÍSZO!lVa

neve

tuL
tul.
kcz.

tul.
ml.
tuL

tul.

tul.
1u!.

fi. IUtkúeyi Fere111;

tu!.

Kígyó
i\·!agyar király
Hajnal
Damjanich
Nádor
Púduai Szc Antal
i\lagyar Korona
Szent Kat;ilin
Szl.:nt lmrc
Páduai Szt. Antal
Scgitö Sziíz i'\'\:iria
Isteni gondviselés
i\lagyar Korona
i\lagyar Korona
RcmCny
Isteni gondviselés

IUl.
tu!.
1first1i!.
tu!.
tul.
tul.

bérli.i
tul.
tul.
lul.
!ul.

tul.

tuL
tuL
!ui.

tul.

II. túb!á:ar
A hatúro11 túli magyar gytigys:enZ\·:e!;, akifau:/1 sorsa ismeretlc11
Település neve

Gyógyszcrt;ir
lll":\"e

:\!sún:sznicc

Bercgr{d:ns
Bethkn
Dolha
Dunaszcrdahcly
Fdsö\·isú
Gyalu
Kass;~

Szcnth:inimsi!g

J\.aSS<'.
Kassa

\lcg,\'Ú!tó

Rúk\lezi

Kidlyhclmcc
Kolozs\· úr
Ko!tizsv:ir

R..:mény
H<irgita

1\.0\"ÚSZ!l<l

RcmCny

Kövcslig..:t
i\!unkúes
i\lunkács
Nagysur{my
Nagyvúrad
N:igy\·{irad
Nagyvúrad

Nagyvúrnd
NagyYúrad
Oroszv;h
Pulics-Hirdli

Zrinyi Ilona
i\·lincr\'a
Ürnngya!
Szent lstvún
Dia na
i\·liner\":l
!-lung:tri;i

Szabadka

:\rany kcrcszt

Szil;'tgynagyfa!u
Técsö
Ungv:ir
Ungvúr
Zombor

i\-!agyar knrona
Urúnia

Gyógyszerész
neve
Bú!int B~la
Ehrcnkld Jenö
Ba!úzs Ferenc
!lkovits .lcni.i Józsi.:(
\Vappcns!i.::ín i\\areell
Brüll Zolt>in
Czukor Józs...-f
Kaufmann Z(1!t:in
Ti.irök Endre Cs Kozclb1 !k!a
Keszkr Ervin
Strausz Dezsii
F!ohr Jó7_~ef
Smnlca i\·lih:ily
Barta S;indor

Friinkd i\lóz..:s
Keleti Ede
Eini.:zig i\liklós
Hmts József
Révész J{mos
Raabcr Arp;id dr. é~ neje
Scbe:-;tyén Artúr
G:.dosi Ferenc
Szabó At.:;'.él ht\'{m
s~imuel Béla és Fülöp Laj(ls
Stadler Aurél
Gutwein Liszh'.>
Kara Jcnó
Balasa htvú11
Lúszló Béla
1-lal:isz S;in<lor
L{iszlú

Buuer Júnos
Klcín Emil
Szekér József
PCncr Jenő
Vincze t\·liklós
Steiner Ferenc
Kiss J. Ernő
Kálmán Ernő
/\·l{!rkus Gyula
Kovács Kálmán
Kátai S. lstv;"m
Szekeres Vilmos
Borbély Endre
Gonda t\lihú!y
Szekulcsz József
K\lsa S{mdor
Go!db!a!! Fcr..:nc
Szabó Ernö
Havas József
Jus!h :\lfr0d, bérlli llk
Elek Kemény Zoltán
Ornsidn Izidor
Fehér Dczsö
Spcr!úgh Józ~er
l.keh Emil
Rúbcl Jmr...i\lül!er L:"tszló
Ut;isi Jimos
Viob Lajos
Scy Lajos
i\!úrkus Dczsii
Farkas Lajos
Földes Jenii
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SzüktCsénck ill.
diplomújúnak az évc
1893/!918

1862/1891
189'1/!920

1881/1903

l912/193(i

l S90„ 19 I:;

! Si..\ 1 1SlJ7

1S89·l91 J
Józ~cf

191(1.'!930
l 8()()il 9!3
l R9-l/[ 919

11173/! í\96
llJOL !lJ29
18fl.j, !907

.'\születési idő és a diplo1na ke!tt: a budapt:sti t:gyeten1
avatási könyvének adata. /\.ki rnúshol szerezte a diploinújút. annak adata ncn1 ál! rcndclkczésen1rt:. i\ különbözö
forrúsokban több azonos ncvl.'i sze1nély található. azonban
a születési év is111t:rctének hiányában a halúl helyét és idején nc111 tudtarn szernélyhez kötni.
ívlég nincs se1n ausch\vitzi. scrn bori. st:1n több. egyéb
!s1nt:rt túborról veszteség lista.
/\ határon túli. is1neretlen sorsú 1nagyar gyógyszerészek listúját a II. táblá:atban közöljük.
Ne1n vagyunk biztosak abban, hogy az összes hozzúférhető forrús rcthasználúsáva! összeállított névsor teljese. Lehetséges. hogy· azt a visszacrnlékczük néhún.Y gyógyszerész nevével ki tudják cgészítt:ni és az is lehet. hogy
lesznek néhúnyan. akiknt!k nevét sen1 fügja 1negörizni az
c111lékczct. i\ valahol útközben elhalúlozottak nc\·c a legtöbb hiteles listúból kirnaradt.

1lli11de11kit 111egkérii11k arra, hogy aki luínneZJ'ik listán le~·iI
gyógys:erés:Jiuk háború alatti sorsáról, illeti•e (l/1/CllllJÍbe11
111eghalt, halálúnak okáról búnnit is tud, 111i11ket tcUJ/ar;.tat11i
s;.i1·eskedjék.

FORIL\S
!. -- ..J gyrigi·s::,.,.Js:: 19·1-L. !945 .. 19-!6, é\" - 2_ :\usd1wilzb:m a !Üb11r
fdszabadu!úsa ( 19'-l·L 1wv.) é~ a11n:1k fcbzúmnlúsa ( 1!).J5 clsö hlinapjai)
közölt cllrn\;ilozott:1k t[ibori :myaköny\'t.:. {:\ i\lagyar :\u~chwitz :\lapit-
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GYÓGYS ZERÉSZ ET

vúny, Holocaust Dokmncnt;\ciós Központ szín~~ adatközl0sc.) - 3. Bu·
dapi.:sti G_rógy.1·::cn;.1·: Testiilet J~\ktJ11_1·1·0· 19-15-19-18 - •-L Bús János i:s
S::abó Péter: BCke poraikra. Dokumcnt{1ciós cmlékkönvv a II. vilútd1á-

boniban a keleti hadmÜ\'Clctck sorfm c\cscH mal!var kat~n<ikról és n~un

kaszolgúlatosokról. Varictas 93 Kft. Budapest, ]999. - 5. l:."gés:sCgiig_vi
Dolgo:á !981. 7. szúm- 6. Egyesitef! Gyágys::en;.1·::i Lapok 194~. Cv7. Gede11kb11ch Be1ge11-Belsen. Nicdcrsüchs ischc Landcszcntr alc fiir dic
politíschc Bildung. Gcdiinks!iinc Bcrgcn-Bcls cu 1995. - 8. G_wígys::erés::ek Í:,\·kiinyn· 19./-/. - 9. Gyúgys::eri!s:::ek 1\'aptár11 !Y-li. - 10. Gyógys::...:ré.v=i Almanach 19-/./.
l 1. Gyrigys::t.:rús::el 199..J. (:v (nem tl':\·edCs,
:i puszt:ivúmiakl - 12. Gyógy.i·=erés::i !letílap 19-11., ! 942., ! 943. ev. 13. Gyúgys::eré.l"::ck lapja 19-13., 194.t. 0v. - 14. Gyógy.cen:s::i S=eml.:
1941.. (benc: ivlczcy Jcnö: A magyar gyógyszcrCszct világháború s halouainak nCvsora), Cs 19-\3. Cv - 15. lladriJrti:.11eti Lel'éltár: Hum;mi1:1rius anyag: Szovjt:ttmióba11 meghalt munkaszolg úlatosok. /\!agyarország. Jugoszhí\'ia, Cschszlovák ta területén meghaltak. Bcrgenbdsc ni

2000. augusztus

konccrnrúciós tábor. Konecntr:íciós t;iborokban rncghallak nCvjcgyzCke.
Nyug<iton meghaltak. A tábori lclkésL-~Cg ha\olli anyakönyvet.Cse: esapatnúl és kórházakban elhunytak. Kórhúzak fogyatéki jclcntl:si:i Cs betegrwplóL /\'!cgjcgyzés: a fenti levéltári anyag nem teljes. - 16. l !0111·Cds.Jgi lúi=ldny 1938- ! 945. 0\". - 17 i\lagyarm:l"::ógi Gyágv.1·::en;.c Egycsiiler f...'ii::fe111(:11_vei 19-13. 0v. - 18. Ne1·ek 1111111kas::ú::adok 1·e.ctcségei a
keleti magyar hadmüvclctí területen. N0vl!st:I c!cscl!, meghalt katonúk
0s munkaszolg álatosok. Bea!C & Scrgc, Kl:irfcld Foundation, New York.
(;1 sorozat II. kötele 1-2 kötetben, a szúrnok a }íul Vi1shc111 szúmoz:is;i.
19. S::ab6 Í.:n1: Hc!ytúllús. Budapest 1996. 104. o. - 20 7iJ1enh11ch
Nc11e11g11111111e. szcrk: Glicnkc, Franz. Frcudcnkrei s c.V. 2000. Hamburg
33, lv!ildcsticg 8., Staaten-Verlag, \Vícsbaden. - 21. Vii/ósúg 1998. 6.
l 0 l. - 22. tcn«ibb[1 ho:::úrorto::ók, 1·iss::ae111!Ckc::1ik közlCse.

E. S <ig i: Phur11u1cis1.1· dil.'d in 1Vorld llí:ir 11.

.-1 s::cr::á ci111e: Budapest. Lí)11yay 11. 14. -· 1093

FEUIÍV AS 25 ÉVES JÉVFOLY AIH-TAL .\LKOZÓ RA

Kedves Évfolya mtársun k!
i\li, a l)udapes ten 1975-be n diplnn1~it szerzett gyógysz erészek 25 éves évfolyan
1-tal{tlkoz()nkat
( szakn1ai fóruinnt}

2000. október 21-én, szomba ton
1;1rtjuk a Hc)tel Fh:i!ne11 co kCd(intcnnt'.bl'll ( l 115 Budapes t, ~r:is \·r.:.:zér lll 7. - a
Fenekell en tön:t 1. 1
Érl..:ezés: 17-18 óra 1-.:öz()tt.

Szalm1a i szervezőbizottság:
dr. 13erzscn yi P~íl 111h. · 599-55-10
f:ts: 599-33-=íú 0 lak:ís: 258-280.::;

Tiirök I-:aulin mh.· 399-3300. 8131
lak:is: 320-5399

Seres Ist\·:in: 111h: 23.3-0061

E-mail: h137(FÍl or@ella. hu

06-20-562-S~10.::;

SzerYezö : F:\VO!dT OIII\S 112(1 Budape.s l. Beck Ö. Füliip u. 5.

·rek:fon: 2.U.2-2162.
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svédaszt alos ültetett {d]öfog:1cl:ís k<.>!tségét.

:\ fenti díjat :ítutaláss al, \·agy kl'szpénz-bc!"izetési c.'-'ckkel kl:rjük befizetni .

l~t:·rjük. hogy I"l;Sz\·(·1e!i sz;indCk< )dJ!. (':-; esetlege s sz:ill;isig
l·nycdc:! ( kh. - 120 !)[\[, fc) J, n1i<.:k-)bb
- dc lcgkés(ih h 2000. ;;zepr~·n1her i .::;-ig - ir:·1sh:tn küldd el :t szakrn:Li .szcrvez(
:lknck. a hcfizctCs1 pedig 2000 ..-;zcptc-n1hcr 30-ig kérjC!\\ rendezn i. ( ;\sszc)ny ok a le:'tnykn ri ncvükcl
is tC1nres-

sé·k ld 1 1
i::ncsiL-.;d akit tudsz. hogy 11l" 1nar:idic in ki senki!~
z()ket!
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J-!:L k(,rdCst.:'d van. hívd :1 szakn1~ti szcr\·t.:.·-

o s::::ok1noi s:zercc.z(iÁ:

