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Nagy veszteség éite a magyar gyógyszerészetet 1970
február 5-én délután szforoham elragadta közülünk
d1· P@iditla Egon, egyetemi tanrht, a Senvnelu:ei(j
Orvostudományi E gyetein Gyógyszerésztiidományi Karának dékánhelyettesét és Gyógyszerészeti
Intézetének igazgatóját" gyógyszelészeti tudo1nányok kandidátusát, a né1Jhadsereu gyógysze~
rész ez1·edesét, lapunk szerkesztő
bizottságának tagját, kúáló
gyógyszerészt é<j kiváló enz.be1·t
Nehéz elhinni, még nehezebb
t udon1.ris1il verini, és neni lehet
napirendre térni felette, hogy
az életet igenlő, az életet szolgáló,
rnindig előre és mindig felfelé tekintő, derű.sen ko1noly, katonásan határozott, lntnzáriusan segíten„i kész egyériisége 1nár c8ak
1nü·veiben, tariítváriya1,, 1n1inkatársa·i, barátai, tisztelői, sze1·ettei
tndrttában él közöttünk
Halála hirtelen jött, ha szárnára és a hozzá közelállók szániára nerri is niinden előzrnény
nélkül. Csak pár hónapja, 1969.
1wvem.be1· végén 1nondotta, egyetlen testvére, a nála 1 évvel fiatalabb MiklóB öccse hirtelen halála utáni napokban, hogy ha öt
niagát éJ i hirtelen halál, ne c.sodállcozzunk, rriert kiállott ér betegsége, in.gadozó, sokszo1 'lnagris i•é1 nyomáBa, az őt érő állandó sokoldalú '3iressz-hatás öt
i.Zyen halálra ]J1·edesztiná~ja, ne1n úgy 1nint öc.c~ét,
akinek ·ilyen, }Jredesztfnáló okai neni -voltak
Pandula Egon 1916 április 9-én, Budapesten
született, gyógyszerészcsaládból. Elemi- és középiskoláit is a fővárosban i-égezte. 1934-ben gyógyszer észgyakomok lett a So1ohiáti úti családi gyógyszertárban. A tirocinális vizsgát 1936-ban kitiinő eredménynyel tette le . Egyetemi tanillinányai során kitfint közösség felé fordult egyéniségével, segítőkészségével,
szívesen tanult együtt gyengébb diáktársaii·al, segítve

őket a vizsgákra való felkészülésben A Gyógyszerészhallgatók Segély- és Önképző Egyesületének választmányi tagja, majd 1937~38-ban ifjúsági elnöke
voU. ebben a társadalJni 11iu1ilcába1ii,s kit1í.nt h~·.vatásszeretete 1 sze1 vezőkf'3zsége é.s az a képessége,
hogy példájáml, lelkesedésével
vezesse társait. s ők elfogadják,
kövessék vezeté.8éf.
Gyógyszerész-1nagiszter i. oklevelét 1938-ban nyerte el, rnajd
rövid gyógyszer tári gyakorlat
után, nielyet tészben a nviskolci
„Arany sza1;vas" gyógyszertá1 ban, részben a családi gyógysze1tárban teljesített, 1939-ben katona.i szolgálatra hívták be Közben
már 1938-ban disszertánsként beiratkozott az Orvosi Karra; ettől
az időtől datálódik élete végéig
tartó kapcsolata a Budapesti
Egyetem Gyógyszerészeti Intézetével és Egyete?ni Gyógyszertárával, rnelynek igazgatója hivatali
elődje, .llIozsonyi Sándor professzor volt, kihez haláláig hálás
tanítványi tisztelet és szer etet
ffizte Az Orvostudornányi Karmi.
szerzett abszolutórium birtokában
1941-ben nyújtotta be „Az öszszeférhetetlen gyógyszerekről" irt
gyógyszerészdoktori disszertációját A Tcitiin6ként
értékelt munka, valamint hasonló sikerfi szigorlatai
alapján az Egyetemi Tanács „Sumrna cum laude"
fokozattal avatta doktorrá
A fiatal doktor az Egyetemi Gyógyszertár szolgálatába lépett, de szaktudornányát nem mfivelhette zava1talanul, 11ie·1t ha1narosari és ismételten hadiegészségügyi szolgálatra hi1,ták be mint tartalékos
hadapród-őnnestert . A háború utolsó napjai egy nyugatra iráriyított kórházvonaton érték, de hamarosan,
hazakerült és 1946 őszén leszerelt, hogy rövid időre a
IX, Soroksári út 35 . sz. alatti gyógysze1tár· felelős
rnzetője-, rnajd hatósági kezelőjeként kezdje munkáját
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Kapcsolatát az egyetemmel gyógyszertári szolgálata idején is ápolta, kezdetben formalitások nélkül,
majd 1948-tól rnint externista, a köveJ;kező évtől pedik rnint osztályvezető tanár segéd Ebben a minőségé
ben az EgyetemiGyógyszerészeti Intézet ga.len?tBi laboratóriu-niának vezetésével bízták 1neg
1950-ben a, néphadsereg zászló alá hívta. hivatásos
gyógyszei észőrnagyi kinevezést kapott, anélkül azonbari, hogy az egyeterni tudoniányos-oktató 1nunlcával
szakított volna Bevonulásától 1954-ig fizetés nélkül,
ma;jd 1961-ig fél fizetéssel egyeterni adjunktusként
vett iészt az Intézet rnunkájában. Közben 1956-ben alezredessé léptették elő, 1967-ben elnyerte a „Kiváló
gyógyszerész" kiWntető círnet, 7957-59-ben pedig
„kitűnő" eredrnénriyel elvégezte a JY[arxista--Leninista Egyeteniet Hatalnias lendületére, 1nlunkabi,1'ására mi semjellemzőib, mint hogy ngyanebben az idő
ben készült, és 1961-ben rnegjelent „Gyógyszerészet"
cíniű egyetenii tankönyvének első kiadása) nielyet egy
év niúlva a II. kiadás követett. A niurika riemcsaJ~
hézagpótló l'Olt, hanem szellemében, tárgyalásrnódjában egyaránt új, 'Úttörő, előre mntató Tndornányos
m1lnkásságának elisiner ését jelentette az, hogy a Magyar Tudornányos Akadérnia Tudornányos Minősítő
Bizottsága odaítélte neki 1961-ben a „Gyógyszerészeti tudományok kandidátusa" tudományos fokozatot, és niég 1kgyanPbben az évben egyefe1ni docenssé nevezték ki.
e
1962 őszén megbízták a Gyógyszerészeti Intézet
vezetéséöel, majd a bebkezett pályázatok elbfrálása
után tanszékvezető egyetenii tanátrá rieveztélc ki.
1964-ben megjelent Takács Gézám! egyfüt íit „Ipari
gyógyszeré.szet'' cíniíí ta1ikönyve, 1nely a 1naga ne1nében ismét egyedülálló volt a magyar szakkönyvirodaloniban, és hosszú időn át értékes ko1npendiu1na
niarad szakrnánknak
Szaké1telniére azonban_, a honvédség tovább1a is
igé1iyt tartott, s .szolgálatait a honvédebni niiriiszte1
kitüntetésekkel - 1954-ben, 1960-ba.n és 1965-ben
„Szolgálati Érde1néren11nel" --, 1najd J969~ben ezredesi előléptetéssel ismerte el,
De sokoldalú szervező, fejlesztő szaktevélcenysége
más területekre is kiterjedt. Az Egészségügyi Tudoniányos Tanács tagjaként álla1idó 1nunkálója volt a
magyar gyógyszerkincs fejlesztésének, Kivette részét
a Magyar Gyógyszerkönyv előkészítő rnnnkáiból,
részt vett az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet, annak
Gyógysze1ész Szakcsoportja mnnkájában A Magyar
Gyógyszerészeti Társaság alapító-vezető-i lcözött is ott
volt, és haláláig betöltötte a Társaság alelnöki, vala1n·int a Technológiai i..')zako8ztály elnöki f-Í'>ztét
Eredniényes tudo1nányos 1nunkásságát tankönyvein, disszertációin lcívül 6 egyete1ni jegyzet, 2·- szaba-'
dalorn és 34 tudornányos közlemény is dokwnentálja
Az oktatás terén' kif~jtett kimagasló tevékenységét a
-~fűvelődésügy·i Miniszté1·ium az ,,Oktatásügy kit,áló
dolgozója}) lcitüntet.ő cfonniel i-s1ne1 te el.
Az életrajzi ada.tok maguk is képet adnak fáradhatatlan, rtlkotó mnnMs életéről, de csak 1á.zát adják
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arinak a lelke.s, akadályt ne1n

1:srne1-ő,

ha kell harcos

ha lehet csendes-Bzo1 galniaB niunkásságnak, 1nezY
nemcsak a jelent szolgálta és a közvetlen jövőt épí
tette, han e1n évtizedek távlatában is el őr e n ézetf ÉJJ]Jen

ezért jöi:őt

é]JÍfŐ

tevékenyBége ne111.

szo1'Ít~ozott

az if-

júság korszer.fi oktatására, tiJ.donzányos életürik

8Ze1·-

rezésére1 az oktatfls és k 1ulatós, iala1nint a kutatás é8
ter111.elé.s egyete'lni és ipa1 i v·i.s2onylata·inaX: elrnélyftésére, hane1n állandóan kuiatta, 1niként 8zolgálhaf:J°a
a rnagyar gyógyszerészet népünk egr!sz.ségügyét niá1
;na jobban, 1nirit tegnap, és 1n·it fog kívánni hivatá1nnk rníivelőitől a holnap, sőt a holnapntán JlI agymmszága Ezt a szemléktetiQyekezett elterjeszteni taníttá·nya·i, 1nunkatá1sai, a gyógysze1f~zet é~ általában az
egé8zségügy sze1 ,rezésé-vel irányításával foglalkozó
1ninden rendű és 1angú dolgozó kötében Tisztán
látta azokat a problémákat, melyek a gyógyszerészi
h·ivatás kéta1 cú - egészségügyi--biológi-a·i é.s 1nilszakijellegéből folynak, és hangoztatta, hogy mindkét irány
ni-űvelé8e egyai-ánt fontos, .sőt egyaránt nélkülözhetetlen az egészséges fejlődés érdekében Fáradhatatlan,
,jövőt építő rnunkájának motorja ernberszeretete, hazaszeretete, hivatássze1'etete, _jövőbe vetett törhetetlen hite
1'0lt.
Sokoldalú tudmnányos oktató, nevelő, szervező közéleti tevékenysége a legnagyobb nyilvánosság előtt
folyt, és neve határainkon túl is isrnert és tisztelt
Magánéletéről, annak rnegpróbáltatásai1·ól azonbnn
csak kevesen tudnak A luíboní alatt súlyos veszteségek éiték, majd 1956-ban, az ellenforradalom alatt üniét -nieg8e1nni·isült lakása, 1nindaz, a1nit addig gyftjtött. Pedig feleségén és háwm gyermekén kívül tánia-sza rolt idő„, özvegy édesanyjának, jó testvére öcscsének, .s öccse hirtelen halála. után 1nelegszívíl J1ártfogója özvegy sógornőjének, árváinak De nerncsal:
iokonai érezhették jóságát, hanem rnindenki, aki közelebbi ől rnegismerte. A bajban minden bará~ja szániíthatott rá, 8 nerncsak nieleg együttérzésére, hane1n
segítségére is, aniit szeJ'ény terniészetességgel, rn·inden
köszönetet elhárítva nyi~jtott azoknak, akik hozzá fordultak, mgy akikről valami más módon megf1ldta,
hogy nagy szükségük van segítségi e
Nehéz búcsúzni ilyen tudó„~tól, i-lyen, ha1 costól, i,lyen
ember fől, ilyen baráttól.'
De ha nern. is halljnk többé ha kell lelkesítő, ha kell
viga:Jztaló, ha kell bíráló, ha lehet elismerő, mindenkoi
szívből jövő és őszintén,jószárulékú szavait, velünk nwradnak jövőbe világító gondolatai, melyeket életében
soknnkkal megosztott S mert így elszakadni Tőle
neni tudunk, ne is búcsúzzunk, kik sze1·ettük, ti,szfeltük Őt, hanem folytassnk a közös mnnklit, melyből
ornszlánrliszt vállalt, de be nem fejezhette, "gftsünl
azoknak, ak·il.;nek Ő 1nár neni segf.thet, tanítsnk, a.kiket 1nár ne1n taníthat, lelkesitsülc é21pen az Ő ni-urikás
életének példájával, akiket maga már nein lelkesíthet.
Így éljen közöttünk Pandula Egon, míg csak mi is át
ne111 adjuk a magunk 1111.wikáját, hitét, lelkesedlsét,
az élet fáklyáját az utánunk jöi•ő új fáklya.viróknek 1
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