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Adatok a fővárosi kórházi gyógyszerellátás történetéhez. I. rész
Egy régi Jífvárosi i11téz111é11y története és emlékei
D1: lengyel Júlia
A buda1;esti kö::kórhá:::ak g)'Óg)'S::ertárai és orvosi
laboratóriurnai 25 éi·1·el e:::.elött. 1978 tavas::án kaptak
uto(ióra n1ég néhányat a Fó'városi Tanács f{ö=ponti
Kórlzá::ellátó Laboratórhon kés::itn1ényeiblil. n1ert o:::
inté::n1é11y 111egs:::iintetésCr6/ a:: 1976. é\·i clece11frali::ációs títs::erve:::és során hafáro::tak és a .fl'ls::á1nolása
/ 9 78 taras:::án /~ie::iit/c)l! be.
A:: i11té::n1é11.r története 1ninlepJ: neg;Yen évet blel
.f'e/. an1e(r tiikrö:::i tör1énehnii11k útves:::t6it is. !Járo111
háborús év kivéleléi·el - 111ég a töhhs::öri rends::erváltás icleje alatt is - a:: inté::n1é11.\' a lehetii.\·éRekhe:: n1értcn. ellátta.fCladatál.
A:: inté:::111énynek ke::dethen né,g_1· nagy kórlzá::
(S'::enl Rókus. Szent István. S::ent Lás::/á. L~/ S::e111 János) és kapc.1,·o!t rés::eik ellátása volt a /e/ac!ata. A:: ellátandó kórházak s::án1a a::: ötvenes évek elejére toráhbi héttel n6tt, inert a kerii/eti tanácsi kórhá::ak g)'Ógrs:::ertárainak és ori·os-laboratórilunainak kis::olgálúsa
is a központi inté:::111ényre hárul! (/-!ei111 Pál. c;_Fúli úti
kárhá=. Péter/fi: [baki. Tétén.i·i úti - 1952-16/ -. Baicsy Zsili11.c/..): Sport kórhá=J [2}.

***
.4 köz11outi lí.órluízellátó kialakulása és szerepe a fó'-

1•úrosi kórházak gyógyszerellátásánalí. alaku/tÍ.r.;ában
.i-\ kórházi g)'Ógyszertárak központi ellátásának
gondolata elöször 1875-ben n1erült fel, egy Debrecenben niegtartott gyógyszerész testületi ülésen [31. Bécsben 1895-töl n1üködött egy központi kórházi szervezet
(a l(.u.K. 1\llgen1eines f(rankenhaus), a111elynek a kórházi gyógyszertárak kiszolgálása volt a feladata. Ez
csak kiszolgálással foglalkozott. n1ert a gyógyszerkészítést a kórházak: gyógyszertárai n1egoldották. J-\ rendszer tanuhnányozására ! 905. októberben a Székesfő
város négytagú szakcsoportja utazott Bécsbe, 111elynek
f'lola /Jnre tanácsnok. Lan111l 1-Jugó szán1vevő. 1\Iii//er
Káln1án a Rókus kórház igazgatója. f-lilbert Re::s6
gyógyszerész. székesfövárosi szán1tiszt voltak [4]. Beszárnolójuk alapján akkor olyan döntés született, hogy
a Fövárosi ·ranács ne1n veszi házi kezelésbe a közkórházi gyógyszertárak ellátását.
Ebben az idöben a kórházi gyógyszertárakat a
Gyógyszerész ·restület bérelte.;\ Föváros a Rókus kórhúz házi-gyógyszertárának ellátására 1823-tól [5]: a
Szent Istvúnérn 1885-töl. a Szent Lúszlóéra 1894-töl

Dr. Lengyel .Júlia
1919-ben Báesföldváron született (akkor Jugoszlávia). Gyógyszerész családból származik. Gyakornoki éveit édesapjánál. a
nyínnadai (Szabolcs n1,)
ivlagyar J(orona Gyógyszertárban töltötte. Gyógyszerészi diplomáját a budapesti Pázn1ány Péter Tudon1ány Egyete1nen szerezte. 1\ diplon1a n1cgszerzése után az egyete1n Szerves
és Gyógyszerkén1iai Tanszéken e!öbb díjtalan gyakornok. majd díjtalan tanársegéd. 1947-ben
disszertáns ch: S=éky Tihor professzornál. 1948-ban
kémiai fötúrgyból doktorált. 1948. augusztus 1-jén
!"elveszik a fővárosi Tanács Eü. XII. Osztályához
tartozó Budapest Székesföváros Közkórházainak
I<.özponti Igazgatóságához. Itt a laboratóriun1ban
elöbb beosztott. majd 1950-ben a decentralizáció
után a központi részleg vezetője.
/\ továbbiakban a Fővárosi ·ranács i(özponti
K.órházcllátó Laboratóriu111 néven 111üködő intéz111ényben dolgozott 1978. 1nárcius 31-ig, an1ikor saját kérésére nyugdíjba vonult. Ugyanazon év április
! -tői, a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár tudo111ányos n1unkatársaként gyógyszcrésztörténeti kutatásokkal foglalkozott.
1956-ban Érdemes Gyógyszerész. l 97 l-ben Kiváló Gyógyszerész, 1976-ban az Igazgatóság I(iváló Dolgozója kitüntetést kapta. 2003-ban 111unkássága elis111eréséUI a ·rantus A.n1or Phannaciae en1lékénnet kapta.
ivlunka n1e!letti kísérleteinek 111egl'elelöen, szakvizsgák után, 1973-ban a iv1agyar Tudon1ányos
i\kadén1iától 111egkapta a szerves ké1niai kandidátusi 111inösítést
kötött szerződést a Duna balparti Grén1iu1nn1a!; az t)j
Szent János kórház esetében az L és II. kerületi gyógyszerészekkel kötötte n1eg a Tanács a szerződést, 1898ban. 1\ szerzödések igen szigorú feltételeket szabtak.
Például Pest város 1868-ban kötött (módosított) szerződése a Pesti Gyógyszerész Testülettel 200-nál több
pontban szabálvozza
a Rókus kórház e\látBsát ......
f!VÓf!V•
.....
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szerrel. Egy tnásik szcrzödés - a1nelyet a Tiszti
(}gyészség 1893. július 2-ún kelt jelentésében olvashatunk - hasonló szigorúsággal szabályozott [6].

1828-ban a gyógyszerészek Duna balparti l(onzorciun1a (Szövetsége) Központi Gyógyszerraktárt létesített a VIII. ker. Aggteleki ti. 8. sz. alatti éplilet földszintjén. a111i egy háron1 szobás lakásban kapott helyett. 19 l 9. n1árcius 5-én a Gyógyszerész Testület Elnöksége a gyógyszerraktárt - kényszerűségből - felajánlotta a f'övárosnak, az átvételre azonban csak
1921-ben került sor. A Fövúros a rakt::i.r berendezéséért,
fC!szcrcléséért. gyógyszer anyagaiért, rncgvúltás cí111én
2.990.129 Koronát fizetett. (Ebben az összegben nem
szerepelt az (lj Szent Júnos kórház gyógyszertárának
!('.lszerelésc és berendezése, inert az 111ár a kórház 111egnyitúsa idején a ·ranúcs tulajdona volt.)
:\z útvetl K.özponti Gyógyszerraktúr önálló vagyonkczelésü egység lett és elnevezése Budapest Székesfövúros J(özponti Gyógyszcrúruraktúra és l(özkórhúzi Ciyógyszertúrai-ra változott. Elsö vezctöje, niint a
·ranúcs szaktanúcsaclúja d1: J/atolc:„~r :\liklós cgycten1i
tanár. inajd őt követte c/J: F'ou::er Gé::a és d1: Aliká G_l'llla gyógyszerész, késöbb /~//f !stFán. dr 5,'tauroc::k}· Lajos. 1930-tól pedig eb: Horwith Jenéi [2}.
;\ gyúgyszerüzen1 e\sö éveire nehéz idők vártak, a
prolctúr-diktatúra utáni helyzet az ország 111cgcsonkítúsával járó ellátási nehézségek, a hiánycikkek szán1únak növekedése r{u1yonlta a bélyegét a kórházi gyógyszerellátásra is. Ebben az idöben - az ország újjáépítésével összc!liggéshen - szán1os 1\j létcsítinény született. Ekkor a négy nagy kórhúz köré csoportosították a

1Ennek elöz1nl!nye az volt. hogy arnikor a Fóvúrosi Tanúcs
kezelésbe vette a húzi-gyóg:'szcrtúrakat. .:1z addig ott a!kal111azúshan ú!lú gyógyszerészek nc111 lúttúk biztosítva ajö\·öjüket. 111int n1agúnalkahnazottak. Beadvánnyal éltek. kér\·én. hogy küztisztvis.:Jóként vegyék öket ú!lon1únyba. ;\
gyógyszerészi szak létrejötte a gyógJ'SZt:részck szün1án.1 fokozatos elörc haladást. biztos nyugdijas .iüvöt jelentett. Státusba kerültek fix liz.:tési osztúllyaL rneghatúrozotl e!örehaladúsi lt:hetöségekkel. ,;\z a gyógyszerész. aki doktorútussal
is rendelkezett vagy kie111elkedö 111unkút végzett, n1int igazgatú, vagy fögyógyszerész. az \i. tizetési osztúlyba került..'\
tt.\vúrosi tisztvise\öknek egyéb ket.lvez1nénycik is voltak. ;\
n1unkaidó hat és ICJ óra volt. vi!latnos Js autóbusz bérletet.
fé!úrú vasúti j.:gyet kaptak, a bcrnutatott vi!lany-. gáz- és
lakbér szún1!út kifizették. !::vcnte két alkalon1n1al bérkiegészítést kaptak. (.ijévkor ún. renl1n1erúcióban, húsvétkor pedig
egy rncgha1úrozott bérhúnyadnak n1cg!C!e!ö pénzbeli juttatúsban részesli!t.:k. ;\ fövárosi <1lka!n1azottak betegsegélyezö
alarja a1. ún. SZASA (Székcsf()városi ;\lkahnazottak Scgé~
!yczli :\lapja) volt. Ez orvosi cllátúst és kedvez1nényes
gyógyszerbeszerzés! biztosi toll - a ho1.zútartozúk részére is.
Késöbb a kedv.:zinények.:t fokozatosan 1negsziintették.
J l)48~ban a filvúros dolgozói lClajúnlottúk a 8 úrús 111unka~
ickit, n1ajd rnegvontúk töltik a küzlize111i kedvcr:rnényekcL ;\
!Clürú vasúti jegy 111cg1naradt.
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kisebb kórházakat és 11 kórhúzban 6400 úgyon látták
el a betegeket. /\ gyógyító tevékenység 64 osztúlyon
történt. J\ gazdasúgi ügyeket külön gazdasúgi egység
látta el.;\ fővárosi betegeken kívül a betcgbiztosítús kitc1:jesztése a vidéki lakossúgot is a !Ovárosba vonzotta.
1938-ban pl. az ápolásra szorulók rnintegy 35rYo-a vidéki beteg volt. ;\ 111egnövekcdett beteg létszá1n korszerübb ellátást igényelt és rendkívüli IC!aclatok elé állította az akkor n1ár J(özponti l\.órhúzclláló Gyógyszer
CJzen1 elnevezésü intézn1ényt is l4J.
D1: 1-Jorváíh JentJ igazgató és 1nunkatársai igyekeztek a 101.yaniatosan növckedö igCnycknek n1egf'c\elni.
Folyan1atos feladat volt a berendezés és rclszerelés pótlúsa és a kornak 111eg!'clelö eszközökkel. gépekkel történ() berendezés. i'vlivcl a lassan !Cjlödö orszúgban aszafll)rodó és gazdagodó ü1.cn1ek ll:J'Crcség-orientúltsüga
\'isszatetszést és üze111e\lenes hangulatot keltett, a
gyógyszerüzen1 is tún1adúsok pergötüzébe került. Erniatt
a polgár111estcr 1933-ban a 204-419/1933. XII. 40. szún1ú rendelettel Budapest Székesfövúros l\.özponti
Ciyógyúru Raktúra és l\.özkórhúzi (jyógyszcrtúrai néven
l)nálló vagyonkezeléssel 1nüködö közigazgatási je!legü
intézn1énnyé ny·ilvúnítottn és a Fövúrosi ·ranúcs XII.
ügyosztúlyához sorolta. Igazgatója tovúbbra is eb: J-/or\'Úth Je116 fög:_yógyszerész. [)olgozói köztisztviselök lettek és je!entils kedvezn1ényekben részesültek. 1936-ban
1
1negszületett a Fövárosnúl a CJ:yúgyszcrészi Szak !2J •
/\z intézn1ény feladata lett volna, hogy n közkórhú1.ak gyógyszertúrait lússa e! gyógyszer alapanyagokkal. úllitson e\ó gyógyszeres készítn1énycket. végezze
l.'I a kötclczö azonositúsi, tninöségi. n1enny·iségi vizsgúlatoknt azonban to\·úbbra is az .:\ggtclcki lL 8. sz.
alalti 3 szobús \akúsban 1nüködött 2.
i\ helyszükc nagyban hútrúltatta az intéz1nény 111unkiliút. scn1 a gyógyszeres készítn1ények elóú!lítúsút.
sein a szükséges gyógyszervizsgúlatok at ncn1 tudta elvégezni, igy azokat havi 2000 Ft költséggel kénytelen
volt bénnunkúhan elkészittctni. terhelvl.' ezzel a költségvetését.

A Kiizpo11ti Kúrluíze!/átó Jeilíidése és fei!esztése
a 111ú!t s;.ázad közepéig
Az 1934-ben megiclcnt 260.)20/1934. ll. 1\l s1. B.

!VI. rendelet szerint nz intézn1ény a következökböl úll:
- a Szent Rókus. Szent lstvún, Szent Júnos és Szent
Lúszló kórházakban lévö húzi g;'úgyszcrtárakból. nhol
a betegek orvossúgait készitik az orvosok receptjei
u!apjún,

épületben helyei túglalt n10g a ( iyógyszt,;ré:.;zi Egyesült:!
!gazga11·1süga. '1 gy<'1gyszertúrak részére vizsgúlatot \·égzl) la-

~Az

boratóriu111 és a (iyógyszt,;részi Ciyakurntiki Ta11!'ulyan1 elM
1néleti és gyakorhlti részt,;.
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- az ezeket a gyóg)'Szertárakat 1nindcn szükséges
anyaggal ellátó központi gyógyszerraktárból.
- a központi gyógyszerraktár részére szükséges ún.
galenikun1okat (a kórházi orvosi laboratóriu111ok részére szükséges vegyszerekkel. festékekkel. vizsgáló és
111érőoldatokka!) előállító és a vásárolt gyógyszereket
azonosító ill. tisztaságra 111egvizsgáló laboratóriun1bóL
- a kiszolgáltatott orvosságok úrkiszán1ítását és a
szán1!ázást végző osztályból és
- az igazgatóságból [7].
r\z adott körühnények között az intéztnény ennek a
!C!ndatnak nen1 tudott n1cgfelclni. Gondoskodni kellett
tchút részére nagyságrenddel nagyobb helyiségről. Erre a célra n1egrcle!önek 111utatkozott a Terézvúrosban a
\ 1ll!. ker. Nagydiúfi.1 LI. 1-L sz. alatti ingatlan. i\z épület bal szúrnya ugyanis szabaddú vúlt. rnivel az addig
ott n1üködö ;\n;'agf'orgalrni i"iivatal átszervezésével a
kiköltözö 111ühelyek ht".lyiségei 1negürültek. ;\z épület
jobb szúrnyút tovúbbra is a Finornn1echanika \lá!lalat
roglalta el. ;\z egye111eletes épület négyzetes udvart
zárt közre. n1ind a négy szúrnya tágas. holthajt3sos pincékkel rendelkezett.
:'\kb. ()()~70 éves épület azonban siraln1as úllapotban volt. D1: 5i'afan1on Gé::a tanúcsnok 1935-bcn a n1újusi küzgyüléscn azt rcf"erúlta. hogy a Nagycliófa u. 1-L
sz. ingatlan últalúnos tatúrozúsra szorul.;\ falak vakolatai hiúnyosak. a tetö n1egrongúlódott. a köz111ühúlózatnt !Cl kell újítani. központi fütés be\·ezctése is indokolt. /)1: Sa/0111011 111cgindokolta a laboratóriun1 felszerelésének. berendezésének !Cli\jításút. kiegészítését és
korszerüsítését is. E!öadta továbbá. hogy a 111unkálatokat a legsiirgöschhcn cl kell kezdeni és a rnunkálatok
és beszerzések l'cdczctére 99.500 P-t soron kívül kell
biztosítani. Hivatkozik arra a n1egtakarításra. a1ni az
cUdigick alapjún az új létcsíln1énytöl várható. 17_1
:'\ 111unkúlatok valóban igen gyorsan elkészültek. az
intéz111ény 1936-han 111.úr átköltözött az új helyére . .1\
c~gek úrajúnlataíkat a vcrsenytúrgyalúsra l 93 7 novc111hcréhcn a Nagydió!~l u. 1-L alú küldik.
.:\ vúltozús jclentöségét n1utatja. hogy d1: f-!ori·úth
Jcnr'i i!D:lZ!!atú ;1 (ivÓ!!\'SZCrésztudon1únvi ·rúrsaság Értcsítöi0nck több s;út;~íban Cs a korab~li szaks<\itóban
részl~tcs lcírúst közöl az intézn1ény elhelyczkedéséröl.
hcosztúsúról. fclszercléséról. az ott !Olyó n1unkúkról,
kutatúsokró! és eredinényckröL Ezckböl a közlcn1ényckböl rnúr n1egjclent egy rövid összefoglaló istnertetés a szerzií tollúból. [41
!J1: /h)}Tcíth Je11/i közlen1ényciben leí1:ja. hogy az épület
bal szún1\'Úban he!\'ct fou.laló intézinény utcai fHldszinti hc]\·iséucib~n 1a!úlh:.;1ó az-i!!aZ!!all1súg és az aJ1ninisz1rúciós
r~szl~u. :\ hch·isé!!ck c!ött- tú~as clöcsarnok van rún1pús ud-

\·ari kijárattal~ i\z-cliicsarnokl1ól lift.tcl és lépcsövcl is 1ncgklizclilhetii az elslí pince illetve az ernck:ti szúraz raktúr. Itt

tl\rtént clkülönitelt részlc!.!ekben a g,y<iri készitinények.
;y<'1gyszcr alapanyagok. dr~gok. az elkészíte!t és bcvizsgúlt
rnagisztrá!is készlt111ényck raktúrozúsa és kiszerelése. :\z ut-

!. ábra
ca1 helyist!gekel hosszú !{ilyosó kü!öltc össze a rnunka1cr1nekkcl. .·\ folyosóból nyíltak a szociúlis helyiségek. a n1oso!.!ató. az étkezö. az öltözök.;\ folvosó véuén volt a bejárata a
0
lc !:-~nauvobb rnunkatercn1nck. ;\ --!.! alcnusi készítn1énvck
közül
•
itt készültek az oldatok. a kcnöcsök. itt történt a deszti!lúlús.
0

perkolúlús. préselés. Innen nyílt az analitikai \·izsgúló helyiség . .:\z analitikai laboratóriurnból bejárat nyílt a laboratóriun1vezc1ö irodo~júba. Az intéz1nény clsö !aboratóriurn vczetöje d1: Peres F.rnú f'ögyóg)iSZcrész \'Olt. Ebben az irodúban

rúzkódús-hiztos asztalon került elhe!yezésrc az analitikai
111érleg és itt használták az optikai vizsgáló eszközüket is ( /.
ábra).
Az analitikai laboratóriurnban bcépíte!l gúzflilkc volt.
benne izzítl1 ken1encéve!. itt \'Olt a vízfürdö és egy szúrítószckrény is . .:\ !lilke jól zúró ajtaja tctszölcgcs rnagassúgban

úlli1ha1ó

\'Olt.

ezt ellensúly biztositotta. A 111unkaasztalon re-

i\z 1700-as évek vegen Budapesten a Rókus
kórház és környéke 111ég külvárosnak száinitott. ;\
Rókus körül elszórtan néhány~ nagyrészt vályogból
készült lakóház állt. de az 1838-as nagy árvíz idqjén
a f'cljcgyzések szerint ezek a házak összeon1lottak
és a területet közel 2 111éteres úrviz és iszap borította. 1\z úr !cvonulúsu utún a Tanács 1negtiltotta a vályogházak építését és csak szilárd építőanyagból,
biztonsúgos bolthajtúsos pincével ellátott épületek
készítését engedélyezte. Ez idöti~jt alakult ki a Diófi.1 utca. Elöször a Rókus kórházzal átellenben nyitottak 111eg egy· akkori zsákutcát, 111qjd a terület beépítése úgy fölytatódott, hogy \ehetövé vúlt a rnai
Dob utca összekötése a 111ai !(irúly utcával. Ennek
érdekében az 558 - 560-69-es telekkönyvi szá1nú
parcellákat kisajátították.;\ Diófa utcában többnyire egye111clctes házak épültek. Ilyen volt pl. a késöbb Nagydióf~1 utcává átkeresztelt utca 14. sz. alatti háza is. Ez az épület egy négyzetes udvart körülzáró épü!ettön1b volt; 111ind a 4 szárnya nagyboltozatos pineékkel rendelkezett. Ez lett a Budapest
Székesfőváros K.özponti G.yógyáru Raktára és Közkórhúzi Gyógyszcrtúrainak telephelye. nit\id 1950t()! a 111úr átszervezett „Fövúrosi K.özkórházak K.özponti Laboratóriu1na''-nak otthona.
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elcktron1os kazúnkö 111entesítö készüléket. Lényege: alac.:sony feszU!tségü
cgyenára111 gyt::nge negatív töltést adott a kazún
falának.
1\ gözös helyiség
közvetlenül csatlakozott
a száraz \aboratóriu111hoz
(5. ábra). Itt állt az clektro111os 1ncgh;:~jtússa[ 111üködö drogörlö és a <lrogD1: Ho1TlÍtlz Jeu{i
rrés. A helyiségben volt
rnég egy kétajtós szárítószekrény. n1e!ynek hőrnérsékletét az einlített J. Ci. kazún szo!gúltatta ..~\ szúrító
szt::krényben ! :2 szúritó !úlca á!lot!. :\ túlcák n1agasságában
beépített hörnérök adtúk az inforrnúciót a túlcúk hö111érsék!etéröl. :\ helyiségben \'Oltak a kcnöcsök olvasztúsúhoz szükséges n1edcncék. vala1nint egy fából készült pisztil!us sorozat 18. 9j .
.'\Z !9-L1. október 15-én 111egjelent Polgónncstcri rendelet clöírósa szt::rint. a hútsó pince lcjúrata n1ellctt egyszernélycs beton óvóhely készült. 1nelyet ! 950-ben lebontouak
(Pi\·IR. J26-768il 94J ).

2. ábra

agens állvány volt a !\-'.
l\ la!!\ at
G,yógyszerkönyv n::agencióival. ;\
vízcsaphoz vízlégszivattyú csatlakozott (2.
ábra). 1\ szekrényben 1.1
szükséges
nag)-'obb
edényzet. túlak. n1ozsarak és egyéb - inunkúhoz szükséges - kellé-

kek ú\ltak.
;\z analitikai laboratóriu111ból vezetett a
kijárat egy nagyrnéreti.i
tere1nbc. Ez volt a gözös !aboratóriu111 (3.
ábra). Itt helyezték cl ::1
duplikútor
üstöket.
E1:ek kü1:ütt J 0. 25 és
4. ábra
100 !-cs fözüüst. valan1int egy vákuun1 bcpúrlóüst volt Ebbe a helyiségbe kerültek a különtele n1éretü
pt::rkolátorok. Itt állt egy 25 1-t::s vörösinúrvúny n1ozsúr. a
drogprés. a vöröstenyóböl készült n1osogatókád is. Középen
egy nagy dolgozóasztal kcri.ilt elhelyezésre. Itt helyezték cl a
Jancsurúk ti:le kazúnok::ll (J. G.) (4. ábra). Ezek zárt rcndszerbt::n biztosítottúk a duplikátnrok hasznólatúhoz szükséges hön1érsékletct. valan1int a száraz laboratóriun1ban !évö szárítószekrény 111cg!C!elö hön1érséklctét (5. ábra)..:\ Jancsurák ti: le
kazúnok gúz/'ütésscl rnüködtek. nyon1úsra auton1atikusan beü!!ítható gúz szabályozó berendezéssel. i\ víz<lesztillúló készliléknél a!kaln1azták a 1násik Jancsurúk-ti:le újítást. az

[)1: 1-/orrúth Jenú igazgató az Értcsítöbcn 1938-ban
beszún1o!t az addig végzett 1nunkáró!. az erechnén;.'ekröl. az e!öállított készit111ényck és a vizsgálatok szú1náról. a bevezetett újításokról. a tudon1únyos 111unkúról.
.'\ heszútnolóból teten1es 111egtakarítúsról is értesüllink.
1937-ben 3.187. 1938-ban 3.572. 1939-ben 4.553.
1940-ben 5.527. ! 941-bcn 6.398 pcngö 111egtakarítást
sikerült elerni [2].
i-\ hú borús évek gútat vetettek a tovóbbi !Cj lödésnck. 1942 szcpten1bcr 4-én és 9-én súlyos boinbakórok:.ll szenvedtek el a kórházak is [ 10]. /\z intéz111ény
galenusi része bo1nbakúrt szenvedett. a111i részleges ja\'Ítúsra került.:'\ polgúnncstcr 19.+3-ban Ludú11)·i 1:1/l/rJr J'ögyógyszcrésszé. Balog (ius:::tá\'ot gyúgyszcrészszé. :·Va,!D· .-Íkost scgéd-gyógyszerésszé nevezi ki a í'ö\·úrosi szakgyógyszerészi nornenklatura szerint [ 11 ].

5. ábra
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1944 áprilisában a sorozatos szőnyegbon1bázások során több kórház n1egsérü!t. A Szent László kórház
gyógyszertára olyan súlyos tán1adást kapott, hogy
szinte rombadőlt. A központi intézmény két hősi halot~ját gyászolta. 1\1ag;'palug:.,ai István gyógyszerész
április 3-án, Lá:::ár Ernő gyógyszerész április 15-én kötelesség teljesítés közben lelte halálát [ 12]. 1944 márciusában a Fővárosi Tanács vezetésében változás történik, 1944. október 27-én ch: Horváth Jenőt állásából
felmentik. Utódául Ladányi Endrét nevezik ki az intézn1ény élére igazgató főgyógyszerész státuszban, 1945.
január 1-jén [ 13].
f\ rendkívüli helyzetben sorban jelennek ineg a különféle n1egtakarítási rendeletek. pl. bizonyos gyógyászati segédanyagok időszaki pótanyagokkal történő
helyettesítéséről. éle\1niszerek n1ennyiségének csökkentéséről, az energia takarékosságról. r'\ kórházak ellátása egyre nehezebb helyzetbe kerül a gyógyszerellátás terén is.
Budapest bekerítése 1944. december 9-én befejező
dött. Az intézmény közelében utcai harcok folytak. Ladá11)·i Endre igazgató decen1ber 1-17-ig írott naplója a
harcok közvetlen közeléből rögzítette az ese1nényeket.
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A Rókus kórház és környéke súlyos harcok színhelye.
A szovjet csapatok 1945. január 17-én délben foglalják
el a rádiót. Ekkor a Rókus kórháznál a német egységek
még ellenállnak, de estére a VII. és a VIII. kerület elesik [14].
Igen hézagosak a háborús évekből fellelhető doku1nentu1nok és a Gyógyszerészi Évkönyvek is hiányosak. A XII. Ügyosztály 1938-ban a központi intézményhez tartozó egységeknél 29 gyógyszerészt, l kezelő tisztet, 3 irodai alkalmazottat tart nyilván [2]. Az
1944. évi gyógyszerészi évkönyvek 34 olyan gyógyszerészröl tudósítanak. akik a Fővárosi Tanács Közkórházi Gyógyszertárak Központjának állon1ányában dolgoznak.

IRODALOM
.'\ hivatkozott irodahnat a
1ncgküldi.

szerkeszetőség

külön kt!résrc

J . Leng y e! : Dala for tlze lzisun:r of capital lzospital drug
distribution Part]. Tlze lzisto1:r and tlze 111e111ories of an old
capital iustitute.
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9 órától az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen
Szállás: a Bod Péter Református Diakóniai és Tanulmányi Központban
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