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Tisztelt Olvaso!
E kotet lapjain magyar gy6gyszereszek elettorteneteit olvashatjâk az 1924-2003 kozotti nyolc evtizedb6l. Azzal a szandekkal adjuk kozre ezt az antol6giat, hogy meg6rz6djon az ut6kor szamara a XX. szazad t6rtenelmenek gy6gyszereszi vetOlete, ugy,
ahogyan koltegaink ateltek.
A XIX. es a XX. szazadban, a Felvilagosodas Koranak masodik es harmadik evszazadaban peldă.tlan sebessegu es tepteku vă.ltozasok t6rtentek vilagunkban. A gyertyat
es a petr6leumlampat felvaltotta az elektromos aram, az igavon6 barmot a vasut es
a gepkocsi, a postagalambot es a Iovas rutart a telegrat: a teleton, majd a fax, a mobiltelefon es az e-mail, a puskaporos hord6t az atombomba, a manufakturat a gepekkel teli iizemek, majd a multinacionalis vrulalatok.
A materiă.lis javak termelesenek t'orradalmat a tudomanyok egyre gyorsul6 Otemii
fejl6dese keszitette el6 es kiserte, illetve kiseri a mai napig. Feler6sodott az a meggyozodes, hogy az ember sajat akarata szerint alakithatja a vilagot es sajă.t celjainak
rendelheti ala a termeszet egeszet.
A XVIII. sză.zad vege tăjan markânsabban megjelent eszmei vallă.sellenesseghez
nem sokkal kes6bb a materiă.lis javak konnyebb el6teremthet6segeb6l es a tudomany
mindenhat6sagaba vetett hitb6l ad6d6 anyagias felfogas tarsult. Mindazonaltal a tarsadalmi szemlelet megiscsak a zsid6-kereszteny eszkatologikus hagyomanyok alapjan valt materialistabbâ, igy a nagy t6megek szegenysegenek es kizsâkmanyolasanak
talajan megjeleno, megvă.ltast hirdeto eszmek Isten kilakoltatasa utan is megoriztek
magukban a J6 es a Rossz dualizmusat, a pokol es a mennyorszag vizi6jat. Megval6sithat6nak tiint a szoksegszeriisegek birodalmab6l az a.Italanos j6let es a szabadsâg birodalmaba t6rten6 ugras, ahol a t6rtenelem ezennel veget er.
Mind a mennyorszag, mind a pokol a foldre kolt6zott. A foldi mennyorszag eppen
a horizont alatt, tovabbra is lathatatlanul rejt6zott, de fenye megiscsak a foldon ragyogott, es voltak tarsadalmak, akiknek vezet6i ezert a hamis latomă.sert a pokolba vezettek nepeiket. KiderOlt azonban, hogy ezek a szels6 jobboldali es szels6 baloldali
materialista univerzumok ugy hasonlitottak a spirituâlisra, mint az Ores szemgodor
a kedves pillantasra.
Ebben az idoszakban a gy6gyszereszet is hatalmas tejlodesen ment keresztOI. Az
el6z6 korokb6l athagyomanyoz6d6 es a XX. szazad elejen meg âltalanos klasszikus,
gy6gyszerkeszit6 gy6gyszereszet az ipari gy6gyszergyartă.s gyors temyerese kovetkezteben reszben magat6l, reszben kenyszeriien atalakult. A bekovetkezett paradigmavâltă.s azonban szakmai onerteketesi zavarokhoz vezetett, es jelenleg is utkereses
zajlik a gy6gyszereszet, mint egeszsegOgyi hivatas kOldetesenek ujrafogalmazasa erdekeben.

Mindekozben a tărsadalom t6bbi tagjăhoz hasonl6an a gy6gyszereszek is eltek hetkoznapi eletiiket, formaltâk, elfogadtâk vagy tudomasul vettek a vilagot maguk koriil,
esetleg lazadtak ellene. Voltak, akik tisztes munkaval, csendben, vilaggal megbekelve eltek le az eletiiket es tettek, amit kellett, vagy amit lehetett. Voltak gazdagok, es
voltak szegenyebbek. Voltak vezet6k es vezetettek. Voltak, akiket megalaztak es nem
kaptak igazsagot. Voltak, akik igazsagot pr6baltak osztani, de nem voltak igazak. Voltak, akiket meggyilkoltak es kifosztottak. Voltak, akik egy kezb61 kaptâk a tudomany
koronajat es a szegenyseg jogarat. Voltak, akik teremtettek, es akiket Ieteremtettek.
Egysz6val, voit egy Krisztus utani XX. szazad, es voltak benne magyar gy6gyszereszek. Olyanok, akik mar nem lehetnek kozottiink, es veliink egyiitt olyanok, akik akkor sziilettek, es ma mar a XXI. szazadot epitik.

a

Nebai es mai kollegaink koziil paran Ieirtâk emlekeiket es ok, illetve hozzatartoz6ik
megtiszteltek benniinket ezek kozzeteteJevel. Fogadjâk erte ezuton is halas koszonetemet es nagyrabecsiilesemet. irasaik egy(Jttal emleket allitanak minden kollegănk
nak, akik ebben a korszakban, veliik egyiitt formaltâk hetkomapjaikat, es egyben a mi
jeleniinket.

Dobson Szabolcs
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Magyar gyogyszeHeszek, magyar sorsok

Bevezeres

Keves ernbemek adatik meg, hogy aikotni tudjon, hogy ujat teremtsen, es ezzei megkonnyitse, megvăltoztassa szăzak eietet.
Kabay Janos, a fiatal magyar gy6gyszeresz, a morphin-eijanis feitahil6ja azon ritka
ernberek koze tartozik, akik tuieitek haiaJukat. De ezert magas arat fizetett, mint altahiban mindig, ha vaiaki ujat aikot. Kortârsai segitseg heiyett gatoitâk, amig csak be
nem bizonyitotta, hogy igaza van.
De tavoir6I sem voit szomoru eiete. Szeretet, tudasvagyas es j6kedv ăradt egyenisegeb6l. Csaiadja es kozvetlen munkatărsai rajongasig szerettek ot. Leikes Iendiiiettei
vetette beie magat mindenbe, amit csinait. Szep bariton hangjavai sokszor bet6Itotte
a kis - gyâ.trai egybeepiilt - lakast.
Feiesege, Iluci onzetien odaadassal allt mellette. 6 maga is vegyeszdoktor teven, megertette Janos munkâjat. Preciz Iaborat6riumi Iejegyzeseivei kiserte a zsenialis esz eigondoiasait. A ket fiatai vegyesz a pesti Gy6gynoveny Intezet Iaborat6riumaban taiaikozott.
Mindketten a munkanak es tanulmanyaiknak eltek. Teljesse tettek egymas eletet. Egyiitt
kezdtek neki a kiizdeimes, de boidog utnak, a morphin-gyartas kezdetenek.
Rovid 11 evig eitek egyiitt, amikor Janos tragikus hirteienseggei, 39 eves koraban
meghalt. Egy eifert6zott oitasi heiyt6I orbancot kapott, amire 1936-ban meg nem voit
gy6gyszer.
Kegyetleniii nehez voit Ilucinak egyediii maradni. Ekkor irta meg eietiik es a gyâ.t·
t6rtenetet, hogy gyerekeik, Janos es Ilona mindig ernlekezzenek. ..
Kabayllona

Kabayne 1<:2/p 1/ona es Kabay Janos
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Lelkemben az arnyek

Gyennekeim, Edes kis Janoskam es Icikem!
Ket h6napja, hogy edesapatok utoljâra lehunyta azt a ragyog6 lelkes ket szemet, es
hat6rai halăJverejtekes, nema kOzdelem utăn - j ajsz6 nelkOI - itt hagyott bennOnket.
Ket h6napja jarok koztetek, mint el6 halou, s edes, vigasztal6 mosolyotokra merev
gepmosollyal valaszolok. Merev, gepies mozdulatokkal elem le az egymas utan kovetkez6 napokat, a lelkem messze van, csak a fon6 szanalmam a tietek. Nincs anyatok kicsinyeim, de ti meg ezt nem tudjatok. A lelkem meghalt azon a szomyii ejszakân, azon a rossz k6rhazi agyon, edesapatok mellett.

1

De azert itt vagyok. A lelkemben az amyek egyre sotetebb. A ti kis szivetek lassan
vigasztal6dik, s az elet erejevel keresitek a gy6gyulast. Es kell is, hogy gy6gyuljatok
es boldogok legyetek, de - es ez nyilallt ma belem eles vaddal - sohasem szabad felejtenetek.
Ket h6nap mult el, es en semmit nem tettem! Az en lelkem lassan homalyosodik,
a tietek - hiszen kicsinyek vagytok - megtelik triss elmenyekkel, s az ido mulni tog,
es nem fogjatok tudni, hogy ki voit az edesapatok!
O, tudom, hogy mindig eloi fog bennetek az 6 napfenyes mosolya, az 6 j6kedvii
hangja. Hogy mindig tudni fogjatok, hogy eletetek els6 kis szakaban milyen gazdagok es boldogok voltatok, mert valaki a tenyeren hordta az eleteteket es megvedelmezett minden bajt6l. A vedelmez6 kar lehanyatlott, miel6tt mindent megadhatott volna
nektek, amit akart. 6 nagyon sokat akart meg nektek adni, mindent a labatok ele akart
tenni, amiben kOzdelmes fiatalsaga soran neki nem voit resze. Ratok hagyta kOzdelmes munkâjănak minden gyomolcset, melyet 6 mar nem elvezett. De ha kOzdenetek
kellene is, az sem baj. Az 6 gyennekei tudnak majd kOzdeni, es szembe fognak nezni az elet minden nehezsegevel. De mindig tudnotok kell, mindig ereznetek kell edes
bOszkeseggel: en tudom, ki voit az edesapam es melt6 akarok lenni hozza.

Szeretnem nektek leirni, hogy ki voit edesapatok. Ragyog6 Ost6kos csillag, mely vegigfutott a mi eletOnk telett, bet6lt6tte IelkOnket ragyogasaval, elkapră.ztatta a vilagot,
es azutan eltiint az ejszakaba. De a lelkiinkben mindig eloi fog az 6 fenyessege.
Amit most adni akarok nektek, az csak apatok eletenek - a mi eletOnknek - a vazlata lesz, harcainak puszta felsorolasa, emberfeletti kOzdelmenek leirasa. Tudom, hogy
toliam gyenge ana, amire vallalkozom, de olvassatok olyan szeretettel, amilyennel en
imi togom.
Regi leveleket olvasok, regi irasokat rendezek, regi fenykepeket szoritok a szivemhez. A hajnal ram vinad, mire belekezdek az irasba.
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Elvonul e16ttem az eleted, Janosom. Kisfiu korodt61 - amikor a szivârvanyt akartad
a reten megtahilni -, egeszen addig, amig megismertelek. Es ezutan a kett6nk elete
eggye fon-va, kOzdve es harcolva, sirva es kacagva, hol lenn a melyben, hol fenn
a csl1csokon, de mindig lobog6 langgal egve, mindig kOzdve es mindig egytitt. 0, micsoda elet voit ez, milyen teljessege mindannak, amit az elet adhat, milyen - egymas
minden rezdOJesere rezomil6 - harm6nia, milyen alkuvas nelkOI val6 hit, milyen hatartalan odaadas.
Mennyi kOzdelem, mennyi bare, mennyi megfeszitett munka. Es megis. Csak soba
ne kellene elvâ.Inunk. De a munkaval jar6 utazas sokszor kulon valaszt minket, es
csak az kârp6tolt minden6t, ha ujra egyott lehettOnk. Egyott lehettOnk mind az oten.
Mert hărom gyermekOnk voit. Reszketo gonddal telnevelt hărom szep gyermekOnk.
Az Ozem! O voit a harmadik, a legkisebb, a leggyengebb, a legt6bb bajjal felnevelt.
Milyen felt6 gond arad ki minden sorunkb61, mikor egymasnak irunk roia!
Mikor meg kicsi, gyenge, nyomorult, meg alig el, s, hogy nem tud mindjart repOini,
mindenki g(lnnyal es megvetessel fordul el t6le. Eletkeptelen, korai torzszOlott. Ugy
latszik, hogy feltjok, 6vjuk, virrasztunk mellette. Csak mi ketten. Latjuk-e majd feln6ni, meger6sodni valaha, vagy elpusztul-e megvetetten, mie16tt labra allhatna? Nem
tudja senki. Mi sem. De azt tudjuk, hogy vele elpusztul a becsOletOnk, es a becsOlettel az eletonk. Hany ejszaka alltunk a kis feher gyerekagyaknal, nezve alv6 kis angyalarcotokat! Ti szepek voltatok, egeszsegesek, vidărnak, s mosolyogva neztetek
a fejetek felett vonul6 viharfelh6ket. Hanyszor kerdeztok egymast, hogy hagyjunk itt
titeket? De kint vajudott, a halallal viaskodott a nagy beteg: a harmadik. Csak mi ketten â.lltunk a betegagynal.

KabayJănos,

i896-1936
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A talalkozas

1924. szeptember 1. Szep verofenyes nap. Mint ket uj vegyesz, egyszerre jottOnk
a Gy6gynoveny-kiserleti Allomasra. Apatok es en. A szeptember mindig kedves h6napom voit, valami ujat, valami szepet, valami kezdest ereztem benne mindig. S ezen
a szeptemberi napon kezd6dott az igazi eletOnk.
Kulonboz6 hatterekb6l, kulonboz6 tanulmanyok utan kerultunk ossze. Kulonboz6
celoknak es munkakoroknek neztOnk elebe. Jănos - a gy6gyszeresz diploma utăn azzal a cellal jott fel Pestre, hogy gy6gyszeresz-vegyeszeti doktonit.usi oklevelet szerezzen a Pazmany Peter Egyetemen. Falusi fiu voit a 28-ik eveben, karcsU, kozepmagas, barna haju, komoly. Szep vonăsai, intelligens melegbama szemei lelkes ambici6t arultak el.

~

1

1
1

Eloszor gepeszmemok akart Ienni, s erettsegi utăn tel evet t6lt6tt a Muszaki Egyetemen. De 1915-ben katonai szolgatatra hivtâk be, s a hâboru vegeig tanulmanyai
megszakadtak. Apja tOjegyzo voit egy altoldi nagykozsegben (ma Tiszavasvări).
A hat gyetmek kozol 6 voit a măsodik legkisebb. Apjat a haboru alatt văratlanul nyugdijaztâk, ami a jegyzoi hăz, a told stb. elveszteset jelentette. Hăzat kellett venniOk, s
igy keptelenek voltak Jănost ujra Pestre kOideni az egyetemre. A ket bă.tyja ekkor măr
betejezte tanulmănyait, Peter gy6gyszeresz, J6ska orvos voit. Ekkor hatărozta el,
hogy 6 is gy6gyszeresz lesz. Akkor meg a gy6gyszereszi tanulmăny ket gyakornoki
ev utan kezd6dott, amit Peter batyja hajdunanasi patikajaban t6lthetett.
1921-ben jott fel az egyetemre, reszben gyiijt6tt penzb6l, reszben azzal a megegyezessel, hogy Peter el6legezi a koltsegeit, s azt a szOnid6ben ledolgozza a gy6gyszertărban. A ket ev egyetemet sikerrel elvegezte, meg egy gyakorlati ev kellett a mestervizsgăig, amit 1924-ben kitiino eredmennyel tett le. Ekkor măr tiizzei-Ielekkel
vegyesz akart lenni, alland6an kiserletezett a kis nanasi laborat6riumban, ahol az els6 mâk-pr6balkozasok is kezd6dtek.
Dr. Augusztin Bela, a Gy6gynoveny-kiserleti Allomas vezet6je felfigyelt ra az egyetemen, s felajanlott neki egy helyet az intezetben azzal a csendes megegyezessel,
hogy szabad idejeben dolgozhat a doktori disszertaci6jan. Feladata a kâbit6szer tartalmu novenyek analizise voit.
En a 27-ik evemben voltam, 10 h6nappal a kemia-fizika bolcsesz dokt.orât.usom
megszerzese utan. Mar utols6 egyetemi eveimben a Foldmuvetesogyi Miniszterium
ala tartoz6 kiserleti allomason dolgoztam. Felarva vărosi lany voltam, s 15 eves koromt61 kezdve dolgoztam, tanultam, teljesen egyedOI tartottam el magam. Tobb lehet6seg nyilt meg el6ttem, vegOl a Gy6gynoveny-kiserleti Allomast, valasztottam,
ahol mint "ă.llami segedvegyesz", az ill6olajok kivonă.sa es analizise voit a munkakorom.
12
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igy sodr6dtunk ossze ezen az 6szi napon, mint ket maganyos lelek, a Gondvisetes
akaratâb6l. Els6 perct6l kezdve erdekl6des es szimpatia vonzott egymashoz minket.
Alig 3-4 het utan Janos s6lyos hastifuszt kapott, es s6lyos betegen vitte baza Peter
batyja Szentmihalyra. Ket h6nap utan meg mindig gyengen es lefogyva jott vissza.
A laborat6riumok atrendezese folyaman egy helyre keriiltiink. Az els6 szimpatia hamar elmelyiilt es sok magănyos elmenyt mondtunk el egymasnak.
Janos ekkor mar egett a vagyt6l, hogy produkaljon valamit, ami Ietalapot biztosit haMeg Nanason telmeriilt, hogy az Altoldon joi termo măkb6l nem lehetne-e mmphint kivonni. A morphin csak import utjan johetett hazankba, s a haboru
alatt sokszor igen nagy hiăny voit belole.
zassăgunkhoz.

Az altalanos felfogas az voit, hogy morphin nincs a

măknovenyben

keszen, csak az
alapkovei vannak jelen a tejnedvekben. Az 6piumgytijtes ugy tOrtent, hogy a măk
fejeket megkarcoltâk, s az igy keletkez6 tejnedvek oxidalodasa folyamân kesziilt
a morphin. Ez igen sok napszamos munkat · igenyel es az anyag ellen6rzese nem
100%-os. A rossz kezbe keriilt 6pium alkaloida sok eletet tett t6nkre.
Janos a nânasi patika kertjeben novo, egy par kerti măkvirăggal kezdte meg kiserleteit. Kiaztatta a levăgott fejeket - surit6 berendezes hijan lapos talakbaH, napon
siiritette le a leveket. Ezeket a leveket gondosan palackozva telhozta az intezetbe.
Analizis ala veve az anyagot, sajnos az eredmeny negativ voit, meg qualitativ reakci6t is alig kaptunk. De ez nem csoda, olyan keves voit a kiindul6 alap, s annyi manipulaci6n ment at. Egyeb munkaink lazasan es eredmenyesen tolytak. Janosnak ket
kozlemenyejelent meg a Gy6gyszeresz-tudomanyi Ertesit6ben.
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Az elso morphin

Kozben elhataroztuk, hogy nern varunk tovabb. 1925. majus 30-an, POnkosd szombatjan megeskOdtOnk a Vârosmajori Templomban. Anyagi helyzetOnkre jellemz6,
hogy nem voit penzOnk fenykepeszre, es nincs egy kepOnk sem en6l a boldog naprol. KivettOnk egy bUtorozott szobat a Margit korut mellett. FizetesOnket beosztva es
osszeszedve nem letez6 f6zesi tudomanyunkat, elkezdtok a hazaseletet. Munka utan
a Szena teri piacon bevasâroltunk, s mentOnk "baza" kicsi otthonunkba. De boldogok
is voltunk! Nem sokat bantuk a sikertelen vacsorâkat, bar lassan kialakult egy-ket meno, am it baj nelkol el tudtam kesziteni.
Julius vegen szabadsagra mentonk ap6somekhoz, Szentmihalyra. Tele voit a kis ketszobas haz. Bar a csalad el6szor nem fogadott nagy szimpatiaval, mert gazdag lanyt
rerneltek Janos sză.mara, de azert mindenki osszegyiilt a tiszteletOnkre. Ott jottem ra,
hogy varand6s vagyok.
Az ev t6bbi resze csendes laborat6riumi munkaban es varakozasban telt el. Janos ekkor mar feladta egyetemi es doktoratusi terveit, s szabadidejeben az alkaloida-irodalom tanulmanyozasaval foglalkozott.

Decernberben batyam, Berci felesege tod6gyulladast kapott es edesanyă.m atment
hozzajuk Hajmaskerre. Erre az id6re mi atk6lt6zt0nk a mamaekhoz, ami konnyitette
megelhetesOnket. 1926. marcius 16-ă.n szOletett meg elso gyermekOnk, Jă.noska. Egy
edes, szep, egeszseges kisfiu. Igen boldogok voltunk.
Ez ev tavaszan mar komoly munkâhoz lattunk. Szukseg voit egy pâr gepre, egy kis
motor, vag6gep, raz6gep, nagy terfogatu siirit6, lombikok, vâkuumsziir6k. Peter finanszirozta a kiadasokat, es ezek az osszegek a gyâr alapitasakor be lettek tudva
a reszvenyjegyzesbe. Majusban ujra bent voltam a laborat6riumban es egyott vegeztOnk mindent. Juniusban kezdtok az aratast, minden ment szepen, elgondolasunk szerint. Janos gondosan sziirte es siiritette a (s6savas) leveket. Milyen boldogsag voit,
amikor el6sz6r valasztottuk le amm6niaval az "els6 mmphint". Tetmeszetesen menynyisegi kitermetesre keves alapot ny(Jjtott ez a fel bold, de az eljâras egeszseges voit.
Ekkor jott a szabadalmaztatas. Janos kett6nk neven akarta, de en nem engedtern,
mert en csak asszisztense voltam, a jegyzeteket vezettem. A Kabay csalad viszont szerette volna a Peter nevet belevenni, de ez sem lett volna helyes. Ami talalmany voit,
az els6 6tlett6l a kidolgozasig, az kizar6lag es teljesen az 6 munkaja voit, s ez az
egyetlen, amit senki soba el nern vehetett t6le.
Amikor a nagy izgalmak kozott a talalmany megvolt (a "zold" eljaras a zold mâk
hasznruataval), ujra Szentmihalyra mentonk, nyari szabadsagra. Janos ugy erezte,
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bogy sziil6falujaban kell a morpbin-gyartasba kezdeni, s megkezd6dott a gyaralapitas munkăja. A reszvenytarsasag be lett jegyezve "Alkaloida Vegyeszeti Gyăr
Biidszentmibaly" neven. Haj6i emlekszem, szazezer peng6 (?) alapt6kevel. (Nem tudok reszletekre emlekemi, azt hiszem, hogy a Foldmuvetesiigyi Miniszterium partfogă.sa reven az allam forg6t6ket adott.) Szamunkra a szabadalom lett fel6tekelve alapitvanyi reszvenyekben, melynek fele Peter nevere ment az anyagi segitsege
ellenertekekent. Ezen felul 6 is, es J6ska s6gorom is hozzăjarultak. bizonyos osszeggel, ket s6gom6m kisebb osszeggel, s nebany szentmihalyi barat, egy-ket gazda, a helyi gy6gyszeresz es masok jegyeztek reszvenyeket.
A gyartelek a vasutallomassal szemben lett megveve, az epitesi alaptervek elkesziiltek. A gepi berendezes terveit Janos keszitette el. Lazas, idegorlo h6napok kozben augusztusban - tudtam meg, bogy ujra gyermekaldasnak neziink elebe. Tudtam, bogy
nebez id6k ele neziink, de ontudatosan ajanlottam fel magam a gyar sikereert.
Nekem nem tetszett az a gyors tempo, ahogy minden baladt, szinte visszavonbatatlanul. ugy ereztem, bogy meg kellene vami, ujabb, pontosabb kiserleteket vegezni,
a gyari feldolgozas csak mas, mint egy tenyemyi laborat6riumban vegzett kiserlet.
Nem att6l feltem, bogy nem j6 az eljaras, nem is att6l, bogy mi ketten feladjuk szep,
biztos allami allasainkat, de mas emberek felretett penziiket beleadjâk, es rajtunk fog
mulni a jov6. De sz6lni nem lebetett. Mindenki, az egesz csalad, a nalunk id6sebbek,
tapasztaltabbak vakon biztak, s nem gy6ztek etegge siirgetni a temp6t. igy en is megnyugodtam.
Okt6berben abbahagytam a munkat a Gy6gynoveny-kis6·Ieti Intezetben. Vesebajom
ujra jelentkezett, s ezen az alapon nyugdijaztak tizevi allami szolgalat utan. A nyugdij kicsi voit, de kesobb voltak h6napok, amikor az voit minden jovedelmiink.
1927. januar elejen lekoltoztiink Szentmihalyra. A gyarral egybe epiilo lakas meg
nincs keszen. A kozelben b6·eliink egy kis bazat foldes konybaval, gallyal fiîtOtt tiizbellyel. Itt mar igazan kellett bazat vezetni. Els6 baztartasi segitsegem Zsuzsanna
voit, aki bosszu evekig allt mellettiink j6ban-rosszban. Edesanyam eladta a csillagbegyi bazat - utols6 maradekat a kis vagyonnak -, es abb6l vettiink butort, a legsziiksegesebb edenyeket. Janos egesz nap az epiil6 gyartelepen dolgozik, estenkent csak
esiink az agyba mindketten.
1927. Husvet utan vegiil is kikolt6ziink a gyarba. Ket szoba, egy gyerekszobanak kinevezett eloszoba, beepitett konyha egy hatalmas siitokemencevel, egy fiirdoszoba,
vegre ez is megvan. A hal6b6l nyilott a laborat6rium, abb6l pedig az iizemhelyiseg.
Kedves meleg kis feszkiink lett az els6 otthonunk!
A gyarban az els6 iistoket szereltek be a miskolci Szilagyi gyar memokei, az asztalosok a munkapadokat kalapacsoltak a laborat6riumban, amikor - majus 5-en - meg15
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szOletett kislanyunk, a mi kis iidvossegiink, Jcike. Egy szOiesm6 es Zsuzsanna voltak
mellettem. Janost csak akkor hivtuk, amikor mar minden rendben voit, mert nehezen
tudta volna otthagyni a szeretest, es măr aznap reggel voit egy nagy riadalom. Majus
teven, kora reggel fagy voit, es ha fagy eri a mă.kot, mi lesz a termessel. De nem lett
semmi kar. Meg en az els6 kimeriiltseg almât. aludtam, Zsuzsannanak egyediil kellett
betalalni a hâromtogasos ebedet, mert a miskolci memokok nalunk kosztoltak. Pâr
nap mulva megerkezett a mama Pestr6l, es atvette a haztartast es Janoska feliigyeletet.
6 eleven kis j6szăg voit, 14 h6napos, minden leben kanal, percek alatt eltiint a szemiink eloi.
Icike meg egyelore egy kis angyal, alszik a babakocsiban a tornacon. A gyar zugasa
az altat6dala, es akkor ebred fel, ha leall a gyar. A tetmeteshez egy tanyât. bereltiink
ki a nanasi hată.rban, Tedelynek hivtă.k. Volt egy kis haz rajta es nagy gyiim6lcs6skert.
Any6somek kikolt6ztek Tedelyre, a mă.k n6tt szepen, a korai fagy utan magăhoz tert,
es juniusban viragban voit a hatar. De gyonyorii is egy viragz6 mă.ktabla, halvany lilas-r6zsaszin viragaival, hullamzik, hajlik, amig csak a szem ellat. Az aratas ideje
kozvetlen elviragzas utan voit, a szirmok lehullatasa utan, mikor a tejnedvek meg ttissek a fejekben. Ez voit a kezdeti zold-eljâras.
A levagott novenyt teheraut6 hordta be a gyârba. Lelkes, tehetseges garda dolgozott
a gyarban, lă.zas munkakedvvel es - Janos iranti - rajong6 szeretettel. Mindenki biiszke voit, aki dolgozhatott a "mereggyârban", ahogy a faluban hivtă.k.
A juniusi kanikula meghozta az elso nehezsegeket. A szecskă.zas, kikavaras ment elgondolas szerint, de a sziires ketsegbeejt6en lassan megy, s az iistok sem bhjă.k a tempot a siiritessel. A levelek kint allnak a tiizo napon hord6kban, erjedesbejonnek, s futnak ki. Az anyag nagy resze elvesz. Pedig az iizem eijel-nappal jar. Janos - pihenes
nelkiil - mindeniitt ott van, en vegzem a titrruasokat. Rezs6, Janos 6ccse atjâr estenkent, hogy Janos pihenhessen egy-ket 6rat. De hiaba, nem sokat lehetett megmenteni, az eredmeny nagyon kicsi, csak bemutatasra alkalmas. Eladast kezdeni nem lehet
1
vele. Vegtelepiil lehangol6 a helyzet. Janos r6gt6n nekikezd, hogy javitson a tarolason. Mindent meg lehet oldani, csak id6legyen ra.
Novemberben Janoska sulyos tiidogyulladason esik ă.t. Kis torr6 testet a magas Iaz
napokig nem hagyja el. Reszketiink az eleteert. Vegiil is tulesik a krizisen es kezd magâhoz terni, de aggaszt6 kohoges marad vissza a betegsegb6l. En is beteg vagyok, de
nem sz6lok senkinek. Penz nincs semmire. Az egesz csalad lehangolt. Peter ekkor eladta a nanasi patikât. es ât.jott Szentmihatyra.
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Aua gyar
1928 . . januâr. Janos van dor kivon6t allitott 6ssze, amely a tennetes helyen felvâgja es
kiaztatja a mâkot, es a levek lesznek zârt hord6kban beszallitva. Nehany komyekbeli gazdanak lek6t6ttiik a mâktenneset. A sziirest kikiiszobolve a beszallitott levek
egyenesen a siirit6iist6kbe keriilnek, ahol lekvârstiriisegre lesznek besiiritve. Az eljaras igy sokkal gyorsabb, s a "lekvâr" mar nem erjedhet, eltarthat6. Sot, a lekvârt szarit6keretekbe beszaritva egy szilard felkeszitmenyt kapunk, melynek a tovabb dolgozasa- bar organikus old6szereket igenyel - nem problema.
Minden j6nak latszik, varunk az aratasra. Ebben az evben az aratasi ido oly rovid
voit, hogy keptelenek vagyunk ăt.venni minden mă.kot. A kesz mmphin szep, elad6kepes, de nagyon-nagyon keves, 8-1 Okg. Boviteni kell.
1929-ben ujra kezdiink penz utan jru·ni. Augu5ztin, huseges, j6 barăt.unk megint mellettiink ali. A F6ldmiivelesiigyi Miniszteriumban bemutatva a kesz anyagot es a kihasznală.s kalkulaci6jăt., kolcsont keriink. A kolcson be is van igerve, csak pâr formalitas hianyzik. Miutan az ido siirget, megkapjuk a j6vâhagyă.st, hogy belekezdjiin
a munkaba, rendetesekbe. Megrendelhetiink mindent, egy masodik mobil gep kell,
2000 literes iist6k, kazânhazbovites, szârit6keretek, mind megrendetes alatt vannak.
A gazdâkkal most mar komoly szerzodeseket kotiink irasban, csak szamunkra fognak
tennelni. A nyâr elejen kesz lesziink 100 kg-os morphin termetesre.
Ekkor jott a katasztr6fa. Aprilisban kmmanyvattozas t6rtent! Az uj minisztert nem
erdekelte a mă.k. A kolcson meg nem ment at az utols6 alrurason, ot nem kotelezi. Hires mondasa voit: "A kabat rosszul voit begombolva, tessek ujra gombolni." Ezzel hatat forditott az iigynek.
A rendeleseket visszavonni mar keso, csak konyorogni tebet: varjanak a tlzetessel.
vegen mar viragzik a mă.k. A szep kis iizemiinkben minden keszen ali. Nem lehet visszalepni, menni kell elore. Tetmeszetesen nem mindenki vârt a fizetesre. Arverezes arverezest er. Jânos motorkerekpă.Ijat, melyet reszletre vett - s meg alig tel evet
fizetett -e,lârverezik. Maga az iigynok veszi meg, aki eladta. Mi pedig a reszleteket
meg evek mulva is tlzetjiik.
Măjus

Peter patikaja arra mar majdnem elment, J6ska s6gorom, aki kozsegi orvos, fizeteset reszben letiltjă.k. A csalad lehangolt, tiirelmetlen. Mi lesz? - kerdezi mindenki. Mi
j6forman a semmibol eliink, baromfi, tojas - es ami a kertben megterem - keriil az
asztalra. Egy par gazda visszalepett, de a t6bbit at kell venni. A penz alig eleg arra.
hogy a munkasokat fizessiik.
A feldolgozas azert lefolyt terv szerint, a felszâritott nyersanyag raktârozva van. De
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itt minden megallt. Ha lenne penz a feldolgozas befejezesere, az eladasb6l jonne be
penz. Ekkor kezd6dott a penz utani hajsza.
1929 6sze. Melypontja minden nyomorusagunknak. Mi tudjuk - csak mi tudjuk -,
hogy eletkepes es eloi fog, mert elnie kell. A mi hitiink adja neki az er6t, amikor mindenki feladta măr az eletet. A nyersanyag j6, a feldolgozas mar teljesen kiepitve keszen ali, biztos es elegans. Csak nem lehet dolgozni.
'
1929-30-ra vinad6 tel. AII
a gyăr. Micsoda remenytelen sotetseg, nyomor, guny, elhagyatottsag. Tiimiink kell a becsmerl6 gyanusitasokat, gyalazkodasokat. 15 ezer
pengo, csak 15 ezer pengo meginditotta volna a gyărat ujra. Milyen keves es milyen
vegtelen sok. Egy csalad becsiilete, elete, boldogsăga, jovoje, egy vilagrasz616 talalmany lete vagy pusztulasa van kockan. Ki fog egy kis segitseget adni, hogy megindulhasson ujra a munka. A penz utan val6 szaladgalas nagyon megaJaz6. Ki kell magunkat szolgaltatni, kivallatnak, mint egy gonosztev6t. Egy pillanatnyi segitseg6t
odaigerjiik az egesz jov6nket, egy eletre elacljuk magunkat.

De meg igy sem kelliink. Minden tă.rgyalasnak a vege - miutan kivallattak, kivettek feltett titkainkat - egy gunyos mosoly: nem erdemes foglalkomi az esettel. Meg
egy remenysugă.r mutatkozik, a Boehringerekkel val6 targyalas. 6k Nemetorszagban
hajland6k tinanszirozni egy pr6bateldolgozast. Ennek sikere eseten meger6s6dve Johetiink baza. Mar-mar kesziiliink az utra, amikor egyszerre - indokolatlanul· - felborul a tă.rgyalas. Ut6lag tudtuk meg, hogy aki a tă.rgyalasokat kozvetitette, olyan horribilis tiszteletdijat kotott ki maganak, hogy ezt a kiil6nben gavalleros nemet ceg is
sokallta. A hullamok osszecsapnak a fejiink felett. Ki ny(Jjtana kezet a fuldokl6nak?
Es miert? A t6ke 6vatos es lelketlen.
Sokan kerdeztek csodatkozva: egy tehetseges, eros fiatalember miert nem hagyja
veszni a veszend6t, es miert nem megy dolgomi mashova? 6, aki olyan biiszke voit,
oly gerinces es on6-zetes, mi6t tiiri el mindezt a megalazast? Nem tudta, nem erezte
at senki, hogy mi tortenik itt. Az eszme, amit Isten oltott be Kabay Janos leikebe, nem
vehetett kiter6t. Az elet, amit 6 elt, mar nem az 6 elete voit, hanem a kivalasztottak
elete. Megallă.s nelkiil mennie kellett elore, a cel fete.
En nem tudtam segitsegere lenni, csak kisertem 6t reszket6 szivvel, s biztam abban,
hogy a celnat boldogsag es pihenes vă.rakozik rank. De az 6 biztos el6relatasaval erezte, hogy rovid az ideje, es ha celhoz ert, mindazt, ami6t kiizdott, mindenkit, akit szeretett, itt kell hagynia. Ilyenkor szorosan olelt minket magâhoz es szomoru hangon
mondta, hogy mit kell tenniink, ha 6 mar nincs veliink. En hevesen tiltakoztam egy
ilyen vegzet ellen, mert olyan er6sen ereztem tiszta, meghitt csaladi eletiink felett az
Isten aldasat, hogy el sem tudtam kepzelni, hogy ez valaha is osszeomolhasson.
1929 Karacsonyan mar minden remeny hiabaval6nak latszott. Sirva engedtiik szet
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a munkasokat, szetosztottuk koztOk a maradek eieimiszerOnket. A pesti nagymama j6voitab6I a Jezuska meg eihozta kedves ajandekait es eikeszitettok az onnepi kaiacsot.
Meg voit egy nagyon keves keszpenzem, es eimentem a heiyi ruhasboitba, hogy
Zsuzsannanak es Gabor kocsisnak valami kis apr6sagot vegyek ajandekba. Akartam
mondani, hogy bar szamiankat most nem tudom meg rendezni, ezt most keszpenzzei
fizetem, de nem voit aikaimam ra. A vev6k jottek es mentek, de veiem senki sem â.IIt
sz6ba. Ego arccal, zsebembe szoritva a kis penzt, hagytam ott az Ozietet. Otthon
Janos feikapott a karjaiba, megporgetett a Ieveg6ben es azt mondta: "Ne busuij
Ilucim, en mindent j6va fogok tenni neked!"
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Probaiizem

Lezărtuk

a gyărat, a lakast es telmentiink Pestre a mamaekhoz, ott huztuk ki a telet.
Most Janos ujra telvette a harcot az allammal, hogy a be nem tartott igeretiiket tegyek
j6va. Vegiil is beleegyeztek, hogy az iizem eletkepessegenek bebizonyitasara mod
adassek. De persze ez az allamnal nem megy gyorsan.
1930 tavaszan megis visszamentiink a nema, kihalt gyarba. A nyomorusag is jobb
otthon. Nem is maradhattunk tovabb, mert a s6gorn6m meghalt, es a tiz eves kisfiuk,
Bereike - difteriaban - a nagymamanat kellett, hogy fekiidjon.
A munkasok el6jonnek remenykedve, nem panaszkodnak, de kiehezett arcukr6l, kopott ruhazatukrol szemiinkbe vag a vad. Nem is nyugszik apatok, az utikoltseg valahogy el6keriil, s megy ujra Pestre, krajcar nelkiil. De nincs hol lakni, bevet6dik egyegy regi barathoz, tavoli rokonhoz, neha az utcan t6lti az ejszakat. Gyalog jar be
Pesterzsebetrol, Budatokr6l a miniszteriumba. A cipotalpa lyukas, vekony 6lt6nye
kopott, igy jelentkezett az iizleti targyalasokra.
Vegiil is nem birom tovabb, es en is feljovok Pestre, titeket pedig Peter bacsira
hagytalak. Egy szobaban meghilz6dva vărjuk sorsunk eldonteset. De milyen boldogsag, hogy egyiitt lehetiink, mar nincs semmi baj, es bizakodva neziink a jov6
ele. Sok utanajaras utan vegiil sikeriilt a Honvedelmi Miniszterium partfogasat
megnyemi. Az rulam tog adni 15 ezer pengot a mult evi anyag "berteldolgozasara".
Ekkor kapcsol6dott be a vatlalat iigyeibe Wendler Mikl6s. Allas nelkiil, penz nelkiil
hany6dott 6 is Pesten. Megegyeztek, hogy Wendler Pesten fog utana jarni az iigynek, mi meg mehetiink vissza a gyarat meginditani. Ez voit a kezdete a pesti irodanak .

1930. augusztus. Pr6baiizem. Minimalis koltsegekkel megindul ujra a gy~. Az
1930-as ev măr tetmetesre elveszett. De igy is boldogok vagyunk, hogy dolgozhatunk, Alig van par munkasunk. Zsuzsanna vegez minden hazimunkat. Mi eijel-nappal
a gyarban vagyunk, mindent magunk csinalunk. Nincs memok, nincs laborans vagy
gyakomok. A gyerekek - kis apr6szentek - magukra hagyatva k6borolnak a gyarudvaron. Ket kis elhanyagolt vad6c, csak az 6rangyalok vigyaznak nijuk.
De most a harmadiknak van a legnagyobb sziiksege rank, minden perciink az ove.
h6napi megteszitett munka kovetkezett. Minden krajcarr6l, minden milligramm morphinr6l pontos elszamolast kell vezetni. Allami ellen6rzes alatt folyik a
munka. Spergely Bela, a Gy6gyszeresz Egyesiilet elnoke voit megbizva az ellen6rzessel. 6 targyilagosan es pontosan, de megertessel es megbecsiilessel vegezte munkajat, s igaz halankat erdemelte ki. A feldolgozas sikeres voit. A pr6baiizem eredmenye kietegito voit. Az iizem eloi tog!
Hărom
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De ez evre vege lett a munkânak, s vele a kis fizetesnek is. A gyăr kapui okt6ber vegen ujra becsuk6dtak, ha nem is olyan remenytelenOI, mint elozo evben. Elottonk
megint egy pesti tel a11, penz nelkOI. Mily szerencse voit, hogy voit hova meghuzni
magunkat. Ti, gyermekeim sohasem ereztetek a vihar szelet, mert - nagymama es
Annus neni j9voltab61- nem ke11ett semmit nelkOI6znotok.
Most ujra laborat6riumban dolgozunk, me1t meg ke11 oldanom a kodein kerdeset.
Nem eleg morphint kesziteni, a kodeint is ki ke11 dolgozni es bemutatni. Micsoda vegelathatatlan kozdelem voit ez a kodein6t. Hâny evet vett el edesapâtok eletebol,
hogy az ozemnek kodeinje legyen. Eszkozok nelkOI, anyag nelkill, penz ne!kOI. Egy
tenyemyi kis laborat6riumunk van a Gy6gynoveny-kiserleti A11omason. Magunk mosogatunk, suroljuk a kis laborat6riumunkat. Rongyosok vagyunk tet6t61 talpig, a ciponket cernâ.val kell bevarrni minden reggel, hogy felvehessOk. 1O dkg mâ.jas hurka,
negyed kil6 kenyer es 20 Duna cigaretta a napi koszt. De azert nincs semmi baj, vigak vagyunk, boldogok, tiatalok. Semmi panasz, egyOtt vagyunk.
Vegre - januărban - a munka is celhoz er. Megvan az els6 kodein. Kozben termeszetesen kOzdenOnk kellett az igazsăgunkert is, s a pr6baozem adatai alapjâ.n kenyszerlteni a mini szteriumot, hogy a ket eve beigert es visszavont târnogatâst adja meg,
hogy tovâ.bb dolgozhassunk.
Itt van măr Wendler is, hogy utâ.najâ.rjon a dolgoknak. Jâ.nos a reszvenyeibol 10%ot odaadott neki, s igy partnere lett. EgyOtt dolgoznak, hogy sikerOljon a penzt megkapni. Tuzzel-vassal harcol az erdekOnkben. A sok ketelked6 kozott Spergely Bela a11
me11ettOnk, mint igaz barat, s a pr6baozem adatait 6riasi făradtsâggal es alapossaggal
feldolgozva bebizonyitja a miniszteriumnak az Ozem rentabilitâsât.
A siker kesik, s a nyomorusâ.gban kinosan telnek a h6napok. Kozben bizalmatlansâggal, gyanakvassal fordul el to!Onk az egesz csalâd. Măr lâtni szeretnek, hogy mi
lesz a penzb61, amit kezdetben befektettek a gyăr alapitasâba. Csak a munkâsok irogatnak, szeretettel, bizalommal vărjâk a jobb jovot, es kozben - sajat j6szântukb61 felvaltva 6rzik az ozemet.

1931. mâjus. Gyozelem. Vegre megvan az a11ami reszvenyjegyzes, tokeemeles formâjâban, a regi kolcsonok tokesitve lettek. Megkap.tuk az export hitelt forg6t6kenek.
Nem annyi ugyan, mint remeltOk - hogy a hitelezoket teljesen ki lehessen fizetni -,
de lehet dolgozni ujra. Hosszu tavoliet utân ujra otthon vagyunk. Elet kăltăzik a gyârba, javltâs, ujltâs, keszO!odes mindenOtt. Harmadik gyermekOnk k.igy6gyult a slilyos
betegsegbol.
Nyăron

jon a zold mâkaratas lâzas munkaja. Most erkeznek meg az amerikai latogat6k. A Merck gyârb61 maga a tulajdonos, Mr. Merck es vegyeszmemoke, dr. Lucens
h6napokat toltottek a gyărban. Baja Benedek voit a tolmâcsuk. Csupa csodalkozas es
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elismeres mindenki reszer61. J6lesett a hozzaert6
gancs es gimyol6das utan. Bar az amerikai iizletbol
tetlen emlek maradt dr. Lucens lelkes szeretete s a
keth6napi egyiitt dolgozas utan elbucs6zott.
Emlekeztek-e meg a "kek madâr" versenyaut6ra es
hozott? A gyarnak meg otthagyta az aut6jat.

szakemberek elismerese, a sok
nem Iett semmi, megis telejthebarati meleg kezszoritas, mellyel
a nagy hajas babara, amit nektek

1932. A harmadik gyermek rohamosan fej16dik, kin6tte a regi ruhât. A zold eljaras
nem eJegiti ki. Ujat kell kesziteni. A rovid nyari szezon alatt (4-5 het) nem lehet anynyi nyersanyagot gyiîjteni, hogy az egesz evet vegig dolgozhassuk. Megint fenyeget
az iizemleallas veszelye. Vajon ki gondol vele? Ki kutat, pr6bâl, keres uj utakat? Apatok meg meri kiserelni ujra a lehetetlent, hogy a szaraz mâkszalmab61 vonja ki a morphint. Tudomanyos korokben mosolyogtak vagy megbotrankoztak ezen. Az eddigi
teltogas ugyanis az voit, hogy eres folyaman Iebomlanak a makban az alkaloidok.
Hogy a beszâradt, kicsepelt mâkfejekben, sot a szârban is mmphin maradhasson viszsza, az mindenkinek abszurdnak lâtszott.
Janos mar e16z6 telen kiserletezett a kicsepelt mâkszalmaval. Voit egy oszt6nos
megerzese, hogy erdemes a szăraz szalma, sot meg a mâkgub6 mmphin tartalmat is
kitalalni. Pr6bâljuk ki, hogy mennyi. Keves vagy semmi, mint ahogy allitjâk. Erdekelte es tisztan latta, hogy ki kell kiserleteznie. Egy nehany tovâbbi proba utan bebizonyosodott, hogy a morphin csaknem valtozatlan 6sszetetelben megvan az erett
makban. Egyszeriibbnek es prakt.ikusabbnak bizonyul a "szaraz eljaras", mint a zold.
Hamar szabadalmaztatva lett nemcsak Magyarorszagon, de kiilfoldon is.
A gyarban par nap alatt felepiilt - hazilag - negy betonkad, az els6 aztat6. Itt emlitem meg, hogy a szentmihalyi munkasok talpraesett iigyessege milyen szerepet jâtszott a gyar fej16deseben. Minden e16zetes tapasztalat es gyakorlat nelkiil e16teremtettek minden gepet, alkatreszt es berendezest, amit Janos tervezett. A mer6ben uj
eljârashoz eredeti felszereJesre voit sziikseg, es ez majdnem teljesen hazilag kesziilt.
Az iizem - harmadik gyermekiink - minden feltiines nelkiil felveszi az uj 6lt6nyt. Milyen j6, milyen szep, mintha csak ra volna szabva! De csak semmi elismeres az erdekeltek reszer61, a csalad is csak termeszetesnek vette, mint a Kolumbusz tojasa. Megcsinalta volna mas is, ha eszebe jut.
Hogy fajt apâtoknak az, hogy az 6 erdemei mindig el lettek sikkasztva. Ugy vagyott
volna egy kis elismeresre, megbecsiilesre, tiszteletre. De 6 tudta, hogy mit alkotott, s
- bar vegtelen szerenyseggel - mindig Istenre haritotta az alkotas erdemeit. J6lesett
volna latni, hogy masok is tudjâk: ujra megmentette a vallalat j6v6jet.
A zold eljaras brumilyen zseniâlis es t6keletes voit a maga nemeben, csak igen korlatolt letalapot ny(Jjthatott a vallalatnak. S ha nem sikeriil ezzel a szaraz eljarassal helyettesiteni, az iizem fennmaradni is csak igen sziik keretek kozott tudott volna. Fej22
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16desr61 pedig sz6 sem lehetett volna. No, de ez sem voit baj . lstennel az igazsâg. Milyen j6 nezni a gyermeket, hogy j6 es egeszseges, megvan mindene. Măr ejjel-nappali az Ozem, de nincs ejszakas feliigyel6. Apatok hajnal 5-t61 ejfelig talpon van. Reumas lâbaival naponta szâzszor is megjârja a pincet, padlâ.st, hogy mindent maga
iranyitson. Az elhanyagolt reumâja - gy6gyitasra sosem voit ido es penz - egyre roszszabbodik. Lâbai, kezei dagadtak, felo, hogy a szivizmokra âtterjed. Minden reggel
be kell fâ.slizni a labait, hogy el tudjon indulni, igy is csak papucsban. Este sokszor
ugy kell agyba fektetni, mint a gyermeket. De aze1t a gepek egyetlen hibas zakatolasâra telriad aJmăb61, s meg mielott a munkăsok eszre vennek, 6 kint van es intezkedik. De ez termeszetes, ez az apa kotelessege, neki er6snek kell lenni.
Azert a mi bo l dogsăgunk meg tenyesebben ragyog. Vasămap, amikor a gyâr ali, karoltve jârjuk be a gyârat, ti, gyerekek el6ttiink szaladtok. Csak nezziik csodalkozăssal :
mindig szebb lesz, mindig n6 es egyre jobban fejl6dik. Csak "betegseg" ne erje, ez az
egyetlen 6hajunk.

________________________________________________]
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A probatetel

1932 nyara. Ujra epitkeziink, mert nincs megâllas. Megvan az allami monop6lium, az
orszag ellatasa teljesen a mienk. A letalap biztositva van, csak tudjunk eleget termelni. Most mar egeszen a szaraz mâkszalmara rendezkediink be. Elmarad a nyari aratas,
s az annyi eshet6segt6l fiigg6 zold mâk feldolgozasa nem problema t6bbe.
Meg negy 3.ztat6 kad kesziil. Szecskaszin epiil a mâkszalma raktarozasara, kiilon
mellekvaganyt tesznek le az âllomast6l a vagonok kirakodasara. A zuz6helyiseg es a
gephaz is b6viil. Elet, mozgas, kesziil6des mindeniitt. Janos elemeben van, boldog,
igy is munkaban telik a nyar, de ez csak orom a sok kenyszer, tetlenseg utan.
A gyerekek mellett j6 kis jatsz6pajtas van. Molnar bacsi hintat epit, es vidam kacagâstol hangos az udvar. A baromfis kertet feladtuk, s a helyen gyonyoriî virâgoskert van. Ezt a nagy szabadsagot, a sok szeretetet, amely koriilvett benneteket
a gyarban, soba nem fogjatok elfelejteni. S talan nem is lesz szebb hely, jobb hely,
edesebb otthon, mint a biidszentmihalyi Alkaloida Gyăr voit. Az a kis ketszobă.s lakas, a gyerekszobanak csUfolt el6szobaval, melyben a hezagos ajt6kon at meg
a pokr6cot is lengette a szel. Telen a hal6szoba ugy kihiilt, hogy dideregve kellett
telkelni, . hogy tiizet rakjunk. Nyâron meg torr6 voit, mint a katlan. Megis, a sziviinkben mindig oda vagytunk vissza, ahol boldogok, fiatalok, bizakod6k voltunk,
s a sziikos jelenben epitgettiik a jov6 fellegvarait. Egyiitt mind a negyen, es odakint
az 6t6dik, az iizem.
1932 nyaranak vegere elkesziilt az epitkezes. 500 kg-os az iizem. Hala Istennek, ezt
is meg6tiik. Segit6tarsunk is van mar. Kiss Ilonka helybeli gy6gyszeresz gyakomok,
aki a titrâlasok gondjat levette vâllunkr6l. A munka azert nem kevesebb, mert n6 az
adminisztraci6, a tetmel6kkel rengeteg a levelezes. Janos pontos, szep iizemnapl6kat
allitott 6ssze, minden munkanak megvan a maga lapja, . melyben feljegyzi az âltala
vegzett munka adatait. A cedulâk minden este befutnak hozzank. Olyan vilagos, barmikor ellen6rizhet6 rendszer, amelyet Janosnak mashol nem voit alkalma latni.
Sajat elgondolasab6l epitette ki olyan t6keletesen, hogy minden szakert6, tapasztalt
ember, aki az iizemben jă.rt, megcsodâlta. Jă.nos a sajă.t erejebol epitett ki mindent. Nem voit soba kitol kerdezni valamit, nem voit minta, amit kovetni lehetett volna. Ez a mindig minden reszletre kiterjed6, s mindent 6sszefoglal6 szervez6 agymunka voit az, amiben eleterejet oly lazas temp6ban felemesztette.
gyă.ri

A kristă.lyosodă.s, a tisztitas mar szepen ki van dolgozva, ezt teljesen magunk tartjuk
kezben. A morphin kockazasara is sikeriilt megfelel6 berendezest szerkeszteni. Napi
masfel-ket kg mmphint keszitiink! Milyen boldogsag ezt poritani, kockami, bem6·ni. Amin6seg els6rang(J, mindeniitt elismerest arat: "Szebb, mint a Merck-morphin"!
24

Magyar gyogyszereszek, magyar Sorsok

Boldogok vagyunk, de felh6 van az egen: Janoska kohog, kohog szOntelenOl. Nem
birja az alfoldi klimat. Magaslati leveg6 es mandulamiitet kellene, de egyel6re nincs
meg penz semmire. Mi csak tehetetlenol hallgatjuk - ejszakankent - a fuldokl6 kohogest. En sem vagyok j6l. Amorphin poritasanal, a csomagolasnal elkerulhetetlen belelegezni a szall6 porszemeket. Van, akinek ez nem art, de egyeseknel (kulonosen
a sz6ke, feher b6riieknel) lelegzesi nehezsegeket, alland6 nathat, kohogest, kiOtest
okoz. Pr6bă.ltunk ălarcot hasznălni, de az erzekeny tipusoknal, mint j6magam, nem
voit mas mod ra, mint otthagyni a laborat6riumot. Ez fajt, nagyon fâjt. Harmadik
gyermekOnk mar nem szorult anY.iă.ra. Pestre megyek kezetesre. Jânos - tavolletemben - sietve atrendez mindent, hogy irodai helyisegOnkb6l a morphin nyomat is eltavolitsa. uj szaritot rendez be a padlason, es mire hazajovok, uj iroasztal var az irodaban. Mar csak az adminisztraci6 lesz az enyem. De azert nincs semmi baj, az Ozem j6
kezben van, es ujra egyott vagyunk mind az oten.
1933. szeptember. Janoska mar iskolas, szepen elvegezte az els6 elemit. Icike is keszOl az iskolara. Nyaron az egeszsegunk is jobb voit. RemenykedOnk.
1933--34-ben mar minden be van allitva, megy a munka siman, program szerint. Oh,
harcok, zokken6k ugyan mindig vannak. Hol szen nincs, hol szulfit nincs a kivonashoz, hol a mâkszalma nem erkezik meg idejeben, penz mindig keves, megertes meg
kevesebb. A rank er6szakolt folyadek szulfit, majd rossz min6segii leveles mâkszalma hasznalata folytan az aztat6 levek ket izben is leromlanak, s a termetes leesik.
A kinos magyarazgatast mindig ketelked6 vatlvonogatas fogadja. Milyen nehez viszszaallitani a nmmalis termetest. Most mar a pesti kozpont intezi az adminisztraci6t,
Wendler vezetese alatt. Peter is a pesti irodaban dolgozik j6 fizetessel, mint elnokigazgat6. Alland6 nyugtalansag van amiatt, hogy melyik hitelez6, melyik szamla legyen el6bb kifizetve. Mi csak dolgozunk, vakon huzzuk az igat.
Janos elete folytonos utazgatas Pest es Szentrnihaly kozott, mert tisztan akar latni
mindent, es kezbe akruja venni az Ozem ellatasat. Milyen sokat vagyunk egyedol az
Ozemmel, minden er6mmel igyekszem eleget tenni. Fâj minden nap, amit egymast6l
tavol kell tOltenOnk. Peter elegedetlen a pesti irodaban, nem tud ervenyesOlni ugy,
mint szeretne, Wendler tul onatl6an miikOdik. Peter, aki most elnok-igazgat6 a pesti
kozpontban, teljesen hatastalan Wendler kezeben. Mindenki gyanusit mindenkit, de
mikor szinvallasra kerOl sor, Janos mindig egyedOl marad a porondon Wendlenel
szemben. Peter 6vatosan visszavonul es mossa kez~it. S a szakadek, melyet a meg
nem ertes, az irigyseg tamasztott, egyre melyebb lett a testverek kozott. Es csodalatos egyhangu szavazattal megegyezett a csalad abban, hogy Janos a "rossz fiu", aki
edes batyjat nem engedi ervenyesOlni. A mi igazsagunk mindig homruyban marad.
Az Ozemi ev vegen meg egy s(Jlyos pr6batetel jon. Az allam rank kenyszeriti a ko-

dein gyartasat. Janos hiaba tiltakozik ellene. Felszeretes persze nincs. Uveglombikokban, kil6s tetelekben megy a methylalas. Ene a celra sirva veszOnk be minden kil6
mmphint. A reakci6 reverzbilis, s a bomlast - megfelel6 berendezes hijan - megaka25

j

MAGY AR GYOGYSZERESZEK, MAGYAR SORSOK

datyozni nern lehet. A lassan lefoly6 koliilmenyes miiveletnel 50-60% elvesz. A vesztesegert tenneszetesen - miniszteri uton - Janos lesz felelossegre vonva. A sok fontoskod6 pesti partner semmit nem tesz. Az o feladatuk lett volna az anyagi segelyt es
a felszereJest eloteremteni. Janos egyedOI pr6balja megertetni, hogy milyen lehetetlen
a feladat penz nelkOI. Vegol is visszaternek a csereakci6ra. Mennyi keserii megbantas, megalazas, amely6t sohasem kapott apatok eJegtetelt.
Janoska is ujra beteg, masodik eve esik at sl1lyos tOdogyulladason. Kohogese sem
javul. Janost is megviselik a harcok, az orokos izgalmak. A szive - az a j6 sziv~so
kat kinozza, neha benultan elesik. Ilyenkor eros feketekaveval kuralja magat.
Ostort a kimerOitsegtol roskad6 16nak! De ujra es ujra talpra ali, tolenyes kis mosolyaval takarva a pusztul6 eroket, csak semmi szanakozas, en eros vagyok. Hitt mindenki az atlatsz6 alarcnak: Kabay Janos eros, nyugodtan rakhatjuk vallara · az ujabb
terhet. Ki bima, ha nem o?
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Az elismeres

1934 tavasza hoz IendOietet ujra a gyârba. A nagy dan Oziet Horsiew-ekkai meg van
kotve. Az eiso nagy kOitoidi rendetes! Uzem-nagyobbitas Iesz ujra. Kozben a Iengyei
fi6kuzem feiallitasa is eiiett hatârozva.
A Nepszovetseg Kabit6szer-ellenorz6 Bizottsaga elkOldte elnoket es titkă.ră.t, hogy
megtekintsek a gyârat, es meghivtâk edesapatokat, hogy Genfben ismertesse a taIaimanyat. Szakemberek tiszteiete es megbecsotese vette korOl. Ebben eddig soha
nem voit resze. J6Iesett. A Nepszovetseg kitOntet6 elismereser6I az egesz Europa
sajt6ja szinte Onneptesszamba men6 h6doiattai emiekezett meg. A sok hiriapi kozIemeny a magyar koroket is tiszteietre birta. Hiaba, kOifoidr6I kellett jonni az elismeresnek. Erkolcsi es anyagi teren csupa siker! A het sziik esztend6 - ugy latszik Ieteit. Haias szivvei koszonjuk meg az Urnak, hogy megertok ezt, es hisszok is,
hogy ezutan nyugodt, rendezett munka, piheries es elismeres kovetkezik. Harmadik
gyermekOnket szamyra bocsă.thatjuk. Vegre gondoihatunk az eis6 ket gyermekOnkre is. Vasâroini megyonk. Mindenki kap szep cip6t, ruhat, fehernemiit. Milyen
j6Iesik az uj ruhat magunkra venni. Mindket gyerek sikeresen tuiesik a manduiamuteten.
Janos eiemeben van, boidog, mert ugy Iatszik, hogy akadalyok neikOI doigozhat.
A Iengyei Ozem feiallitasanak terveit es koitsegveteset tervezi. Mennyi munka, milyen 6riasi feiei6sseg! Kozben negy hetig a Iengyei gyâr mernoke - hogy betanuija az
eljă.rast- minden percben a nyomunkban van. De ez is eltelt valahogy.
1934 augusztusaban Tapolcafiirdore megyonk nyaralni. Micsoda boldogsag ez nektek, gyerekeknek. Valika s6gorn6m is ott van a gyermekeivel. Mindenki uszni tanui,
de apă.toknak bizony nem sok pihenese voit benne. Elotte meg kellett tervezni, megrendeini, munkă.t kiadni. Kozben t6bbszor Pestre utazni otesekre, Miskolcra, târgyaini a Szilagyi-gyârrai, akik az uj Ost6ket keszitettek. Utana pedig helyrehozni, p6toini
mindent, ami a ket het aiatt eimaradt. Bizony nem sok pihenes voit a szabadsag aiatt,
bar a tapolcai gy6gyfurd6 segitett a reumajan, es voit egy pâr nyugodt, bekes napunk
JS.

1934. szeptember vegen keszen allt a megnagyobbitott gyar. Csak a kazanra vartunk
meg, de vegre az is megerkezett. Nyolcokros szekenel hUztă.k - nagy erofeszites kozepette ·tijert a szeker kerekei sokszor tengeiyig sOppedtek a saros uton. Mindenki
keszen allt a segitsegre. A munkaiaz atterjedt minden emberre. Kimondhatatian boidogsag vegignezni az Ozemen. Minden uj es ceiszerii, minden ragyog, szep es j6. Mar
nem gyermek t6bbe harmadik gyermekOnk, hanem fein6tt ifju. Komoly gyarteiep. Uj
gephaz epOit, nyolc uj aztat6kâd, uj szecskas szinek es - regi âlmunk - a munkasetkez6.
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Kis lakasunk is ki lett bovitve, a regi vagyam beteljesedett. A regi kamra helyen keszOlt kis vendegszobaban vegre nevel6n6t is elhelyezhetonk, hogy a gyerekek intelligens felugyelet ala keruljenek. Az emberek is, a munkasok is lelkesek, csupa ragyog6, boldog arc. Rajong6 csodalat, mindenre kesz szeretet es bizalom van
a szemOkben, ahogy Janosra neznek, az Apjukra. Milyen boldogsâg lesz dolgozni.
Nyers morphint fogunk szatlitani Danianak. Kodeint csak igen kis mennyisegben belfoldi szOksegletre - kell keszitem: Felveszunk egy vegyeszmernokot, igy lesz felvaltas a munkaban. Kapunk egy erettsegizett fiut, aki a munkanapl6t vezeti. Az Ozem
onellatasat is kiharcolta Janos. Az Ozem meghatarozott osszegert, onkoltsegi aron adja at az eladasra kesz alkaloidokat a budapesti kozponti irodanak, viszont minden
szOksegletet maga szerzi be, es maga tlzeti. Most mar ugy gondoltuk, hogy csak be
kell allitani a munkat es a konyvetest, betanitani az uj munkaer6t, es - az idegfeszit6
evek utan - nyugodt, zavartalan piheno munka kovetkezik. Hiszen olyan . kimerOlt"
agyondolgozott voit mar apatok. Elerte az eddig lehetetlennek tartott morphin gazdasagos el6allftasat, bebizonyftotta igazsagat, es nagyon kierdemelte az elismerest s
a nyugalmat.
De hiaba, nem voit irgalom, nem voit megatlas.
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A vegzetes krizis

1934 6szen jott a les(Jjt6 hir. Nem kell a nyers morphin, amire az egesz Ozem be van
âllitva. Az 6pium-ellen6rz6 Bizottsag csodalatos m6don felre6tette a gyar jelent6seget, a b6dit6szer terjeszteset latta benne. Az Ozem csokkentesere t6rekedett. A kulfoldi hatalmas t6kes 6piumtennel6k is rossz szemmel neztek munkankat, nem voit
erdekOk, hogy olcs6bb, jobb morphin keruljon a gy6gyszerpiacra. igy a morphin
kartell osi ellensegOnk - megakadalyozta, hogy beviteli engedelyt adjanak Dă.nia
ba, a nyers morphinra. Kodeinben kell leszallitani az egesz kotest. Kodeinben! Mikor mindenki tu<lja, hogy nincs megfelel6 berendezesOnk es eljarasunk. Az egesz uj
gyâr a nyers morphin keszitesre keszult. Mas berendezes megvetelere mar gondolni
sem lehet, nincs ra fedezet, a beruhazasi koltsegek amugy is tulteptek az el6iranyza-

tot.
Janos ketsegbeesetten tiltakozik, minden szamitasa osszeomlik. Megint a lehetetlent
kell megpr6balnia, mert ha nem tudunk kodeint szallitani, akkor osszeomlik a kulfold
fete oly nehezen kiepitett presztizsOnk, es ellensegeink diadalmaskodni fognak. Ez
mar nem gyerekbetegseg voit. Val6sagos vegzetes krizis. Es itt kezd6d6tt szamunkra
a tragedia, amely megallas nelkOI vezetett eletunk biztos katasztr6fâja fete. A hajsza,
amelyb6l ezen tul csak - iizott, mergezett lelekkel - fut6 pillanatokra tudtunk elmenekulni.
Okt6ber, november, december. Micsoda megfeszitett munka. Hol vannak a pesti irodai partnerek? Az 6 felel6ssegOk lett volna, hogy kijrujâk: az eredeti szerz6des mellett maradjunk, s mi boldogan leszallitottuk volna a beigert arut. Hol van a sok târsszerz6, tanacsad6, reszvenyes? Mindenki hallgat es felreall. En is csak âlltam Jă.nos
mellett, elkinzottan es tehetetlenOl neztem, hogy kiserli meg ujra a lehetetlent. Minden nap egy ev voit az eleteb6l. De 6 helytâllt. Maga is betegen, vegs6 er6feszitesben
reszket6 idegekkel, de tiszta kutat6 aggyal es biztos erzekkel kereste az utat. Minden
nap ujra kezdte.
VegOl is lesz kodein. Sikerult megmenteni a beteget, de az orvos kid6lt mell6le.
A kodein kihasznalasa 75%-ra van javitva. A sok tars el6kerult, mindenki feltelegzett.

De azert nem voit semmi elismeres, nehogy elbizzuk magunkat. Valami 6sszet6rt apatokban, a megteszitett hilr elpattant. Eleg voit! El innen, csak el innen ebbol a pokolb61, ahol nincs megallas, nincs elismeres, csak az ostor pattogasă.t tebet hallani. Mindig. Egy rossz alma voit, egy lidercnyomasos megerzese, hogy hajtja a kocsit egy
szakadekon at, s mire ater, lerantjâk a bakr6l, s ott marad az utszelen. A tulhajszolt
idegek nem tudtak t6bbet elviselni. El innen, nem kell t6bb!
1935.

januar elejen Jă.nos kimondta az elkepzelhetetlen elhatarozasă.t. Atadja Peter

batyjă.nak az Ozem vezeteset, s mi Pestre megyonk a tovâbb-fejlesztesen dolgozni. En
29

MAGYAR GYOGY.SZEREszEK, MAGYAR SORSOK

reszketve hallgattam. Tudtam, hogy a kimeliiltseg birta ene az elhatarozasra. Csak
annyit kertem, hogy ne veglegesen menjiink. Ne hozzunk dont6 elhatarozast ilyen
dult idegallapotban. J6skanak - orvos s6gorom - is konyorogtem, hogy ajanljon betegszabadsagot Janosnak. Ket-harom h6napi pihenesre van sziiksege, es addig vezesse Peter a gyarat, s majd azutan pihent idegekkel, tiszta fejjel hatarozzunk a jov6 fe161. Nem hallgatott ram senki. Mindenki kapva kapott a terven. Remek! A munka el
van vegezve, a gyar be van rulitva, most jojjon Peter, az a helyes, hogy az els6sziil6tt
tiu Iegyen a Iegtontosabb helyen. A csalad elegedett.
Arra senki nem gondolt, hogy mi lesz Jă.nossal. Az agyondolgozott szegeny fiu, aki
az elete munkajat, energiajat, eszmejet adta azert a helyert, amit most egy nagylelkii
gesztussal akar odaadni. Hogy tudja otthagyni mindezt? Elhagyni az iizemet, eppen
most, amikor mar 6r6me lehetne benne, amikor mar val6ban igazgat6 lehetne, nem
rabszolga. Mihez fog kezdeni? Hol taiat kepessegeinek megfelel6 helyet es munkakort? Nem kerdezte ezt - egyetlen egyszer sem - senki. Tală.n esziikbe sem jutott.
Rogt6n minden lepes megt6rtent a lakas kicseretesere, mi atvessziik a Peter lakasat,
6k megjonnek a mi kis, szeretettel epitett uj lakasunkba. Wendler is 6Iiilt, mert tudta, hogy Petert jobban tudja majd manipulalni.
Egyszer - miel6tt meg veglegesitve lett a csere - Janos radobbent, mit tett. Ekkor
mar erezte, hogy ha kiteszi a labat innen, az iizemhez - szive gyermekehez - nem lesz
t6bbe semmi joga. Ekkor mar tisztan latta a jov6t, s erezte, hogy vissza kell csinruni
az egeszet. Konyorogve kert: "Ne engedd, hogy elmenjek, ha magam akarom is, mert
nem birom ki!" En megis engedtem. Tehetetleniil alltam a megindult vegzettel szemben, amely elsodorta az eletiinket az egyetlen igazi utr6l. A csalad meg sem hallgatta
pr6batkozasomat. Megbenultan hanyatlott le tiltakoz6 karom.
Dermedten fekiidtiink a sotet ejszakâkon, atmatlanul, kihii16 szivvel. Nem mertiink sz6lni, nehogy felebressziik egymast, de mikor eszrevettiik, hogy a masik sem
alszik, megsz61altunk. "J6 lesz kisszivem minden, majd meglatod. Lesz kis laborat6riumunk, mindig egyiitt togunk dolgomi, ujra ă.tvessziik az egesz kemiat, egyiitt
kidolgozzuk a mâkszalma analiziset, hogy a termelest ellenorimi lehessen. A gyerekeket j6 iskolaba adjuk, estenkent setalunk a budai hegyekben, szep lesz, j6 lesz
minden."
Azutan egyszer csak megszakadt az alarc, megrazott a fuldokl6 zokogas, sziviink
szakadt meg a ketsegbeesest6l. Hany ejszakat t6lt6ttiink igy atmatlanul, hallgattuk
a gyar zakatolasat, gyetmekiink szivdobbanasat Arulas 6t itt hagyni, hiszen nem szeretheti ugy senki, mint mi. Valami t6rtenni fog, mert ez nem lehet, hogy megt6rtenjen! De nem tortent semmi. Voit valami er6, amivel nem tudtunk szembeszallni, az
anyai sziv allt elenk. Mama Petert akarta, hogy ervenyesiiljon. Az anya a gyenget
akarta telkarolni. Janos eros, 6 mehet valahova mashova. Legyen meg a csalad bekeje. Megyiink.
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1935 Husvetjan bucs(Jztunk a munkasokt61. Milyen szivszakadva, fajdalmasan vâ.Itunk el. Nagydarab, eros emberek sirva karoltak magukhoz, cs6kolgattăk gyennekeinket. Mintha ereztOk volna mindnyajan, hogy a bucsil vegleges.

Felkolt6zt0nk Budapestre. Elso ejszaka Janos nagyon rosszul voit. Szivverese elelakadt, belgorcs kinozta. Azt hittem, hogy nem eli tul az elszakadast. De jobban lett,
es ujra remenykedni kezdtOnk. Sok szeretettel tervezgettOk a laborat6riumot, lanulni es olvasni kezdtOnk, amire a hajszolt evekben nem voit ido. Sokszor elmondta
Janos, hogy milyen eletet akar berendezni magunknak. Utat nyitunk az elet mindennapi tOlekedese felett, dolgomi fogunk azert, hogy egyottletonket ertekesebbe, szeretetOnket t6keletesebbe tegyok. KiepitOnk magunknak egy tartalmas, gazdag, boldog eletet. FeiOiemelkedOnk a szOrke hetkoznapokon, es egymăs iranti szeretetOnk
lesz a pajzsunk az elet vihanlban. Hanyszor elbeszelgettOnk igy, esti setainkon. Kerte, hogy ne haragudjak ni, ha neha szigoru veletek - gyerekekkel -, hiszen csak az
egynyâri novenyek magjat kell vedeni a fagyt61, az evelok, a nagy fâk magja csak
akkor hajt ki - ha legalabb egyszer - fagy is erte. Akarta, hogy erosodjon bennetek
a hit, nojon nagy, terebelyes Htva, ami dacol az elet viharaval, es nem fagy meg az
emberek kozonyeben. Ne fajjon, ha egy-egy ag le is t6rik, mert eros t6rzse tudja azt
p6tolni. J6lesett igy beszelgetni a jovorol, es tudtuk, hogy mindig boldogok leszOnk,
amig egyott vagyunk.
1935 kozepen jott a lengyel Ozem beallitasa, negy utazas egy fel ev alatt. Ezekrol az
utakr61 irt levelei az en kincseim. Nyugalom, ero es hatârtalan szeretet arad belolOk.
A kutnoi Ozem - idegen emberek kozott - taraszt6 es nehez feladat voit. Megint elOIrol kellett kezdeni mindent, es tole vârtăk az iranyitast. A nyelvi nehezsegek dacara
erezte, hogy az emberek tisztelik es szeretik ot. A legnehezebb az voit, hogy sok idot
rabolt el toiOnk.

"Faj tudni - irta Janos az egyik utols6 leveleben -, hogy minden pere, amit egymast61 tavol t6ltOnk, sohasem fog visszatemi es mindig szegenyebbek leszOnk."
Sokszor olyan tisztanlatassal erezte tragediankat, mely ellen en minden erommel
tiltakoztam. Miert kellett, hogy valora vâ.Ijon? Mert szegenyek lettOnk va16ban, koldus szegenyek. Nem anyagiakban, de eletOnk celja, ereje es vegOI egymas elveszteseben.
A kocsit athajtottuk a szakadekon, lerantottăk a ba~r61, a sikon elvezeti mas is, talan
jobban is. Es mi ott maradtunk az ut poraban, az ârok szelen. EgyedOI.
A gyar - miutan ott hagytuk - par h6napig siman ment. Minden nehezseg ki voit mar
kOszobolve, szepen be voit allitva. De kesobb mar napirenden voltak a minosegi kifogasok a keszaru ellen. A "Kabay morphin" es kodein, melynek elsorangu himeve
voit, kezdett masodranguva csilszni. De Peter nem tiirt semmi belesz6Iast. Janos 1935
novembereben megpr6bâ.Ita meg egyszer visszakapni a gyarat. Ugy erezte, hogy meg
szOksege van ra az Ozemnek. Felajanlotta Peternek, hogy az alapitasi tokeemeJes
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alkalmaval a Jănos nevere irt, de kitizetetlen reszvenyeket hjak at Peter nevere
(Peter Jănossal egyenlo reszvenyeket kapott az alapitaskor). igy Peternek lesz a reszvenytobbsege es a donto szava. Cserebe engedje vissza a gyarba dolgomi, Peter pedigjojjon vissza Pestre.
Az ajănlatot nem fogadtak. el. Sot az egesz csalad (Valika kiveteJevel) levelet irt,
hogy ne haborgassuk Petert. Ha Petert "kiteszi az utcara", akkor a szOlei es a testverei kitagadjak. Jănos le voit s6jtva. Nagyon rosszul eseu az, hogy nem tudta senki
megerteni, hogy minJI van sz6. Nagyon szerette szOleit es testvereit.

Decemberben ujra Lengyelorszagba kellett utaznia. Faradtan, kimerOlten indult az
utnak. Hosszu harom hetig voit tavol. Minden nap vrutottunk levelet, minden este lestOk a telefont a gyerekekkel. Ereztem, hogy beteg, bar nem irta meg, hogy a sok inunkaban, izgalomban Iegyengiilt, Iesovanyodott szervezetben a gyerekkori serv kizar6dott. (A szenapadlas ajtajab61 akart leugrani a szenas szekene, amelyet azonban
kozben elhajtottak, s igy a toldre zuhant.) Bar sokat szenvedett vele, sohasem akarta
megoperaltatni. Lengyelorszagban sikerOlt operaci6 nelkOl helyre tenni a servet. De
a lengyel orvosok azt ajănlottăk, hogy ha megismetlodik, harom 6răn belOl meg kell
operruni, mert kOlonben idegbenulast kap a jobb laba. Mikor utnak inditottak a lengyel orvosok, minden utjaba eso repOloterre telefonâltak, hogy szOkseg eseten azonnal vigyek vissza - repOlovel - Vru·s6ba, s ha szOkseges, sOrgosen megoperaljak. Barcsak ott miitOttek volna!
Karacsony elott egy hettel 6t haza. Ugy dontott, hogy januarban megy be a k6rhazba. Kozben Janoska skarlatot kapott, en el voltam kOlonitve vele a betegszobaban.
Csak hosszas fertotlenites, ruhacsere utăn ttidtam Janossal tOlteni par 6rat. Szentestere megis egyott voltunk. Milyen szeretettel keszitette a hatalmas nagy karacsonyfat.
Meg sosem voit es soha nem lesz ilyen szep fâtok. Ti, gyerekek az Ovegajt6n keresztOilathattatok egymast, es mutattatok egymasnak a gyonyoru ajăndekokat.
Karacsony utăn a laborat6rium beallitasăn dolgozott, es beletogott egy kis modellOzem felallitasaba, ez a szentmihalyi gyar pontos masa Iesz. Az ujitasokat, amiket
a lengyel gyarban kipr6balt, kidolgozta a szentmihalyi gyarra is. Mindig magyarami
kezdte terveit, es en mindig csak fut6 percekre tudtam figyelni, mert Jănoskat nem
tudtam sokaig otthagyni. Majd biztattuk egymast, hogy a lakas tertotlenitese - a skarlat utăn - meglesz, es akkor fogjuk megkezdeni a munkat. Most tog a mi eletOnk kiepOini, a mi "utunk az elet felett", csak egymasban es Istenben bizva, nem csa16dhatunk tobbe senkiben.
A program egyik pontja a kodein-gyartas tOkeletesitese voit. Egy svâjci gyar hozott
ki egy szabadalmat a mmphin gyartasra, azt meg kell tamadni. A tudomănyos munkat, melyre eddig nem voit ido, vegre felvehetjOk, es tanulni fogunk sokat. Es mindig
egyott leszOnk. KOlfoldre is egyott megyonk, tobbe nem valunk el.
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Annyi szep nagy terve voit, hogy eletiinket gazdagga tegye. Utazni togunk. Majusban Genfben kell el6adast tartani a Nepszovetseg Kâbft6szer-ellen6rz6 Bizottsaga elott. Egy cseh ozern t"elallitasar61 is voit sz6.
Csak el6bb eros es egeszseges akart lenni ujra. Megoperâltatja a servet, a gyomrat is megnezeti, rendbehozatja a fogait. Egesz februarban pihenni fog, addig
en vezetem a munkât a laborat6riumban. Es azutân mindig egyiitt fogunk dolgozni.
A gyerekek j6 iskolâban vannak. Nemet nevel6n6 van mellettok. Anna, hiiseges
szakâcsn6nk el tud vegezni minden munkât otthon, mi val6ban "tudomânyos kutat6k" leszonk.
1936. januar 18-an este ujra kizâ.r6dott Janos serve. Rohanva hivtam a
rokat. Dr. Lippe erkezett eloszor, sikerO!t helyre tenni, de mi az azonnali
vâlasztottuk. Egyik doktor a Feherkereszt K6rhâzat ajânlotta, a mâsik a
kereszt K6rhâzat, ahol egy j6nevii sebesz operâl. Vesztonkre az ut6bbit
tottuk.

doktomutetet
Vorosvalasz-

Januâr 21-en meg egyOtt bementiink a laborat6riumba. Delutân, a k6rhâzba menet
kozben megâlltunk egy kis cukraszdânal es megkaveztunk. Es utâna jott a k6rhâz
es a veg.
Januâr 22-en megmiitottek. A sebesz szerint "gyerekjâtek" voit az egesz, a miitet
sikerolt. 24-en kapta meg a vegzetes injekci6t. 25-en felhfvtuk a tanâr figyelmet,
hogy az injekci6 helye voros es megdagadt. Estere mar magas lâza voit, de csak
mâsnap delben kotoztek at. Akkor mar keso voit, az orbanc elhatalmasodott rajta.
Meg egyszer megoperă.ltak - minden altatâs nelkiil- , hogy kivagjak a tertozest.
Iszonyatosan szenvedett.
Januâr 29-en, szerdân - hat 6rai halâlkiizdelern utân - jajsz6 nelkiil itt hagyott benniinket.
Ha talân a penicillin ismert es hasznalt lett volna, meg lehetett volna menteni. Az
utols6 percig eszmeletenel voit, de az utols6 8-10 6râban beszelni nem tudott. Biztosan tudom, hogy az utols6 percig az anyjât vâ.rta. De hiâba! Ugyanakkor Valika is
nagy betegen fekiidt - tod6gyulladâssal -, s anyjuk · vele voit. Valika az egyetlen, aki
nem fordult ellene. Husz 6raval Jânos utân halt meg. 6 ment vele az ismeretlen
messze utra, ahonnan nincs tobbe visszateres.
1936. tebruar 1-jen ternettiik el a Farkasreti Temetoben. Hat munkas t"eljott a kopors6t vinni, de a gyâr nem allt le. A sajt6 tele voit h6dol6 tisztelettel orszagszerte,
mert hât mi akkor Onnepeljiik nagyjainkat, amikor mâr meghaltak.
Janos halălaval az en munkăm is betejezodott, az ă.ldozat teljes voit. A lâng, amely
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egig lobogott, kialudt, a meghajszolt sziv megâllt. A sok terv osszeomlott, a sok sotet
balsejtelem valora valt.
Az6ta tahin mar egy mennyei csillagon epited is a te gyaradat, az igazit, amit senki
nem vehet el toled. Ott keszitesz szămomra is egy zugot, ahol majd egyszer ujra
egyiitt dolgozhatunk, ha az Isten megengedi, hogy utanad mehessek. Addig csak allok az ut szelen - megrabolt iires eletemmel -, es hiaba tepel6d6m, nem tudom megerteni az elet igazsăgănak utjait. Nem haltam bele, s măr nem is lăzadok, de az eletem fenye, gazdagsaga elveszett. Az iires hetkoznapok soraban csak a hit sziknija
tartja a talalkozas remenyet.
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Utoirat

Kabay Janosne a ferje hahila utan nem vett reszt aktivan a gyar vezeteseben. Kertek,
hogy menjen 6 Genfbe e16adast tartani, de 6 ugy erezte, hogy ha Janos nem lehetett
ott, hogy munkaja erdemet learassa, neki nincs joga hozza.
Szerenyen elt Budapesten, majd 1947-ben kovette gyermekeit Ausztraliâba. Kes6
eleteben sok orome telt unokaiban, akiknek a felneveJeseben nagy segitseg voit.
1970. junius 10-en, amikor Ilona a ferjevel elindult, hogy hazalât.ogasson - 23 ev
- a gyărba, elindulasuk 6nijaban Iehajtotta fejet es meghalt. Mintha csak. Ielekben veliik akart volna menni.

utăn

A hamvait hazak.iildtt~k, es utols6 kivânsaga, hogy Janos mellett legyen eltemetve,
valora valt. 34 evvel elte tu) Janost, de egy percre sem sziint meg gyaszolni.
Sokan meggazdagodtak a gyăr profitjan, de 6 - a 1Oevi szereny megelhetesen kiviil
- anyagi hasznot nem lât.ott belole.
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SziilOfalum

Lovo kelta telepitesii. A keltăk săncokat, dombokat alakitottak ki. Erre utai a Vărhely
es a Halom, amely a kes6bbi vasutâ.llomas komyeke. Ennek foldjeb6l szantottăk ki
1880-ban a dărdaveget es a kardot, arnely keltakori emlekeket a soproni miigyiijt6 kemenysepr6 mestemek, id. Stom6 Ferencnek ajăndekoztak. A keltăkat a r6maiak kovettek. A Varhely foldjenek szethanyasakor r6mai rezpenzek is el6keliiltek. A telepiiIesr6l măr az Arpad-hazi kiralyok koraban emlites t6rtenik, a regi Sopron megyehez
tartozott. Evszazadok sorăn, a haborus vesztesegeket kovet6en kiilonboz6 nemzetiseguek: szlovâ.kok, horvatok, nemetek telepiiltek ide. A Galavits, Kolics, Horvath,
Nemeth nevii itt el6 csaladok neve is utai ene.
A Bach-korszakot koveto alkotmănyos vilagban epiilt ki itt a vasut es a telepiiles
egeszsegiigye is. A Duna-Szâva-Adriai Vasuttârsasâg vas6tvonala Lov6n halad ât. Ez
a szarny Sopront6l Nagykanizsaig tetjed. A hagyomăny szet·int a vas6tvonalat nem
Lov6n, hanem Horpacson keresztiil terveztek. Az akkor el6 Szechenyi gr6f azonban
nem jărult hozza ahhoz, hogy a vasut birtokain haladjon at. igy jutott Lovo vasiithoz,
amely meghatărozta a kozseg fejl6deset. A Sopron-Sarvăr es a K6szeg-Fert6szentmikl6s kozotti utak is itt keresztez6dnek. Az ide telepiilt kiilonboz6 nemzetisegek keveredese is pozitivan hatott. Erdekes az is, hogy rovid ido alatt asszimilal6dtak, elmagyarosodtak. 1895-ben a telepiilesnek Nemet-Lov6 voit a neve. Păr evtizeddel kes6bb
mar nem lehetett nemet sz6t hallani.
Az 1870-es evekig Lov6 egeszsegiigyi vonatkozasban . Cenkhez tartozott, ahol voit
kororvos es gy6gyszertăr is. 1875-ben Lovo kiil6nvâ.lt, sajăt. kororvosa lett.
A lov6i kororvosok a kovetkez6k:
1875-1878
Zimmel Jănos
1878-1900
k.opp Ede
Rupf Adolf
1900-1916
1916-1939
Jâray J6zsef
1939-1971
Kontor J6zsef
1971-1983
Badits Margit
Olbey Fet·enc
1983-

Egyes id6szakokban mas orvos is prakt.izalt Lov6n. igy Kopp idejeben Gere
Adolf, Rupf idejeben rovid ideig Schnitzer Salarnon es Kemeny doktor, akit
a Lukacs minisztersege idejen t6rtent s6-panarna ugy telboszitett, hogy Pestre
utazva a Parlament bejăratănâ.l kijov6 minisztert egy zacsk6 sovai leont6tte. Jăray
es Kontor idejeben a zsid6t6rveny vegrehajtasaig itt miikodott Zoltăn Samu is.
A Lov6n miikod6 orvosok, habar mindegyiknek megvolt a betegkore, â.lland6an
ellensegeskedtek. A regebbiek a vasiitallomason, az ut6bbiak koziil ketten a nyilt
utcan verekedtek ossze.
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Jâray az epileptikus betegek rohammentesse tetelevel alapozta meg hirnevet. Az
egesz orszag teriileter6l voltak betegei. Amikor egy id6ben, neki nem megfelel6 lakas
miatt Nemeskene tette at szekhelyet, a kis kozsegben virâgz6 vendegl6k Ietesiiltek.
Kes6bb az el6ljâr6sag ismet targyalt Jarayval, es telket ajanlott fel a kororvosnak.
Jâray rajta bazat epitett, es visszakoltozott Lov6re. Eredetileg 6 voit az OTI orvosa is.
Kes6bb, amikor a Târsadalombiztosit6 jobban korlatozta a szamlajâra felirhat6
gy6gyszereket, Jaray lemondott az OTI betegek kezeteser6l. Szerinte az orvos tudja,
hogy lelkiismerete szerint mit rendel a betegenek. Id6kozben Ujkeren is letesiilt kororvosi szekhely, ahol a l6v6i szârmazasu Kontor J6zsef lett a kororvos. Vele szerz6dott az OTI azzal a kikotessel, hogy az OTI-tagok reszere Lovon tart tenn rendelot.
Jăray 1939-ben a kororvosi teendoirol is lemondott. Ut6dja Kontor J6zsef lett, akinek
uj kororvosi lakast epitettek. Lov6 harmadik orvosa Zoltan Samu, aki szinten Lov6n
sziiletett. Tanulmanyai befejezese utan, a huszas evekben hazajott. A szegeny sors6
betegek orvosa voit. Kisebb elmeleti tudasat fokozott szocialis erzekenysege egyenlitette ki.
Sass Ferenc, a cenki gy6gyszertar berl6je 1878-ban lov6i gy6gyszertâr felallitasara
kapott engedelyt. E gy6gyszertâr 1879-ben nyilt meg. Sass koltega azonban hamarosan meghalt. Ozvegye Babics Istvannak adta at a gy6gyszertârat, aki nehany ev utan
Szombathelyre ment berl6nek, majd osszekottetesei reven 1902-ben Szombathely
legforgalmasabb reszen nyitotta meg a marvanyoszlopos officinaval bir6 Kigy6
Gy6gyszertârat. Lov6i ut6dja Szenerth Aladâr voit, akit6l apam 1895. okt6ber 1-jen
vette meg a Segit6 Maria Gy6gyszertârat. Zenerth azutan el6bb Bonczhidan voit ber16, majd Fels6gallan kapott patikajogot.
A 19-ik szazad elejen a Lov6hoz legkoi:elebbi orvos Biikon voit, a gy6gyszertâr pedig Csepregben. A pekărut naponta vittek Lovorol Sâg-Sajtoskă.lig. Rendsz~rint ezek
a pekă.rut kihord6k vittek toliink a gy6gyszereket is. Kesobb Simasă.gon es Ujkeren is
lett kororvos, sot Simasagon gy6gyszertâr is nyilt.
Apamt6l a gy6gyszertârat 1940-ben vettem at, s a kovetkez6 evben a regi kozsegi
hazb6l az altalunk fetepitett epiiletbe telepitettem. A gy6gyszertarakat 1950. julius
28-an allamositottâk. Az allamositott gy6gyszertârban gyakran voit vezet6csere. Az
ă.llamosită.s ută.n engem szeptember 20-ig meg Lovon hagytak, majd Sopronba helyeztek.
A gy6gyszertâr els6 vezet6i voltak:
Kocsis Jă.nos
1950-1954
Stinner Istvan
1954-1959
1959-1960
Binder Ott6
1960-1964
Ză.honyi Geza
Ză.honyi idejetol a l6v6i gy6gyszertăr 2 gy6gyszereszes lett. A beosztott gy6gyszereszek: Madaras Laszl6, Hrecha Piroska, Tamas Janos es T6th Ilona.
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Engeiman Zoitan 1964-ben vette at a gy6gyszertar vezeteset, beosztottja feiesege
voit. 1969-ben Ieanyom, Horvath Margit ket hetig heiyettesitette a szabadsagra ment
Engeiman hazaspart. Ez voit Lov6n csaiadunk utois6 gy6gyszereszi miikodese.
Engeiman Zoitan a 70-es evekben hait meg. A gy6gyszertarat ozvegye vezette tovabb.
Beosztottja a szinten Iov6i Menyhart Judit voit. Engeimanne nyugdijba vonuiasavai
1983 6szen Feiker Janos es feiesege, Szaiay Magdoina vettek at a gy6gyszertar vezeteset. A gy6gyszertar 1995 6szen keriiit maganositasra. Feikerek vettek meg. Az6ta
a gy6gyszertar irisz neven iizemel. Feikerek Ujkeren es Sopron-hotpacson fi6kgy6gyszertarat is Ietesitettek.
Gyermekeveimet Lov6n t6Itottem, es mint gy6gyszertarvezet6 1O evig eitem ott.
A faiu Iak6it szorgaimas embereknek ismertem, akik koziii az en id6mben tobb gazda is fogiaikozott serteskereskedessel. Vas es Zaia megyeb6I szekeren hoztlik a diszn6kat, es vittek a soproni vag6hidra, majd feibevagva Becsbe. Az asszonyaik a gazdasagban segitseggei doigoztak. Lov6n az en id6mben igazi nagybirtok nem voit.
A gazdatkod6k szorgaimas munkâjukkai 5zerzett piusz foidjei a szomszedos kozsegek hataraiba ny(litak. Soknak voit egy kis sz6I6je, igy bora is. Ismert voit egy-ket reszeg ember, de az nem voit rutaianos.
A Iov6i szarmazas(J dr. Horvath Ferenc a 20-as evekben itt Ietesitett kesgyarat, ameiy
az aiiamositasig szepen feifeji6dott. A heiybelieknek j6 munkaiehet6seget adott. Sajnos a szocializmus idejen Lov6 kui!ik kozsegnek min6siiit. Az addig viragz6 kozseget kovetkezetesen eisorvasztottlik. Ugy hallom, hogy a rendszervaitas 6ta Iassan ujra maglihoz ter. Remeiem, hogy a kiiifoidi tuiajdonban Iev6, szepen fejiesztett gyar is
megmarad.
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Az en 90 evem

1913-ban Lov6n, a regi Sopron megyeben egy 1800 lakosu kis kozsegben sziilettem.
Apam, Horvath Kalman itt voit 1895 6ta a Segit6 Maria Gy6gyszertar tulajdonosa.
Sziileim ket egyetlen gyermekenek szamitottunk Tibor batyammal, mert 17 ev korkiil6nbseg reven 6 mar az els6 vilaghaboruban harcolt, amikor en meg, mint a legt6bb
kisgyetmek, komyezetem megismeresevel, gondolatvilagom gyermekes megnyilvanulasaval tereltem el sziileim agg6d6, felt6 gondolatat a harcteren Iev6 katona fiukr6l.
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A gimnazmm als6 4 osztalyat Szombathelyen a Premontreieknel, a fels6 4-et
Sopronban a Liceumban vegeztem. Ugy erzem, hogy fej16desemben az ut6bbinak
voit nagyobb szerepe. A Liceumban a regi hagyomanyokra visszatekint6 Magyar Tarsasag szaval6versenyein es az iskolai rendezvenyeken gyakran szerepeltem. Itt alakult ki a kozeletben valokes6bbi szives reszvetelem.
Apam, akit bar peldas gy6gyszereszi elhivatottsaga, a beteg ember szolgalata
es gy6gyszerrel va16 onzetlen ellatasa jellemzett, az egyediil dolgoz6 falusi gy6gyszeresz alland6 lekotottseget nehezen viselte. Ezt a gy6gyszertarba beter6kkel
azonban soha nem ereztette. Ezert nem akarta, hogy en hason16 sorsu gy6gyszeresz
legyek. Az evangelikus papi pruyat ajanlotta nekem, de a gy6gyszereszi hivatast
valasztottam, s 1931. julius 1-jen gy6gyszertaraba gy6gyszeresz-gyakomokkent beleptem.
A kozsegnek akkor 3 orvosa es egy rulatorvosa voit. A gyogyszertar j6 hfrneve
reven tavolabbi videkekr61 is megfordultak halunk. Akkor az orvosok meg csak
a gy6gyszertarban kesziilt gy6gyszereket rendeltek. Keszitesiikbe apam vezetett
be es biztatott, hogy az akkor ervenyben Jev6 III. Magyar Gy6gyszerkonyv minei
tobb keszitmenyet keszitsem el. Gy6gyszertaron kiviili sz6rakozasom a szomszedban lak6 fiatal korjegyz6 hazasparral kapcsolt ossze. Minden ebed utan a faIuban egy kozos setat tettiink. Egyszer elhată.roztuk, hogy a lovoi ertelmiseget
osszefogva, teniszpalyat epitiink. Ezt k6vet6en, annak megepitese utan az en szereny tenisztudasom atadasaval a komyeket is bekapcsoltuk e szep sport iizesebe.
Tobb evben rendeztiink teniszversenyt is, amelyet nagyon hangulatos teniszbaJ
kovetett.
E setaink soran sziiletett a strandfiird6 letrehozasanak gondolata is. A falu agilis
jegyz6je most az egesz falu lakossagat bekapcsolva, egy nem b6vizii forrasra alapozva letrehozta L6v6n a strandfiird6t is, abban az id6ben, amikor ez falusi viszonylatban kiilonlegessegnek szamitott. Evek soră.n a medence koriil kabinsor alakult ki. Hazajott egy vendeg16s, aki a balatoni ettermekben szerzett gyakorlatot, es most itt
rendezett be egy bufet.
Lelkes hive voit a strandfiird6nek Czetin Istvan cip6fels6resz-keszit6, aki minden
idejet a fiirdonek szentelte. A viz minosegere gondosan teliigyelt, az usză.s megkedveltetesere soproni usz6k reszveteJevel usz6versenyt, este lampionos iinnepseget
szervezett. Hirveressel elertiik, hogy voit olyan vasamap, amikor 5000 ember is megfordult strandunkon.
Jegyz6nk agilitasa tovabbra is gyiim6lcsoz6 voit. Megepiilt egy korszerii vag6hid, az
Orszagos Hitelszovetkezet fi6kot letesitett Lov6n. Ennek felfejlesztese szinten Szab6
jegyz6 erdeme voit, aki kes6bb a Hitelszovetkezet iigyvezet6jekent a korjegyz6i rulasat61 megvalt.
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Visszaterve sajat eietpaJyămra, a 2 eves gy6gyszeresz-gyakomoki idom vegen,
a vizsgâra vai6 feikeszOies ceijab6I Budapesten hârom h6napos gyakomoki tanfoiyamon vettem reszt. A Luther Otthonban Iaktam. A tantoiyam zar6iinnepsegen varatlanui konyvjutaimat kaptam. Emiatt a vizsgaig ejt nappalia teve tanuitam. Joi emiekszem, hogy gy6gyszereszi kemiai vizsgamra menet - ami az esti 6râkban voit a J6zsef utcan vegig a fenojodidos szirupr6I Ieirtakat oivastam. A vizsgan a kerdesem
voit: Mit tud a ferrojodidos szirupr6I? Kitiinot kaptam, eppen ugy, mint a reggeli
drogismereti vizsgamon. A vizsgazashoz szerencse kell! Ez kisert vegig egyetemi
eveim aiatt is.
Az egyetemi kepzesiink ak.kor meg keteves voit. Az egyetemen miikodott egy szocialis es kuiturâlis ceiu ifjusagi szervezet, a Gy6gyszereszhallgat6k Segeiy- es Onkepz6
Egyesiiiete. Az evfoiyamtărsak az Egyesiiiet itjusăgi aieinokeve văiasztottak. Ez es
a k6vetkez6 evi elnokke valasztasom meghatarozta pesti etetemet. Az egyesiileti feladataimat masodeves ein6ktărsamt6I tanuitam el. A hozzank fordui6 gy6gyszereszhaligat6knak ruha-, konyv- es penzsegeiyt ugy tudtunk adni, hogy evente hărom teadeiutant
es egy gy6gyszeresz brut rendeztiink. Leănyos csalădokhoz jărtunk, akiknek reszveteie
biztositotta teăink es bălunk sikeret. Tagjai voitunk a budapesti elit băiok rendezoit t6morit6 Balkozi Blokknak. Ennek reven a Blokk baljaira is elmentiink tovabbi ismeretsegszerzes celjab6l. A szervezes soran a gy6gyszereszek ak.kori vezet6it is megismertiik. Szemelyes kapcsolatok alakultak ki. Rendezvenyeink irant nagy voit az erdek16des.
Rendezvenyeinkre a Luther Otthonb61 kell6 szămu fiut vittem, akik az els6 ket 6raban
minden leany tancba vitelevel az egesz este j6 hangulatat megalapoztâk.

19 35.

Gyogyszereszbăl a Pannoniăban.

a diszemelveny:

Dr. Tau.ffer Gabor, Koritsanszk:y Ott6, Dr. Weber Dezso, Dr. Szab6 Jbzsi1,~
Dr. Jakabhăzy Zsigp~ond es neje, Dr. Gaal Endre, Dr. Mozsonyi Sandor es Locherer Tamas
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A csardas-nyit6 parok

Ugyeltem azonban arra is, hogy tanulmanyaimr6l meg id6ben szamot tudjak adni.
Egyetemi szigorlataimat - a kozegeszsegtan kivetetevel - kitiin6re tettem le. Daranyi
protesszor vizsgam6dszere olyan voit, hogy sokszor csak egy-ket sz6t vărt az elotte
elmondottak kiegeszitesere. igy kaptam kozepest anelkiil, hogy tetelem lett volna.
1935-ben kapott gy6gyszereszi oklevelem utan val6jaban az onkentes katonai szolgalat kovetkezett volna. Apam mar alig vârta, hogy segitsegere menjek.
E:letem e szakasza megis maskeppen alakult. Mozsonyi professzor disszertansnak
hivott intezetebe. Apam a fentiek miatt nem oriilt tanulmănyaim tolytatasanak.
Anyam tamogatta elkepzetesemet, majd Jaray haziorvosunkkal egyiitt megnyertek
apam hozzajârulasat is. igy tovâbbi ket evre az egyetemen maradtam. Disszertaci6s
temam a sebeszeti k6t6zoszerek tanulmănyozasa voit. Az intezet a klinikă.k gy6gyszerellă.tă.să.t vegezte. Az Egyetemi Gy6gyszertă.r gy6gyszerkeszitesi munkajaban termeszetesen mi is reszt vettiink.
Mozsonyi orvos- es gy6gyszeresz oklevellel is rendelkezett, de egesz eleteben
a gy6gyszereszet lelkes hive voit. A hazai gy6gyszereszet jov6jenek alakulasa, a korszerii egyetemi gy6gyszereszkepzes, a gy6gyszeresz kes6bbi tara melletti betegtajekoztat6 szerepe, mind az 6 diplomatikus munkajănak lett az eredmenye. Gy6gyszereszi hivatasom elmelyiileset is neki koszonhetem. Tanulmanyaimat befejezve
Mozsonyi az eppen megiiresedett Kmmanyz6sagi Gy6gyszertar vezet6jenek szeretett
volna latni. De a hoss.zU beszelgetes utan elfogadta ervetesemet: nekem Lov6re kell
m t:nm:m.
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Az Egyetemi Gyogyszereszeti Intezet es Egyetemi Gyogyszertar lrollektivaja.
f(jjzepen ar. Mozsonyi Sandor, mellette ba/rol dr. Csipke Zoltan, mellette jobbrol dr. N erned V Imre .

Professzorom az avatasunk utani bucsuzaskor azt mondta: a "Dr" nem csak cim, hanem a megszerzett ismeretek birtokaban, . a tudomany muvetesere kotelez tara melletti munkank soran is.
1937. okt6ber 1-jen a budapesti Honved K6rhazba hivtak be. Itt voit 2 h6napos gyalogsagi katonai kikepzesiink. Decemberben mar a k6rhaz nagy forgalmu gy6gyszertaraba keriiltem. Ez a gy6gyszertar a varos katonai hozzatartoz6inak gy6gyszerellatasat is vegezte.
Tavasszal a k6rhaz udvară.n tevo teniszpalya hasznă.lată.ra is alkalmam nyilt. A kornyek katonatisztjeinek ket lanyaval es baratn6jiikkel - kes6bbi felesegemmel - es mi,
harom krupaszomanyos gy6gyszeresz alkottunk kozos tarsasagot. Habar engem
a nyar elejen a Honved Kozegeszsegiigyi Intezetbe helyeztek at, id6kozonkenti teniszezesiinket ez nem szakitotta meg, mert a szallasom tovabbra is a k6rhazban mru·adt.
Az intezetben els6sorban vizvizsgă.lat es orvos laborat6riumi vizsgalatok vegzese voit
a feladatom.
Nellike ez ev julius elejen Gyulă.ra ment a nagybă.tyjă.hoz nyaralni. Innen irt, par soros lapon hivott az Anna balra. Habar ezt a meghivast formă.lisnak ereztem, megis lementem Gyulara. A nagybă.tyjă.nă.l kerestem, akit lă.that6lag meglepett egy idegen
fiatalember megjelenese. Ugyancsak meglepte megjelenesem azt a nagy tarsasagot is,
akikkel Nellike egyiitt voit a balon. Termeszetesen sokat tă.ncoltunk egyiitt. Bă.li eszmecserenk vege az lett, hogy Nellike szivesen lesz a felesegem es eljon Lov6re. igy
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azutan a Kiara napi meghivasnak is szivesen tettem eieget, es harom het utan ismet
Gyuiara utaztam.
Nellike nyaraiasa utan, veie megallapodva szeptember 1-jen jartam ei6szor a Pusztaszeri uti Ebner villaban, s eiobb a mamat6I, majd Ebner J6zsi bă.csit6I is megkertem
Nellike kezet.
Aranyiag nagy tarsas eietet eitOnk mindketten, mas tarsasagban, igy bruokon sohasem
tală.Ikoztunk. Termeszetesen a szOiok megiepetessei togadtă.k a Ianykerest. A mama bizott abban, hogy terje ugysem togja egyetlen Ieânyat taiura engedni. J6zsi bă.csi reszIetesen kikerdezett, majd azzal ză.rta, hogy ha mi ugy Iatjuk, akkor 6 hozzajă.rul. Okt6ber 9-en megtartottuk az eijegyzest.
Ekkor kerOit sor a Feividek egy reszenek visszateresere, ahova aiakuiatom is bevonuit. Feiadatom tovabbra is Iaborat6riumi voit, azonban hamarosan visszajottOnk Pestre. En december vegen Ieszereitem es januar eis6 napjaiban mentem haza Lov6re.
Lov6n egy soproni epit6mester tervei aiapjan heiybeli k6miivesmesterrei epittettOnk
egy hă.zat, szivattyils vezetekkei, korszerii ti:irdoszobă.vai, gară.zzsal. Nellikevei ugy
terveztOk, hogy ide hozzuk ata gy6gyszertarat, es szOieim is ide k6It6znek.
1939. okt6ber 2-an voit az eskOv6nk Budapesten, a budai Ferences Tempiomban.
Eskov6nk utan feiejthetetien tiz napot t6It6ttOnk Sopronban, az akkori L6ver Sza116ban. Kozben a h6 is Ieesett. A Loverekben setrutunk, a jovonket terveztOk. Emiekezetem szerint a varosba be se mentonk. Ugy gondoituk, hogy mindig Lov6n maradunk,
ahoi mindenOnk megvan. Lesz majd aut6nk is, amellyei Sopront, sot Budapestet is
konnyen eierhetjok.
Lov6n berendezett Iakas vă.rt bennOnket. Boidogok voitunk, a szOI6k is eJegedettek
voitak. Apă.m orOit a segitsegnek, a pesti szOiok pedig Iă.ttă.k, hogy megteieio korOImenyek koze hoztam Ieanyukat.
Meg 1939. januar eis6 napjaiban Nellike occse, Laci - szigor16 orvos - Gyuiara
utazva virusos tOd6gyulladast kapott, es harom nap aiatt meghait. igy a pesti szOI6k
egyedOI maradtak, de soha nem tettek ceiză.st arnt, hogy mi Pesten maradjunk.
Nellike, bar pesti Iany voit, a 16v6i es komyeki intelligencia eietebe hamar beilleszkedett. Ket fiunkat, Dinit es Lukacsot gyorsan, egymas utan adta a j6 Isten. Bar voit
konyhaianyunk es gyermekianyunk is, a kisfiuk nevelese Nellikere haruit. A mar
1939-ben kit6rt masodik vilaghaboruba - tartaiekos 6rmesterkent - ket izben is behivtak, de mint egyedOI doigoz6 gy6gyszereszt hazaengedtek.
1942 nyaran, hrumadik behivasomkor mar orosz hadmiiveieti terOietre kellett mennem. Lovoi helyettesemOI zsid6 munkaszolgalatost rendeltek ki. A megszall6 csoport
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szovjet teriileten telepiilt Vegyvizsgâ.l6 Allomasnak lettem a vegyesze. Zomeben vizvizsgâ.latot vegeztem. Egy h6nap utan az Allomast tartalekba helyeztek, es engem
Kijevbe, a keleti Megszall6 Csoport Parancsnoksagâhoz tartoz6 orvos-f6n6k melle
rendeltek gy6gyszeriigyi el6ad6nak. E helyr6l dr. Tanay Istvan gy6gyszeresz szazadost szereltek le, miutan kinti szolgalati ideje lejart. Hivatasos tiszti beosztast nyertem, mint tartalekos zaszl6s. F6n6k6m alezredesi rangban voit, s tartozott meg a f6n6kseghez egy orvos-omagy is.
Tulajdonkeppeni feladatom a Megszall6 Csoport teriileten tev6 csapatreszek gy6gyszer- es kotszer ellatasanak a szervezese. A beerkezett igenytesekre nyilvantartasom
alapjan kiutalasokat vegeztem, es ene a gy6gyszerraktar, mely egy iskolaepiiletben
voit, vegezte a kiadast. A gy6gyszerek utanp6tlasat Lembergb6l kaptuk. Az ajandekba kiildott italok reven raktarunkat j6l felt6lt6ttiik.
Alakulataink havonta bekiildtek kimutatasaikat a vesztesegr6l, melyeket osszesitve
kellett tovăbbitani a hatorszăgba. Ez a higienikus teladata voit. Miutan az tobbszor
nem egyezett, parancsnokom az en segitsegemet kerte.
Murati Lili szinesznotol bcvonultatott auto allt rendelkezesiinkre. A soforje Piroska
honved voit, akit Kecskemetr6l az orvos-f6n6k hozott magaval. Tobbszor voit feladatom k6rhazvonat fogadasa es inditasa. A ram bizott feladatokat mindig szivesen
vegeztem. F6nokom szeretett is, s ha tarsasag jott hozza egy kis kecskemeti bork6stol6ra, rendszerint engem is behivott. A helyi Operaban is tobbszor megfordultam
veliik.
13 havi kinti szolgalatom idejen, bar voit nehany bombatamadas repiil6r6l, de eletveszelyt igazăn csak egyszer ereztem. 1942 szilveszteret a cari nyă.ri palotaba telepiilt
tabori korhazban tartottuk. Ejjel mentem innen baza egy parkon at, amikor reszeg nemet katonâk lovoldozni kezdtek. Siivitettek a goly6k, alig vartam, hogy epsegben kijussak innen.
A lov6i gy6gyszertarban a munkaszolgâ.latosokkal nem voltak megetegedve, igy
az el6ljar6sag ismetelten kerte leszeretesemet. 13 h6nap utăn ez sikenel is jart. Măr
h6napok 6ta a civil eletet eltem, amikor vă.ratlan kitiintetes ert. Frontszolgalati munkamat - f6nokom javaslatara - Signum Laudis-sal jutalmaztâk. Leszeretesem utan,
hazamenetelem elott 2 beti szabadsagomat Nellikevel toltottiik Erdelyben. Jartunk
Kolozsvaron, Szovatan, Tusnadon, Csikszeredan, a Bekas-szorosban.
Hazaterve engem a gy6gyszertări teladatok teljesen lekotottek. Megindult a Nyugatra menekiiles. Lov6n es komyeken atmenetileg megn6tt a lakosok szama, fokoz6dott
a gy6gyszertă.r forgalma. Munkaero bovitest hatăroztam el. Felvettem Heczer Ilona
kepesites nelkiili laboranst, majd S6re Margit takarit6n6t. Ilinek tetszett a gy6gyszertări munka. Nagyon ambici6zus voit, akit mind tobb gy6gyszertări ismeretre sikeriilt
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megtanitani. Habăr az iskolăban latinul nem tanult, a gy6gyszerek latin elnevezeset
gyorsan megtanulta. Rovid ido alatt nagy segitsegemre voit a gy6gyszerkeszitesben
es az expedialasban. A pilulâkat gyorsan es Ogyesen keszitette. Az akkori Nostramozgalom adta a gondolatot, hogy laborat6riumunkban tablettăkat is keszitSOnk. Ili
a tablettazas fortelyait is hamar elsajatitotta. Az 6 tapasztalatat igenybe veve mind
tobb tablettat keszitettonk Oberlander-fele lendkerekes tablettaz6 geponkon, melyet
S6re Margit 6râkon keresztOI is szivesen hajtott.
A mind tavolabbi gy6gyszertarakb61 kapott rendelesek kielegitesenek munkajaba
oreg szO!eim is bekapcsol6dtak.
1944 aprilisâban megszoletett a harmadik gyermekOnk. Nagy voit az orom, mert

a ket fiu utân kislâny erkezett. Nellikenek a gyermekekkel val6 fog lalkozâsban a hâborus esemenyek miatt az idokozben hozză.nk jott pesti szOlok is segitettek. A harcok
eloi Nellike baratnoj~, Izuka is hozzănkjott Gyulăr61.
A nemetek 1945. m ărciusi visszavonulasuk soră.n rovid idore h ozză.nk is betelepOItek. A gy6gyszertărat els6segelyhelynek jeloltek ki . Ugy az uralmon levo nyilasok,
mint a hozză.nk telepolt nemet csa.patok katonâi is nyugatra tâvozâsunkra kapacitâltalc Mindenkor azzal tertem ki, hogy a talu es komyek lakossâga itt van, az en feladatom azok gy6gyszerrel val6 ellatasa. A harcokra keszolve gy6gyszertârunk egyik
pincehelyiseget alakitottuk at 6v6helynek. Az elocsatărozasok soră.n hazunk hărom
talalatot kapott. Az egyik !Ovedek a szoba ket falat is atfUrva az officinâval szomszedos talban allt meg, de elore dontotte az egyik porokat tartalmaz6 szekrenyt is. Szerencsere a lovedekek egyike sem robbant fel a hazban. igy hâ.borus kârunk nem voit
kolonosen j elent6s.
Lov6 harcok nelkol kerolt a szovjetek kezere. Az els6 szovjet katona, aki a hazunkat elerte, eppen malâriâs lâzrohamban szenvedett. A t61em kapott kininnel păr 6ra
alatt Jobban lett. Tărsai akkor ejszaka f6kent oltonyeimet, szmokingomat, frakkomat
es nehă.ny egyeb ruhadarabomat, biciklimet vittek el. Malărias betegunk masnap halâ.lkodva visszajott, de azert a meg megmaradt oltonyeim koZOI egyet o is "elkert".
6v6helyonkon tobb napig eltOnk. Azonban hamarosan r ăjottem , hogy a feherkopenyes doktomak viszonylagos biztonsaga van. A falun tobb hullâmban âtvonul6 szovj et katonăk, ha bejottek - voit, aki h6na alatt egy ty(Jkot tartott - a gy6gyszertărba,
egysegesen szulfonamid keszitmenyt kertek es kaptak, amig voit.
A h ăboru ută.ni 2-3 ev fejlodest hozott a mi terOletOnkon is. Majd a kommunista eszmek er6s0dese, a szovjet rendszer nyomasa fokozatosan a szocialista rendszer bevezeteset eredmenyezte. igy kerO!t sor a kozforgalmu gy6gyszertărak âllamositasăra
1950. julius 28-ân az orszag egesz terO!eten. A falun el6 gy6gyszereszek gy6gyszertărai abban a hâzban voltak, ahol a lakasuk is voit. igy nemcsak a gy6gyszertărat, hanem a hazat is :illamositottăk. Az enyemet is.
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Mar soproni bejanisom els6 heteben a vallalat igazgat6ja felsz61itott, hogy lov6i lakasomat adjam at ottani ut6domnak, Kocsis Janosnak, akinek negy gyetmeke voit.
Reszemre annak a soproni kolJeganak a lakasat kivantâk kiutalni, akit Nagylozsra
belyeztek. Miutan megtudtam, bogy a kollega sajat tulajdonat kepezo Iakasab61 nem
kivan Nagylozsra koltomi, igy lemondtam a tervezett kiutalasr61. Megkerdeztem
Kocsis Janost, milyen lakasigenye van. Ket szoba, konyha, kamra, fiird6szoba es
a mellekhelyiseg kell neki. Ezt teljesitettem is azzal a m6dositassal, bogy a fiird6szobank kozos lesz, bisz mi a megmaradt ket szobankba csak a fiird6szoban keresztiil tudtunk bej ami. :Eveken keresztul egyetertesben, baratsagban eltunk.
Tebat munkahelyemre, a soproni voit Angyal Gy6gyszertarba naponta jrutam be
Lov6r61. Nellike a bârom gyermek gondjat, neveJeset viselte. A csalad egyediili keres6je voltam. Fizetesemet felesegem osztotta be. Szerenyen eltiink. Voltak· ty(Ikjaink,
a gyermekem segitsegevel nyulakat szaporitottunk es a vasamapi bUst igy biztositottuk. A megmaradt kert krumplit, zoldseget es id6kozonkent egy kis gyiimolcsot is biztositott. A bă.zimunkat a csaladtagok vegeztek, biszen en naponta keso este erkeztem
baza.
Amikor a gy6gyszeresz-szakfeliigyeletet megszerveztek, engem is szakteliigyelonek
jeloltek. Akkor ezt nem vallaltam, mondvan, hogy Gy6rbe belyezesemmel csaladomt61 meg tavolabb keriilok. Egy evre ra azonban kedvezo ajă.nlatot tettek, azt el is vă.I
Ialtam. Tettem ezt annal is inkabb, mert lattam, hogy nagyobb keresetemre mfndinkabb sziiksegiink van. igy lettem szakfeliigyel6, majd 1954-ben vezet6 szakfeliigyel6.
Fizetesemet teljes egeszeben bazaadtam, s en a kikiildetesi penzb61 fedeztem koltsegeimet.
Hă.zassagunk 15. eveben a j6 Isten egy kisbabat szant nekiink. Felesegem szegeny
voltunk ellenere is elfogadta az ujabb gyermeket. igy kaptuk 1954 szeptembereben
Komeit, akivel edesanyja otthon voit, amig 6 le nem erettsegizett. Nemi konnyebbseget Nellike szamâra csak az jelentett, hogy 1958 szeptembereben ismet Sopronba keriiltem, s miută.n az Allami Szanat6rium dolgoz6i reszere felujitott bazban kaptunk lakast, Lov6r61 bekoltoztiink. Akkorra mar Sopronban vettiink egy lakott bazat, ahova
kes6bb tobbszoros cserevel sikeriilt bekoltozniink.

1958 nyară.n Six Zsuzsa gy6gyszertarvezet6 kiilfoldre tavozott, igy megiiresedett
a Beke uti 5/20-as gy6gyszertarvezet6i ă.llă.s. Ekkorra eseu, bogy a gyori Vă.rosi
Tanacs a vezet6 szakfeliigyel6 reszere kiutalt egy lakast. Miutan nekem Sopron
Gy6mel jobban tetszett, kertem az igazgat6t, hogy lemondva vezet6 szakfeliigye16i allasomr61, belyezzen Sopronba a megiiresedett Beke uti gy6gyszertarba.
Szapru· igazgat6 keresemet csak reszben teljesitette. Sopronba belyezett, de nem
a Beke utra, banem az 5/19-es Koztârsasag utcai gy6gyszertru· vezetojeve nevezett
ki. A gy6gyszertâr b6vitesere, melyet jelent6s forgalma indokolt, athelyezeset jobb
munkakoriilmenyek remenyeben tobbszor megkisereltiik. Vegre az OTP a Deâk ter
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sarkăn Ievo lebombăzott hăz telkere azzal a teltetellel epitkezett, hogy annak teljes foldszintje a gy6gyszertâre legyen. igy sikeriilt Katter igazgat6 tamogatasaval
1970. februar 1-jen a Koztârsasag utcâb6l ide koltozniink. E korszeriî gy6gyszertăr Szebelledy Laszl6 nevet vette tel, s ezen iigyeletesse tett gy6gyszertăr vezetesevel Kolos igazgat6 tovabbra is engem bizott meg. A vâros e legnagyobb forgalmu gy6gyszertâraban gy6gyszeresz es asszisztens munkatarsaimmal val6, es
a beteg ember erdekeben tett sokirăny(l munkalkodasunk szamomra sok oromet jelentettek. Innen mentem nyugdijba 1981. januâr 31-en.

Felesegem csak a 70-es evekben vrut "dolgoz6va", s Iett a kiil6nboz6 soproni gy6gyszertarakban penztaros. Tizevi szolgruat utăn megromlott egeszsegi allapota miau
hagyta abba a munkat. Az ezt kovet6 kozos nyugdijas tiz evet ajandekkent kaptuk
a Mindenhat6t6l. T6bbsz6r iidiiltiink Gyulan, Gă.rdonyban es Vonyarcon. Jă.rtunk
tObbszor kiilfoldon. Elveztiik az aut6nkat, oriiltiink gyermekeink revbe jutasanak,
unokăink szaporodâsanak, dedunokâink megsziiletesenek.
1991-tol kezdve mar egyre komolyabb harcot kellett vivnunk Nellike Parkinson-k6rjaval. Sajnos hiâba minden pr6bă.lkozasunk, a k6r bizonyult erosebbnek, a j6 Isten, aki
annak. idejen 6t nekem adta, 1993. februâr hamvaz6szerdâjan magăhoz vette.
Az en Nellikem aldozatos eletevel, negy gyermek felneveJesevel szep csaladot ala-

pitott. Eddig hat unokam es hat dedunokam van.
Szerintem az eletnek ket igazi 6teke van: a j6 egeszseg es a szep csalad. 90 evemig
en ezeket megertem. Mindkett6ert, valamint a szep es ugy erzem, tartalmas eletemert
csak. halat adhatok a Mindenhat6nak., ugyszinten azert is, hogy Nelliket adta nekem
felesegiil. Meg vagyok gy6z6dve arr61, hogy 6 mint edesanya teremtett igazăn karriert a szep csalad megalapitasaval.
Meg edesanyamt61 tudom, hogy otnapi sok szenvedessel jâr6 vajudas utăn hozott
a vilagra. Ha most, onnan teliilrol lenez reănk, bizonyosan megnyugvassal gondolja,
hogy megerte az edesanyai szenvedes fia szep kilencven eveert!
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Pruyara repestol a vasdiplomaig

J931. julius 1-jen leptern be apam l6v6i Segit6 Maria Gy6gyszertaniba, mint
gyogyszeresz-gyakomok. :Etetern soran wbbszor gondolkodtam gyogyszereszt
hivatasomr6l. Ennek eszmei tartalmat apamt6l tanultam, amely az 6ta is toretlen
maradt. A beteg ember szolgruata. Szakmai tartalma az id6k folyaman t6bbszor
valtozott. Palyam kezdeten meg a 111. Magyar Gy6gyszerkonyv voit ervenyben.
A gy6gyszereszet akkor zomeben empirian alapult. Peldaul az emulzi6r6l csak azt
tudtuk, hogy akkor j6, ha kevereskor csattog. A venyre rendelt gy6gyszerek mindegyike altalunk keszitett magisztnilis gy6gyszer voit. A betegek az orvosi vizsgalat utan ugy ereztek, hogy a szervezetiikre szabott, betegsegiik gy6gyulasara szolgal6 gy6gyszert rendeltek nekik. A gy6gyszertarban a gy6gyszeriik elkesziteset,
ha nern helybeliek voltak, meg is va.rtâk. A keszites lat.vanya neha mar onmagaban
is javulast eredmenyezett.
1934-ben megjelent a IV. Magyar Gy6gyszerkonyv, amely mar a gy6gyszerkeszites
elmeleti ismereteit is tiikrozte. Az uj elmeleti ismeretek terjeszteseben a barati asztaltarsasagb6l sziiletett Magyar Gy6gyszeresztudomanyi Tarsasagnak jelent6s szerep jutott.
A Budapesti Egyeternen 1935-ben kaptam meg a gy6gyszereszi oklevelernet. Azutan Mozsonyi professzor Gy6gyszereszeti Intezeteben a sebeszeti gyapot vizsgruatar6l keszitettem el gy6gyszereszdoktori ertekezesemet. Temam kidolgozasâhoz az
Egyetern Bakteriol6giai Intezeteben is vegeztern kiserleteket. A kotszergyă.rtast
a Turul Kotszergyârban sajatitottam el. Kiserleteimmel megallapitottam, hogy a IV.
Magyar Gy6gyszerkonyv egyes sebeszeti kotoz6szerek sterilitasara vonatkoz6 el6irasai tul szigoruak, realitas nelkiiliek. Reszben kiserleteimr6l tartott beszamol6im,
reszben az Egyetemi Gy6gyszertar egyes osztalyain vegzett lelkes munkam reven
ugy ereztem, hogy Mozsonyi atyai szeretettel kezel engern.
Az id6k folyaman letesiilt hazai gy6gyszergyarak mind tObb gyari keszitmennyel
lattă.k

el a gy6gyszertarakat. Ezeket akkor osszetoglal6 neven gy6gyszer-kiil6nlegessegeknek hivtă.k. A keszitmenyeket magat6l a gyă.rt6l vagy nagykeresked6t6l lehetett
beszerezni.
1939-ben mentem baza, es 1940-ben vettern ă.t a gy6gyszertarat apă.mt6l. Akkor voit
olyan gondolatom, hogy Lov6n kotszergyarat letesitek, de vegiil inkabb a gy6gyszertar laborat6riumă.t fejlesztettem fel, a tablettazas remenyeben.
Abban az idoben a gyakorl6 gy6gyszereszek letrehoztă.k a Nostra-mozgalmat a szaporod6 gyari keszitmenyek bizonyos foku ellens(Jlyozasara. E mozgalom kereteben
egyseges, tetszetos kiszeretesben hoztă.k forgalomba a gy6gyszertarakban csomagolt
gy6gyszerkonyvi tablettă.kat.
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Ezt telismerve, egy lendkcrekes, kezzel is bajthat6 - 1800 db/6ra teljesitmenyti tablettaz6 gepet allitottam be gy6gyszertaram laborat6riumaba. Bertablettazast vegeztOnk. Egy gyermekkori jatsz6tarsam, lov6i keresked6, aki betente bejart Sopronba sajat Ozleti Ogyeit intemi, bară.ti szivessegbol a soproni gy6gyszertă.rakat vegiglatogatta es a tabletta-rendeteseket felvette. A k6vetkez6 beten az elkeszOlt tablettâkat
ki is szâllitotta. Az egyik k6szegi nyugdijas rokonom ugyanezt Szombathelyen es
K6szegen is megtette. igy indultunk, majd a rendel6 gy6gyszertarak ajanlasai reven
tablettainkkal eljutottunk Miskolct6l Szegedig. Az allamositaskor szfint meg gy6gyszertaram tablettaz6 tevekenysege.
Lovoi gy6gyszertă.runk j6 birnevii voit, gyakran boztak venyeket a szomszedos korzetekb6l is. A magisztralis venykeszites f6 volumenet azonban Jaray 200 db-os pilulas venyeinek elkeszitese kepezte. 6 az epileptikus betegek robammentesse tetelet
fenobarbital adagolasaval erte el. Venyei, kulonosen a felirt mennyisegek tekinteteben, szokatlanok voltak. Âltalaban egy-egy venyre nagy mennyisegii gy6gyszert irt,
mert betegeit, akik kozOl sokan tavolr6l jottek, ·ritkabban rendelte vissza. A videki betegei kozOl tobben a megszokott gy6gyszertă.rukban keszittettek el a pilulâkat.
A gy6gyszereszt sokszor meglepte a nagy mennyisegii tenobarbital. D6zis-sză.mitas
nelkul elirasra gondolt. Redukâlta a mennyiseget az orvossal val6 konzultaci6 nelkol.
Az ilyen aluldozirozott pilulâk bată.sa el is maradt. Jaray ezert javasolta az orvossag
gy6gyszertă.runkban val6 elkesziteset. Ezert naponta tobb szaz pilulă.t keszitettonk, s
kozolok tobbet postan kuldtonk el.
Ma talan nebezen bibet6, ami akkor tetmeszetes voit: Jaray a venyek bozzank iranyitasaert soba nem kapott es nem is vart semmit. Munkatarsaim a venyek bibâja
vagy tuladagolas eseten ismertek velemenyemet. A vennyel vagy adagolassal kapcsolatos bă.rmilyen eszrevetelunket az orvossal mi tisztazzuk, es sobasem Ozenunk a beteggel. Sajnos ennek megval6sitasa sokszor nebez, mert az orvos nebezen erbeto el.
Maskor meg nem tudunk a forgalom miatt a tara mell6l elmozdulni. Ilyen esetben az
expedial6 gy6gyszeresz ismeretei alapjan cselekedjen, de err6l ut6lag az orvost tâjekoztassa. En rendszerint magamra vatlaltam az elintezest. Az orvosok zome azonban
omit a gy6gyszeresszel val6 el6 szakmai egytittmiikodesnek. En ezt a megoldast tartottam etikusnak.
A 40-es evekben a magisztralis gy6gyszerkeszitest meg a gyaripar is tă.mogatta.
Tobb gyari keszitmeny bat6anyaga is rendelkezesOnkre allt. BeszerezbettOnk
a gy6gyszerkesziteshez olyan bat6anyagot is, amely a magisztralis taksaban nem szerepelt.
A gy6gyszertă.ram ă.llamositasakor egyelore engem Lovon bagytak. A gy6gyszertă.r
els6 szakmai ellen6rzesekor is azt igertek, bogy Lov6n maradhatok, megis szeptember 20-an Sopronba belyeztek el, ahol a Varosbaz teri kisforgalmu gy6gyszertar vezetesevel biztak meg. Varatlan athelyezesemkor apam Bukon voit a batyamnal. Tele53
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ton6n k6z6ltem vele, hogy abba a soproni gy6gyszertărba helyeztek, amelyet 6 annak
idejen meg akart vasarolni, es en most penz nelkOI megkaptam.

Uj munkahelyemre naponta jartam be L6v6r61. A soproni lakossag hamar befogadott. A gy6gyszertar forgalma is fokozatosan emelkedett. Gyorsan kialakult a soproni gy6gyszereszekkel a kollegialis kapcsolat. K6z6tt0k Nikolics Kărollyal szoros,
eletre sz616 barati kapcsolat szOletett. Vele t6bb kozos kiserletOnk voit, melyekr61
a szaklapokban szamoltunk be. A soproni kol!egâkkal megszerveztOk szakmai tovabbkepzesOnket. Budapesten a szakszervezet gy6gyszertari technikus kepesit6 vizsgat hirdetett. Mi erre negy mar j6 gyakorlattal bir6 laboransunkat is felkeszitettOk.
A vizsgat kituno eredmennyel tettek le. Az ă.llamositas elso eveiben meg hettotol
szombatig osztott munkaidoben OzemeltOnk. A 18,30-kor Lovore indul6 vonatot sokszor alig ertem el. Kezdetben a Tărsadaiombiztositas venyeit is a gy6gyszertărban
magunk szamiâztuk. T6bbsz6r ei6forduit, hogy a sok adminisztracios munka miaU
nem tudtam hazautazni, s a gy6gyszertărban aiudtam.
A soproni Varoshaz teri Gy6gyszertarat ket evig vezettem. Kezdetben csak egy takarit6n6m voit. Ott !etern alatt a torgalomhoz merten nott a gy6gyszertar szemelyzeti Ietszama is. 1952 vegere a takarit6n6n kiVOI ket technikusom voit, sot egy
gy6gyszereszt is kaptam. Sertesekkei fogiaikoz6, sok teiephellyei rendeikez6 nagyvallaiatnak a gy6gyszerszallitasat is mi vegeztok. Gy6gyszertărunk forgaima ·-·
a heiybeli gy6gyszertărak kozott- a Iegnagyobb Iett.
Id6k6zben Mozsonyi professzor Iankadatian munkajaval es 6sszek6tteteseivei e!erte a fel evszazad 6ta vajud6 egyetemi . gy6gyszereszkepzes korszerusiteset, es a k6teIez6 oktatasi tărgyak kib6viteset.
Az allamositaskor megală.zott gy6gyszereszek, elsosorban a voit tulajdonosok
fiatalabb nemzedeke Iassan kezdett feiocsl!dni, aktiviză.l6dni. Az aJiami szervezeten
beiOI gy6gyszereszi kepesiteshez k6t6tt allasokat szerveztek. EI6bb a vallaiati f6gy6gyszereszi, majd a szakfeiOgyeieti es vegOI păr ev muiva a megyei f6gy6gyszereszi allast szerveztek meg. igy a kezdetben teijesen Iaikus vezetes fokozatosan
a szakma kezebe kerOit. A Iaikus vezet6, az igazgat6 csak a politikai vonaiat kepviseite.

Az allamositas utan, bar Schuiek professzor a gy6gyszereszt "gy6gyszer szakert6jenek" nevezte, val6jă.ban a gy6gyszerhez val6 hozzajutasunkat a k016nb6z6 rendeletek
korlatoztâk. Megjeient a pozitiv lista, kOifoidi gyari keszitrnenyeket csak a kijeioit
gy6gyszertarak tarthattak. A tabiettazast kOion feiteteiekhez kotottek, s igy kiszoruit
a gy6gyszertărak Iaborat6riumab61.

1952 novemberevei szakfeiOgyei6nek neveztek ki Gy6rbe. A megyenek ket szakfeiOgyei6je Iett. SzakfeiOgyei6 tarsam Bogcha-Novâk Zoitan gy6ri voit. 6 Iett a vezet6
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szakfe10gyel6. Teriilete a regi Gy6r es Moson megyere terjedt ki. En Sopron megyet
kaptam. Lakăsunk tovă.bbra is Lov6n voit. Munkă.ba iepesem eiott Budapesten egyh6napos szakfeliigyeloi tanfolyamot vegeztem, majd szakfe!Ogyel6i vizsgat tettem.
Nagyon oriiitem, hogy az eddigi tara melletti gy6gyszeresz most a szakma mas arcuiată.vai, a gy6gyszert min6sit6 analitikai munkă.vai, tovâbbă. 20 gy6gyszertă.r szakmai
iră.nyitâ.saval, szervezesi kerdesekk.el foglalkozhatott. Gy6gyszertă.ri latogatâsaim soră.n igyekeztem a gy6gyszereszi hivată.st a kollegă.kban er6siteni, kiiionosen a pă.
lyă.nkra, az â.llamositâs ută.n visszajott id6sebb kollegă.k kozott. FiataJ kollegâinkat pedig kiserleti munkăra is biztattam. Hasonl6 szellemben dolgoztak mas megyek
vezet6i is. igy az orszâgban Wbb târa melletti kollega a munkaja soră.n felvet6dott
problema megoldâsă.n fâradozott, es a kiilonboz6 konferenciâ.kon szâmolt be munkâjă.r6i, mikent mi soproniak is. Mint szakfeiiigyei6, novekedett a keresetem, amire
a csalâ.d egyediili keres6jekent sziikseg is voit. Azonban ez ăldozatokk.aJ jârt. Heti
2 napos gyori tart6zkodăsomon kiVOI, ugyan naponta estere hazaerkeztem, az otthoni
3 gyermekes csalâd gondjainak zome felesegemre maradt. Ut61ag is hâlat adok a j6
Istennek az 6 ă.i dozatos csaJă.danyai munkăjă.ert, gyermekeim pei dăs neveieseert.
Gy6ri tart6zkodâsom idejen a Vâllalat Baross uti târsberleti lakâ.sâ.ban laktam, melyet mi Partiză.nnak hivtunk. A lakăs ket egymâsba nyll6 szobâj â.nak egyikeben en,
a mâ.sikban Ferenczi igazgat6, majd kes6bb rovid ideig Szapâr igazgat6 lakott.
A kii!Onbejăratu szobă.ban tiatai gy6gyszereszn6k voitak eiheiyezve.
Amikor 1954-ben a megyei f6gy6gyszereszi ăllăst is megszerveztek, szakfeliigyel6târsam lett az els6 megyei f6gy6gyszeresz. Helyere vezet6 szakfeliigyel6nek engem
neveztek ki. Beosztott szakfeliigyel6 Csorba Pâine lett. Vezet6 beosztâsom meg tobb
gyori tart6zkodâst kivă.nt. Az 56-os esemenyek idejen âtmenetileg meg a Vâllalat vezetese is râm hârult. 1 Iumă.nus magatartăsom azt eredmenyezte, hogy a kommunista
rendszer visszaterte ută.n, mint vezet6nek nem voltak kellemetlensegeim.
1957-ben az elbocsatott laikus igazgat6 helyett mâr egy flata! igazgat6t kaptunk. E
tiatai gy6gyszeresz-igazgat6 kell6 gyakoriattai meg nem rendeikezett. O teijes mertekben elfogadta az en szakmai elgondolâsomat, sot azt a legnagyobb mertekben tâmogatta. Nikolics Kârollyal a kiserleti munkă.nkat akkor is fo lytattak, amikor szakfeliigyel6 voltam. Az amidazofen oldat stabilităsâr61, a szirupok szilreser61,
a drogok porosodâsâ.nak kerdeser61 jelentek meg . kozos kozlemenyeink. Felkerest
kaptunk meres, oldâs, szures dmu gy6gyszeresz-tovâbbkepz6 brossera megirăsâra is.
1958-ban a gy6ri Vârosi Tanâcs - mint vezet6 szakfe!Ogyel6nek - egy lakăst adott,
melyet el kellett volna foglalnom. Ebben az id6ben Sopronban, az 5/20-as gy6gyszertă.r is vezeto neikiii voit. Măr mind nehezebben viseitem a 8 eve tart6 bejă.ră.st, s sză.
momra Sopron Gy6rnel szimpatikusabb voit. A jelenlegi helyzetet kihasznâlva, kertem az igazgat6t, hogy mentsen fel vezet6 szakfeliigyel6i â.llâ.somb61, es nevezzen ki
a vezet6 nelkiili soproni gy6gyszertârba. A keresemet indokolttâ. tette meg, hogy 1954
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6ta mar 4 gyermekOnk voit, s igeretet kaptam soproni, jelenleg meg lakott hâzunk miel6bbi elfoglalhat6sâgâra. Az igazgat6 keresemet csak reszben teljesitette. Felmentett
es Sopronba helyezett, azonban nem a kisforgalmu 5/20-as gy6gyszertarba, hanem
a masodik legnagyobb forgalmu 5/19-es gy6gyszertârba, vezetonek. Gyorben vezeto
szakfelugyel6 ut6dom Kolozs Csaba lett.
A gy6gyszertârba helyezesem az eddigi vezet6 kenyszerhelyezes miatt atmenetileg
szemelyes kontliktust eredmenyezett, amig ki nem derOlt, hogy en nem akartam helyere jonni. Ugyanakkor a t6bb gy6gyszereszes nagy gy6gyszertă.r vezetese szakmai elmenyeim tovabbi b6voteset eredmenyezte. Tobb id6m voit kiserleti munka vegzesere is.
Ez idoben kaptuk meg - hă.rom soproni gy6gyszeresz - a MT A-tol 6nall6 aspiransi
felvetelunket. En temaul a viztartalmu ken6csok vizsgalatat, pârolgasi sebessegok
mereset valasztottam. Kiserleteimet reszben a helybeli Egyetem Talajtani Tanszekenek laborat6riumaban vegeztem. Kiserleti eredmenyeimr6l t6bb konferencian, tudomanyos rendezvenyen sză.moltam be. Ut6lag belă.tom, hiba voit, hogy eredmenyeimet
szaklapban nem publikaltam. KOI6n6sen sajnalom, hogy az egyetemen a levelek parolgasanak meresere hasznalt URAS keszOlekkel vegzett pârolgasi vizsgalatokr6l
nem irtam. Pedig e keszOleket ilyen celra tudomasom szerint sehol sem alkalmaztă.k.
A kandidă.tusi kepesiteshez el6irt vizsgă.kat: orosz nyelvi, ideol6giai es szakmai vizsgat Nikolics Kă.rollyal egyott tettOk le.
1957-ben az Egeszsegogyi Kormanyzat szokseget latta a megjelen6 mind nagyobb
szamu gyari keszitmenyek targyilagos ismertetesenek. Ezert az OGY1 kereteben Ietrehozta a gy6gyszerismertet6 hat6zatot, 1958-ban a megye 2 gy6gyszerismertet6 statuszt kapott. A regi Sopron megye terofetere en kaptam megbizast. Tantolyamok vegzesevel a gy6gyszereszi hivatas ujabb oldală.t ismerhettem meg, a gy6gyszerek
hatasmechanizmusat. Miutan orvos es gy6gyszeresz ertekezleteken rovid eloadasokat, ismerteteseket kellett tartanom, szOksegem voit az alland6 tanulasra, tovabbkepzesre, melyet szivesen vegeztem.
A gy6gyszertarunkba jâr6 betegekt6l nem tudtam ă.tmenetileg sem kikapcsol6dni.
A gy6gyszerismertet6 munka es a temammal kapcsolatos kiserleteim, tovă.bbă. az
1970-ben indult gy6gyszertari asszisztensek oktatasa tulzottan igenybe vette energiamat. Dontenem kellett a cs6kkentesr6l. Lemondtam az aspiranturar6l.
Kozben Sopronban elkeszOlt az uj korszerii Ogyeletes gy6gyszertar. Kolozs Csaba
akkori igazgat6 engem bizott meg a vezetessel. A gy6gyszertâr tulajdonkeppen a Koztă.rsasag utcai gy6gyszertă.r ut6dja lett. Szebelledy Laszl6 nevet vette fel. Hosszabb
id6re, tatarozas cimen az eddigi Ogyeletes gy6gyszertarat bezartă.k. Az Ogyeletet es
vasă.mapi szolgalatot mi vettOk at a dolgoz6kkal egyott. Helyettesem a beză.rt gy6gyszertâr vezet6je, Baditz koltega lett. Kozel 2 evig dolgoztunk igy egyott. 31 munkatârsam lett, tizen voltunk gy6gyszereszek. A nagy forgalmu gy6gyszertarban voit
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olyan nap, amikor 3500 venyt expedialtunk, s koziiliik 130-150 magisztralis voit.
A gy6gyszerkiadasban es az iigyeletes szolgalatban rendszeresen reszt vettem.

Szebelleay Gyogyszertilr megnyitbja, 1970. .fobruar 1.

Ugy gy6gyszereszeink, mint asszisztenseink koziil t6bben kiserletes munkat illetve
dolgozatot irtak. Nevad6nk, Szebeltedy Laszl6 sziiletesenek 75. evfordul6jan tudomanyos rendezvenyt es kiallitast rendeztiink. Miutan letszamunk lehetove tette, igyekeztiink minei szinvonalasabb gy6gyszerkiadast, betegtajekoztatast vegezni, s ezzel
a hazai gy6gyszereszet tekintelyet novelni.
Amikor gy6gyszerismertet6kent azt lattam, hogy az orvos-ertekezletek ritkabba valtak, s nem jelent meg ott minden orvos, elhataroztam "Gy6gyszerellatasi tajekoztat6"
kiadasat. Ezt megkapta havonta egyszer a varos, valamint a korzetehez tartoz6 minden orvos es gy6gyszertar. E t3jekoztat6ban az uj keszitmenyek ismertetesen kiviil
a hianycikkek p6tlasăra tett javaslatunk es a gy6gyszerellatasr6l sz616 rendeletek is
bekeriiltek. A gy6gyszerellatasi tajekoztat6t 1975 es 1992 k6z6tt szerkesztettem.
A varkeriileti regi gy6gyszertar 2 evi tatarozas utan - egymiîszakoskent - Baditz koltega vezetesevel ismet megnyilt. A regen ott dolgozott munkatarsaim koziil t6bben
mentek vissza.
El6bb Tamasy Janos, majd Ferenczhalmy Andras es Szilvasi J6zsef szemelyeben.
Nyugdijba menetelem utan (1981. tebruăr 1.) Szilvasi lett a gy6gyszertar vezetoje.
A Szebeltedy Gy6gyszertarban elt6lt6tt 11 ev almaim beteljesiileset jelentette.
A nyugdijba menetel az emberek nagy reszeben atmenetileg lelki t6rest okoz. E te57
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kintetben is szerencses voitam, mert Ieânyom gy6gyszertanilian foiytathattam gy6gyszereszi hivatăsomat, illetve most măr bobbimat, ameiy ugyanaz voit. Ezert mondom,
hogy en az egesz eietemet vegigjatszbattam.
Az OGYI gy6gyszerismertet6 munkatarsa voitam 1958-toi nyugdijba meneteiemig.
A Iănyom gy6gyszertăn'tban - mint nyugdijas - gy6gyszerismertetest es gy6gyszerkiadăst vegeztem. Eietkorom ei6re baiadtavai mindinkabb venyeztem, s most măr csak
gy6gyszerkeszitesben veszek reszt. Viszont az ut6bbi evekben Wbb szakmai doigozatot irtam es jeientettem meg a Gy6gyszereszeiben.
Gy6gyszerbatăstani ismereteimet hasznositottam, es sokszor b6vitettem azzai, bogy
az 1970-ben meginduit Egeszsegiigyi Szakdoigoz6k Tovabbkepz6 Intezetenek kibeIyezett resziegenei a gy6gyszertari asszisztenseket, majd kes6bb a szakasszisztenseket tanitottam. Resziikre gy6gyszerbată.stani tankonyvet is irtam.

A soproni gy6gyszertărvezet6i eveim aiatt 20 allamvizsgasom voit. A fiatal gy6gyszereszjel6Itekkei val6 fogialkozast, azok tanitasat, gy6gyszereszi bivatasra neveteset
mindenkor szivesen vegeztem azzal a meggy6z6dessei, bogy a bazai gy6gyszereszet
jov6jet epitem. Amikor eppen megfeiei6 adottsagokkai rendeikez6 fiatai gy6gyszeresz doigozott naiunk, Rozsnyay Versenyre is feikeszitettiik.
A 90-es evekben sokfeie eikepzetes utân sor keriiibetett a kozforgaimu gy6gyszertarak magă.nosită.săra. A gy6gyszertărakat 1950-ben ă.liami tuiajdonba vettek. A 90-es
evekre az allam ezeket az onkormânyzatoknak adt.a at. A magânosităst tebat az onkormânyzatok vegeztek. A rendeiet erteimeben ei6vasăriasi joguk voit az akkor bent doigoz6knak. A szokasos erteketes utăn igy magănositottâk a soproni gy6gyszertarakat.
Koztiik az 5/20-as Gy6gyszertărat is, meiyet Ieânyom vasaroit meg, s a csaladi tradici6 aiapjăn Segit6 Mru·ia Gy6gyszertar neven iizemeiteti.
Az orszagban Wbb oiyan gy6gyszertăr van, meiynek teijes jogu gy6gyszeresze nem
rendeikezett a gy6gyszertăr veteiăraval. 6k t6kestarsakat kerestek, akik rendszerint
nem is gy6gyszereszek. A gy6gyszertărban csak iizieti vă.liaikoză.st Iă.ttak. Sajnos sok
onkormănyzat is basoni6an veiekedett, es a tuiajdonukban Iev6 gy6gyszertru·at
a gy6gyszeresznek csak berbe adtâk, sok heiyen nem kis osszegert. Majd kes6bb egyben eiadtâk a Gy6gyszertări Kozpontok raktru·aib6I aiakuit Gy6gyăru Nagykereskedonek. Ezek kesobb kiil6nb6z6 f(Jzi6ban tomoriiltek, s j6 resze kiiltoidi tuiajdonos.
Tetmeszetes, bogy ezek profitorientaitak, a jovedeimez6seget bajtjâk, es nem a beteg
erdeket szoigaijâk.

Mint nyugdijast varatian ajăndek ert. Kazinczy Peteme hivott k6rhazi gy6gyszertăra
ba ei6bb beti kett6, majd kes6bb beti egy deiei6tti kisegitesre, amikor a sopronkovesdi
fi6kgy6gyszertăruk iizemeit. K6phazăn ei6bb kett6, majd egy asszisztenssei vegeztem
a gy6gyszerkiadă.st es a receptură.t. Ottletemkor teijes jogu gy6gyszeresznek ereztem
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Az 5120-as Gyogyszertarban, 1990-ben

A

Segjtă

Maria Gyogyszertarban, meg a .folujităs elott

magam. A gy6gyszertârba jov6 betegekkel val6 foglalkozas reven azokk.al szinte osszen6ttem. 1992 tavaszan reszben akkori betegsegem, reszben a sopronkovesdi fi6kgy6gyszertâr âtmeneti szOneteltetese miatt - sajmilatomra- a kisegitesem veget ert.
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E:letem soran, ha valamilyen termim voit, azt kidolgoztam, es szaklapokban, kozlemeny fmmajaban megjelentettem. Ez a tevekenysegem az ut6bbi 2-3 evben gyakoribba vrut. Kozlemenyeim j6 resze a Gy6gyszereszetben jelenik meg.
Dr. Varga J6zseffel a soproni Erzsebet K6rhaz gasztroenterol6gusaval kb. 8 eve ·a Helicobacter pylori-val tertozott gyomor- es nyombeltekely kezetesere - egy terăpi
as kombinaci6 egyik tagjakent bizmut szubnitratot is tartalmaz6 szuszpenzi6t allitottunk ossze. A gy6gyszemek, miutan eredmenyesnek bizonyult a Helicobacter pylori
eradikaci6jaban, Bismugel neven a Szabvanyos Venygyiîjtemenybe val6 felvetelet javasoltuk. A most megjelen6 Venygyiîjtemeny cikkelyei koze fel is vette. Eredmenyeinkrol a Soproni Orvos-Gy6gyszeresz Napokon szămoltunk be. Miutăn a bizmut-szubnitrat a Helicobacter pylori-nGX ugyanugy falkarosit6nak bizonyult, mint a penicillin
keszitmeny, igy azt Bismugellel kivaltva, a kezetest t6bb szaz forinttal olcs6bba tettOk.
Szeretnem remelni, hogy csak atmenetileg kapott labra ez a kimeletlen kapitalista
szemlelet, amelyre az 6nz6 egyeni erdek a jellemz6. A kereskedelmi szemtelet minden
vonalon terjed, sajnos szakmankban is. En pedig vasdlplomammal mind ez ideig nem
az Ozleti erdeket, hanem a beteg erdeket szolgaltam, gy6gyszerellatasommal elavult hivatase lettem. Vajon korszeriitlen lett az a gy6gyszereszi hivatas, amely a beteg ember
onzetlen segitese reven a gy6gyszereszetet az egyik legszebb elethivatassa tette?

Arany Diplomam atvetele 1985-ben

Ha talatkozom egyik-masik voit betegOnkkel, aki meg emtekszik a tolem kapott tanacsra, vagy ha latom a leanyom gy6gyszertaraba beter6k tanacsra vagy pillanatnyi
ketsegeik feloldasăra val6 igenyet, melyet a gy6gyszereszt6l vamak, akkor azt mondom, hogy a 21-ik szazadban is szokseg van a beteg erdeket szolgal6 gy6gyszereszit
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Gyemănt Diplomam atvetele

A Vas Diplomat atadja proj dr. Vineze

199 5-ben

Zoltăn dekăn,

2000. november 4-en

re. -Tehat a gy6gyszereszi hivatasomr61 kialakitott szemleletem a vasdiplomam idejen
sem korszeriîtlen. Meggy6z6desem, hogy amig beteg lesz, ilyen szemleletiî gy6gyszereszre igeny is lesz.
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Kedves em/ek- a szerkesztă, Hornok Eva soproni latog:ltăsa, 2004 januar
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90. sziiletesnapomhoz fiizodo esemenyek

A 90. szOietesnapomhoz nem vrut es nem is remeit sok kedves megiepetes es kitiintetes kapcsoi6dik. Majus eiejen a budapesti Gy6gyszeresz Kongresszuson a Magyar
Gy6gyszereszeti Tă.rsasag vezet6sege a Nikolics Kâroiy Emiekerem eis6 peidanyat
vâratlanui nekem adta. Ezen ujonnan alapitott Emiekeremre tudomasom szerint a tudomany miivei6i Iesmek erdemesek. Ezt bizonyitotta az is, hogy utanam r6gt6n
a szegedi Szendrei Kâlman professzort tiintettek ki ugyanezzel. E kitiintetes szamomra a szakmai elismeresen tui azert is erdekes, mert Nikolics Kă.roiyhoz fiiz6dott felevszazados barâtsagunk most mar emiekeremben is r6gzit6d6tt.
Majus harmadik vasă.rnapjan soproni evangelikus gyiiiekezetiink Presbiteriuma egy
istentiszteiet kereteben koszont6tt egy szep konyvvei es viragcsokorral. Nagyon meghat6 voit ez a testveri szeretetet kitejezo iinnepseg. A meghivott csaiadot Dini fiamek
kepviseitek.
Sziiietesnapomon Ieanyomek Budapesten a 38. Rozsnyay Matyas Emiekversenyen
vettek reszt, meiy 3 napos voit. Az eiso napon gy6gyszertă.runk munkată.rsa, Kovacs
Eszter a magisztrâlis orrcseppek korszeru kiszereteseroi tartott a zsiiri aitai magas
pontszammai jutaimazott ei6adast. Sziiietesnapomon Dinya Mariann hârom gy6gyszertă.r magisztrâlis gy6gyszerkesziteset eiemezte. EI6adasaval megosztott eis6 dijat
nyert. Amikor ei6adasanak vegen megkoszonte a tamogat6k segitseget, engem is,
mint feikeszit6t megemlitett azzai, hogy eppen ma van a 90. sziiietesnapom. Leanyomt6I tudom, ez a bejeientese kiiionosen meghat6 voit. Szamomra Mariann sikere
szep sziiietesnapi ajandek, meiyet Eszterke kiemeit dijazasa tovâbb noveit.

Margit leanyom (hatu/), a Rozsnyai Emlek:versenyen reszt vett Jcet versenyzovel, 2003 măjus
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KOzben idehaza meghatott egy budapesti gy6gyszeresz bară.tom e napra tervezett lă.
togatasa es koszontese, valamint hat voit munkatărsam aj ândeka, akikkel meg 23 evvel ezel6tt a Szebelledy Gy6gyszertărban dolgoztam. Egy muveszien megrajzolt kartonon (lasd a kovetkez6 oldalon) Federico Faber Mosolyod c. verse sziiletesnapi
j6kivânsagokkal es a kiild6k alâirâ.saival. E kedves ajă.ndekot Nă.ndi vom berâ.mazta,
es a gy6gyszerkeszit6 laborat6riumban ki is tette.

Az asszisztens lrolleganok koszontăje 90. szalewsnapomra, 2003. mt!ljus 30.

Nagyon meghat6 es dekorativ voit, amikor a k6vetkez6 het elso napjă.n gy6gyszertâ.runk feherkOpenyes munkatâ.rsai, keziikben egy-egy cserep piros muskatlival Jottek
be a venyez6be, es koszont6ttek. Sopronban a gy6gyszertâ.rak allamositasa idejen
szokas voit, hogy neves evfordul6kon, kitiintetesek alkalmă.val a Than Gy6gyszertă.r
feletti - Nikolics Kăroly sok ută.najărasaval megszerzett - helyisegekben mi, soproniak osszejOttiink, es iidito vagy feketekă.ve mellett iidvozoltiik az iinnepeltet.
Ezt ujitotta fel most ket soproni gy6gyszertan.:ezet6 kollegano. Nyomtatott, izleses
meghiv6val kertek a kollegâ.kat, hogy a voit asszisztenskepz6 iskola Jezsuita termebe
jOjjenek, a 85 eves Nikolicsne Mica neni es az en koszOntesemre. Nem akartam hinni a szememnek, amikor a teremben vegigneztem. A megye vărosaib61 es videkr61
72-en jOttek el koszontesiinkre. Megjelent Sopron Văros Onkormă.nyzatat61 Kalmăr
alpolgărmester is. Koszontojeben bejelentette, hogy a kOzgyilles hată.rozata alapjă.n
a vâ.ros t6bbevtizedes, eredmenyes gy6gyszerellat6 tevekenysegemert, Sopronert-dijban reszesit, amelyet a juniusi kozgyillesen adnak ât. Emlekezetes marad a ket szervez6 egyikenek, dr. Kâ.rpâtine Gangl Terez bevezetokent tartott ertekelese, es mind65
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Munkatarsaim unnepelnek 90. sziiletesnapomon

kett6nk koszontese. A Gy6gyszeresz Kamara Megyei Szervezete neveben dr. Vaczi
J6zsef alelnok, gy6ri koltega mondott koszont6t Vegol Nemethne dr. Karacsonyi
Olga nyugdijas vezet6 szakfelugyel6 gy6gyszeresz emlekezett regi id6kre. A gazdagon teritett asztalon sok edesseg es itai mellett kellemes beszelgetesek alakultak ki.
Kozben megindultak hozzank a jelentev6k j6kivansagaikkal. A sok vinlg, az ajandekok es a resztvevok nagy szăma telejthetetlenne tette szămunkra ezt az estet, melynek kedves szintoltja voit meg az, amikor az evszămainkkal ellatott tortă.kat hoztă.k
be, rajtuk az egy szal gyertyaval.
J(mius 21-re sz6lt a Semmelweis Egyetem Onnepi tanacsOiesere sz616 meghiv6. Budapesten, a Vigad6 disztermeben kb. 700 jelentev6 el6tt, tobb kitontetett kozott olvastâk fel az en laudaci6mat is, melyben kitertek arra, hogy eletkorom ellenere meg mindig gyakorolom hivatasomat. Gondolom, ez eredmenyezte azt a sziinni nem akar6
tapsot, amelyben a jelentev6k reszesitettek, amikor a Semmelweis Egyetem Gy6gyszeresztudomanyi Kar Kival6 Oktat6 Gy6gyszeresze oklevelet a Kar dekanja atadta.
A taps ujra felhangzott. Ennek a nagyon emlekezetes Onnepsegnek a jelent6seget meg
egy csaladi esemeny is kiegeszitette. Nandi vom unkahugat, Nandori Beatat is eppen
most avattâk gy6gyszeressze. Ezt a szep, kett6s Onnepseget az ifju gy6gyszereszn6
szOleinek vendeglă.tasa zarta.
SzOletesnapi ajandekaimhoz sorolom azt is, hogy Judit unokăm most kezdi Budapesten a gy6gyszereszi tanulmanyait. A Sopron6t-dijat junius 26-an a Varoshaza felujitott tanacstermeben, a kozgyiites kereteben adtâk at az alpolgarmesterek . Nagyon joieseU, hogy az egeszsegOgyben dolgoz6 kepviselok is mind eljottek koszontesemre.
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A Gy6gyszereszet juliusi szămăban dr. Vetsey Konnendi Agnes frt- sziiletesnapomra - munkassă.gomat erteke16 meleg hangu koszontest. A lap ugyanezen szămă.ban jelent meg KLwlinion ponderosum - Feher agyag cimO k6zlemenyem, amelyhez

a Gy6gyszereszet szerkesztoi is csatoltăkj6kivă.nsăgukat.
A 90. szOletesnapommal, valamint a Sopronert-dijjal retlektort·enybe keriiltem. Foglalkozott velem a vă.rosi televfzi6, a helyi ră.di6 es a Kisalf6 ld c. megyei lap is. A ră.
di6 riportere a gy6gyszertă.rban keresett fel. A szokă.sos eletrajzi adatok ută.n a gy6gyszereszi h ivatăsr61 beszeltem. A Kisaltold ujsăgir6n6j eve l - lakasomon beszelgetve sok sz6 esett a szep csaladr61, mely nezetem szerint a j6 egeszseggel egyiitt, az elet
igazi erteke. Ez a 90 evem tapasztalata.
A televfzi6 munkată.rsaval folytatott beszelgetes soră.n sokat fog lalkoztam a gy6gyszereszi hivatassal. A gy6gyszertă.r a beteg erdeket szolgal6 egeszsegogyi intezmeny,

nem kereskedes. Sajnos a kozvelemeny gyakran tartja kereskedesnek. Meg a Gazdasăgi Versenyhivatal is liberalizălăsă.t, a gy6gyszerek egy reszenek "szabad ă.rusftă
săt" tervezte, pedig ez, ismerve a gy6gyszerek nemkivânatos h atăsăt is, csak a [A"Ofit-erdekeltsegil gy6gyszergyă.rt6k erdeket szolgă.lnă.. Ellentetes a beteg erdekevel is,
aki orOI, ha a joi kepzett gy6gyszeresz tanăcsait, javaslatait hallja, es a reszere rendelt gy6gyszer hatăsaba vetett hitet megerositi. Vegiil ellentetes a magyar nepegeszsegogy erdekevel is. Eur6păban a magyar lakossag gy6gyszerfogyasztă.sban e16ke16
helyen van. Nemcsak a cigaretta ă.rtalmas, hanem a gy6gyszerek is, ha azokat tulzott
mertekben alkalmazzăk. Illetekeseknek el kellene gondolkodni azon, hogy nem kelJene-e a gy6gyszerek reklămozăsăt a dohănyăru reklămozhat6săgă.nak szintjere korlatozni (csak a gy6gyszertă.ron beliilre).
Visszaterve a televîzi6 ripmterevel folytatott beszelgetesOnkre, emlîtettem, hogy
annak idejen a gy6gyszertă.rban figyelemmel kisertem a hozzănk torch.tl6k gy6gyszer
fogyasztâsat is. A mertektelen altat6szer hasznalată.r6 l eppen ugy igyekeztem a beteget lebeszelni, mint a hashajt6k tulzott hasznălatăr6 1.
Evekkel ezel6tt a Vă.rkeriileten jă.rva megsz.6lftott egy h6lgy. Nagyon hă.l ă.s nekem,
mondta. Kerdesemre folytatta: leszoktattam az altat6szer h asznâlată.r61, amikor mă.r
a tobb is keves voit az alvăsh oz. A televizi6s riportemek ezt elmondtam , le is adtăk.
Majd telefonon keresett egy holgy, gratulâlt a splletesnapomra. Latta a televfzi6s
adă& r6lam, s 6 az, akivel a Vă.rkeriileten talalkoztam. Egyik delută.n felkeresett
a gy6gyszertărban is a - most 86 eves - pedag6gusn6, es egy kis kavicsra testett miniatiir ciklămennel ajă.ndekozott meg.
A 90. szOletesnapommal kapcsolatos esemenyek k6z6tt szivemhez legkozelebb
allt gyennekeim koszontese. Junius egyik vasămapjăn 47-en j6ttiink ossze, egyiitt
tolt6tt0nk e kedves napot. Egyiittletiink alkalmăval megallapitottam, hogy az idok
tolyamă.n a csalăd szepen boviilt, mikozben egeszsegem erosen rozsdăsodott. Az
67

MAGYAR GYOGYSZERESZEK, MAGYAR SORSOK

A

Segită

Maria

Gyogyszertăr

venyezojeben. 2003

eiet e ket igazi ertekenek ellentetes kapcsoiatat e szep csahidi osszejoveteien megtapasztaihattam.
A 90. sziiietesnapomhoz fiiz6d6en a fent Ieirtakat ateive visszaideztem hosszu eietemet. Az eietkor nem az en erdemem,
uristen kegyeimi ajandekanak tartom. 6 iranyitott a gy6gyszereszi paJyara is, bar gy6gyszeresz apam ezt nem javasolta.

az

Hivatasom voit a beteg gy6gyszerrei vai6 ellatasa, Iehet6Ieg minden koriiimenyek
kozott. Gy6gyszerkiadaskor a beteg tajekoztatasa, segitese voit a ceiom. Pâlyaszeretetb6I igyekeztem a gy6gyszereszet presztizset meg6rizni, sot szereny kepessegeim es
Iehet6segeim szerint noveini. Gy6gyszertarvezet6kent, ha ana Iehet6segem nyilt, dipIomas munkatarsaimmai a rutin munkan kiviii igyekeztiink szerzett tudasunkra tamaszkodva, sot azt tejiesztve a munka soran teivetodott probiemakat megoidani. Legyenek ezek technoi6giai, hatastani vagy masok. Gy6gyszereszhaiigat6kkai,
paiyakezd6kkei, fiatal koiiegrunkkai vai6 fogiaikozasunk igy voit eredmenyes.
A matuzsâlemi hatark6nei voit betegeim megbecsiilese, a munkatarsaim szeretete.
Szakmai, oktat6i es Sopron Varos Onkormanyzatanak kitiintetesei arr6I gy6mek
meg, hogy gy6gyszereszi hivatasom j6 utjat jartam. Csak a beteg erdeket szoigaiva,
ez a hivatas ma is id6szeriî. Meggy6z6dessei allitom, amig beteg Iesz, sziikseg Iesz
a beteg onzetien gy6gyszerellatasat vegz6, gondozasat, tanacsadasat ellat6 gy6gyszereszre is.
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Soproni rendezvenyeink

Visszagondolva tiatal eveimre, măr gyermekkoromban is a k6z6ssegi elet tele oriental6dtam. Teli sziinetben nalunk ping-pongozasra es Latema Magican vetitesre jottiink 6ssze. J6 id6jarasban es nyaron turul-jatekot jatszottunk.
Gimnazista korunkban megalakitottuk a L6v6i Diakk.ort, amelyhez alapszabalyt
szerkesztettiink. Korpecsetiink es konyvtarunk is voit. Osszejoveteleinken szavaltunk
es telolvasasokat tartottunk. Ez a barati kor, amikor tagjai elszeledtek, teloszlott.
Konyvtarunkat a tagok kozott egyetertessel szetosztottuk. Licista koromban, a Magyar Tarsasagban es iskolai rendezvenyeken t6bbsz6r szavaltam. Az egyetemen varatlanul keriiltem a Gy6gyszereszhallgat6k Segely-es 6nkepz6 Egyesiiletenek tisztsegebe, amelyr6l mar megemlekeztem.
A gy6gyszertărak ă.llamosită.sa utan Sopronba helyeztek. A nyolc soproni gy6gyszertar koziil negynek fiatal gy6gyszereszdoktor lett a vezet6je. Ez alapozta meg a soproni gy6gyszereszek tudomanyos erdeklodeset, mely pă.lyank tudomă.nyos arculatăra
valot6rekveset szolgalta.
Koziiliink hruman, 1960-ban a Magyar Tudomanyos Akademia Tudomă.nyos Min6sit6 Bizottsagat6l - az addigi tudomanyos munkă.nk alapjă.n - felvetelt nyertiink onă.l16 aspiranturara. Nikolics Karoly kandidatus lett, majd a gy6gyszeresz-tudomanyok
doktora. Dr. Tanay Istvă.n, akibe disszertans koraban Szebelledy protesszor oltotta be
az analitikai kemia iranti szeretetet, 1962-ben vru·atlanul elhunyt. Az en lemorzsol6dasom indokair6l mar irtam.
Mi, soproni gy6gyszereszek, Nikolics Karollyal az elen, szamos rendezvenyt szerveztiink. Ot alkalommal tartottunk - orszagos reszvetellel - Soproni Gy6gyszeresz
Napokat. Ezeken a meghivott professzorok tudomanyos el6adasain kiviil mindig voit
- aktuă.lis temab6l - szakmapolitikai torum is. 1958-ban, az 1. Soproni Gy6gyszeresz
Napokon hatru·ozati javaslatot fogalmaztunk meg a szakgy6gyszeresz kepzes sziiksegesseger6l, amely csak masfel evtized mulva val6sult meg. Az V. Soproni Gy6gyszeresz Napok megnyit6jă.n dr. Szab6 Zoltan, akkori egeszsegiigyi miniszter is reszt vett,
es k6sz6nt6jeben ertekelte a soproni gy6gyszereszek munkajat. 1977-ben Sopronban
szerveztiik meg az 1. Gy6r-Moson-Sopron Megyei Orvos-Gy6gyszeresz Napokat.
E megyei rendezveny orvendetes m6don 2 illetve 3 evente a megye harom vru·osaban
(Gyor, Mosonmagyar6vă.r, Sopron) az 6ta is lebonyolitasra keriil.
Peldamutat6 lett a soproni gy6gyszeresz tovabbkepzes megszervezese. Az orszagos
intezmenyes tovabbkepzes beindită.sakor a soproni tapasztalatokat kamatoztattă.k.
A tovabbkepzes egyik helyszine Sopron lett. Itt 1962 es 1968 k6z6tt oktat6 gy6gyszeresz, majd 1969-tol altalanos gy6gyszeresz tovabbkepzes folyt. A soproni intezmenyes tovabbkepzes vezet6je a tudomanyosan min6sitett Nikolics Karoly voit.
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IV. Soproni Gyogyszeresz Napok megnyitbja. Mellettem Mozsonyi es Baver pro.fosszorpk

Sopronban Antall J6zsef segitsegevel hoztuk letre az els6 Patikamuzeurnot. A Muzeum megnyităsakor alakult meg az MGYT Gy6gyszereszett6rteneti SzakosztaJya.
Egyes rendezvenyeinkhez kiallitasokat is szerveztiink.

dr. Antall Jozseifo!, a soproni Patikamiaeum megnyitbjan, i 968. jilnius i 0-en
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Nagyon sikeres feladatunk voit az Egeszsegiigyi Miniszterium alta) felallitasra keriilt orszagos asszisztens-, majd szakasszisztenskepzo intezet epiiletenek Jetrehozasa.
Az oktatas itt 1970-ben indult. Miutan az altalunk epitett es hasznalt epiiletet a katoIikus egyhaz, mint regi tulajdonat visszakapta, hely hianyaban a t6bb, mint 30 ev 6ta
miikod6 iskola majdnem megsziint. Az MGYT megyei szervezete, valamint az orszag
kiil6nb6z6 gy6gyszertaraiban milunk vegzett asszisztensek kozvelemenye reven sikeriilt az oktatast itt tartani, uj, fiatal gy6gyszeresz-igazgat6 iranyitasaval.

Patikai eszkozok kiallitasa a Patikamiaeumban, 1998.

măjus

20.

A MTESZ kereteben miik6d6 Magyar Kemikusok Egyesiilete soproni csoportjat - az
so-es evekben -- a helybeli gyogyszereszek hoztâk Ietre. :Evtizedeken keresztul szamos
rendezvenyiikon tartottunk e16adast. Voltak az MGYT-vel kozos rendezvenyek is.
Eredmenyes voit az a torekvesiink, hogy a nyugati hataron fekv6 3 megye gy6gyszereszeit osszefogjuk. Rendezvenyeinken mindhărom megye gy6gyszereszei szep
szamban vettek reszt. Tanfolyamainkra j61 kepzett e16ad6kat is adtak. Tobb szoros baratsag is kialakult. A szomszedos Ausztria es Szlovâkia gy6gyszereszeivel is felvettiik a kapcsolatot, amelynek reven tobb szakmai tanacskozas is sziiletett. Az osztrâk
kolJegâkkal a cserelatogatasok az 6ta is tartanak.

f

'i
Rendezvenyeink sikerehez Nikolics Karoly szakmai tekintelye nagyban hozzajarult,
aki a gy6gyszereszeti tudomanyok doktorakent, kiilfoldi szakmai korokben is tekintellyel bir6 kolJegakent, ugyanugy megmaradt tara melletti gy6gyszeresznek, mint
annak idejen Rozsnyay Matyas is, aki iztelen kininjevel tekintelyes, neves tud6ssa
valt Europa szerte.

q

i

:r
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A Rozsnyay Mătyăs Emlekversenyekr6/

Az 1800-as evekben a Bayer Gyar Pyramidonja el6tt, lazcsillapitasra kinin vegyiiletet hasznaltak. Alkalmazasukat nehezitette rendkiviil keserii iziik, mely kiilonosen
a gyermekek lazcsillapitasaban okozott nehezseget. Ez inditotta Rozsnyay Mă.tyas
zombai gy6gyszereszt kiserletezesre, kis gy6gyszertaranak laborat6riumaban. Vizben
oldhatatlan es igy iztelen kinin vegyiiletet allitott elo, a csersavas kinint, amely teljes
hatas6tekiî lazcsillapit6nak bizonyult. Kiserleti eredmenyet 1863 vegen jelentette be,
s ekkor ajanlja el6szor "kinal" cukorkâit (kinintannat tartalmu cukorkâk).

Ugy latszik, Rozsnyaynak ez a nagyjelent6segiî felfedezese akkor nem valt altalanosan ismertte, mert a fiumei Orvosok es Termeszetvizsgal6k Vandorgyiîtes6·e - iztelen kinin el6allitasăra - egy gyongyosi gy6gyszeresz 20 aranyat, egy egri orvos pedig 1O forintot ajanlott fel palyadijul. Ezt a pruyadijatRozsnyay nyerte el.
Rozsnyay iztelen kininjenek kesziteset a Gy6gyszeresti Hirlap 1869. evi 47-ik es azt
koveto sză.maban lekozolte. Gy6gyszereszi hivatasanak nagysăgat jellemzi, hogy
amikor talalmanyaert kiilfoldr61 nagy osszegeket kinrutak, s merhetetlen vagyonra tehetett volna szert, az eloallitas nyilvanossăgra hozatalaval a lazas beteget kivanta
szolgalni. A Magyar Gy6gyszerkonyv dlininum tannicum insip. Rozsnyay nevvel
felvette, s ennek nyoman sok kiilfoldi gy6gyszerkonyvben is evtizedekig szerepelt.
Rozsnyay a Magyarorszagi Gy6gyszeresz Egyesiilet 1886 evi kozgyiîtesen a kapott
palyadijat gyogyszeresz-gyakomokok tovabbkepzesere ajanlotta tel. A kozgyiites
a pruyadijat megosztotta: az 1. dij 2/3 · resze a fel~janlott osszegnek, 113 resze pedig
a II. dijat kepezte. A kiirt palyazat 6 irasbeli feladat megoldasat kovetelte meg.
A k6vetkez6 - 1888. evi - kozgyiîtesen ertekeltek a beerkezett pruyazatokat. Az 1.
dijat egy budapesti, a II. dijat egy selmeci gy6gyszeresz-gyakomok kapta.
Tekintettel a palyamunkâk szep eredmenyere, es arra, hogy a gyakomokokat folyamatos munkăra es tanulasra 6szt6nzi, a Gy6gyszeresz Egyesiilet ugy d6nt6tt, hogy
2 evente kiirja azonos dijazassal a palyazatot. Miutan az Irodalmi Alap az els6 vilăg
haboruban el6tektelenedett, a palyazati kiiras is megsziînt.
A 30-as evekben a gy6gyszereszek tovabbkepzese es a hazai gy6gyszereszeti kutatasok a IV. Magyar Gy6gyszerkonyv megjelenese idejen a Magyar Gy6gyszeresztudomanyi Tărsasag miîkodesevel megindult. Ekkor ujitottâk fel a gy6gyszeresz-gyakornokok resz6·e a Rozsnyay palyazatot. Sajnos a masodik vilaghaboruval ez a
peri6dus ismet megszakadt.
A gy6gyszertarak rulamositasaval az alkalmazott gy6gyszereszek nyugdijba mehettek, igy az id6s koltegâk helyere fiatalok keriiltek. Ez adta a gondolatot a gy6gyszer72
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vezetoinek, hogy a thss ismeretekkel rendelkezok tudăsăt megtartva,
a tara melletti gy6gyszereszetet fejlesszek. 1963 es 1964 kozott, igazgat6i jutalmazăs
sal hazi el6ad6i versenyeket szerveztek tObb vallalatmil. Megyenkben a versenyeken
13-14 kollega vett reszt. A versenyeket parhuzamosan Gy6rben es Sopronban tartottuk. A masodik evben mar 7 kiserletes munka voit a tara mellett felvet6dott proble-

tăr-văJlalatok

măk megoldăsăra.

Ragettli Janossal tobbszor osszejottOnk. Megyeink sikeres rendezvenyeit ilyenkor
6tekelt0k. Egy alkalommal Ragettli felvetette, hogy j6 lenne a legjobbakat egy megyek kozotti versenyre kuldeni. Egyetertett ezzel a Baranya megyei N6neth Mikl6s
is. igy indult Baranya-Bekes-Gyor-Sopron megye reszvetelevel az elso vetelkedo
Gyulan.

A XIII. Rozsnyay Em/elcverseny megnyitoja, Sopron, 1977

Kidolgoztuk a verseny felteteleit. Folytatjuk a Rozsnyay altal annak idejen elinditott
palyazatot, most mar tlatal gy6gyszereszek reszere, .eloadă.sok formăjăban. Ezzel tlataljaink el6ad6keszseget is fejleszteni kivantuk. Az evenkenti verseny Rozsnyay
Matyas Emlekverseny lesz. Egy-egy megye 2 versenyz6t indit, es 2 zsiiritagot kuld.
A versenydijakat az igazgat6k ajanljâk fel. Az els6 helyezett Rozsnyay Emlekermet
is kap. Megadtuk a zsiirizes szempontjait is.
1965 tavaszan mindharom megye 2-2 versenyz6t kuldott Gyulara. Az utols6 pillanatban az egyik Baranya megyei megbetegedett, igy oten versenyeztek. Nagy oromomre,
Papy Lajos es Weltler Janos lett az els6 ket helyezett, megyenk kepviseleteben.
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A kovetkez6 evben Vas es Komârom megye is csatlakozott a versenyhez. Majd
evente ujabb megyek kapcsol6dtak be. A tiatal gy6gyszereszek · vetelkedoje Iassankent az egesz orszag teliiletere kiterebelyesedett.
Fiatal gyari koltegâk is csatlakozni kivantak. Miutan a gyari felkesziites feltetelei
messze meghaladjâk a gy6gyszertârban dolgoz6kat, Nikolics Kâroly javaslatâra
a gyâriaknak k016n versenyt inditott az MGYT. Ez lett a Clauder Ott6 Emlekverseny.

Sopron, 199 5.

Gyemănt-

es Arany diplomăsok ki:=ontese. Mellettem dr. Nilwlics Karoly es.folesege

A Rozsnyay Verseny eredeti celja az voit, hogy a magisztralis gy6gyszerkeszitest
fiataljaink tudasanak igenybevetetevel - is fejlesszOk. Evek soran val6ban sok ertekes javaslat szOietett. Ezek j6 reszenek megval6sitasâhoz illetekesek telkarolasa keiIett volna, azonban a magisztnilis gy6gyszerkeszites mostohagyetmek. Benne nemcsak a gy6gyszeripar lat konkurenciat, hanem sok gy6gyszeresz is hibas sorvadasaert.
Pedig eppen a 38. Rozsnyay Versenyen - a magisztralis gy6gyszerkeszitest 3 gy6gyszertâr anyaga alapjan elemz6 e16adasb61 deliilt kt-,hogy Magyarorszagon meg sok
orvos rendel magisztra.Jis gy6gyszert. Ez a betegnek is gazdasagos, sot bizonyos koIiilmenyek kozott az Egeszsegbiztosit6nak is segitseget jelenthetne.
A lecsokkent gy6gyszerkesziteseink ellenere t6bbszor jelentkeznek problemâk,
amelyek kiserletes megoldast kivă.nnă.nak, azonban a ma meg tapasztalhat6, nagytoku gy6gyszereszhiany miatt sem keliilnek ezek megoldasra. Ugyancsak a legut6bbi
verseny peldazta azt is, hogy techno16giai probtemâkon kiVOI sok mas tema is kepezheti ertekelt eloadas targyat.
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Amig gy6gyszertâri kozpontok voltak, a versenyek megrendezese anlnylag konynyii voit. A maganositassal ez nagyon megnehezOlt. A reszvetel koltsegeinek biztositasa nehez. Ez a nem versenyz6 resztvev6k szamat lecsokkenti. Az MGYT megyei
szervezetenek penzkerete nem teszi lehet6ve versenyz6k6n kiVOli koltegâk kikOldeteset. A Rozsnyay Alapitvany Kurat6riumara harul - a Gy6gyszeresz Kamara segitsegevel es Ozleti szponzorok bevomisaval - a rendezvenyek anyagi felteteleinek
biztositasa.
VegOl megallapithat6, hogy a Rozsnyay Matyas Emlekversenyek a gy6gyszereszet
szamara hasznos kezdemenyezesnek bizonyultak. A fiatal koltegaink koreben lehet6seget ad tudomanyos munkâk kidolgozasâra, es a gy6gyszertârban fenntartja a tudomany iranti erdekl6dest. Tovabba j6 gondolat voit, hogy az emlekversenyt most nem
palyamunkaval, hanem el6adasok formajaban inditottâk, amely a fiatal el6ad6k neveleset is szolgalja.

Zalai pro.fo.sszor atadja a Rozsnyay Emlelcermet

Nagy orom szamomra, hogy a Ragettli Janossal es Nemeth Mikl6ssal kozosen inditott Rozsnyay Matyas Emlekverseny 1965 6ta, evenkent megrendezesre kerOlt. Csak
azt fâj laiom, hogy oromomben a masik ket baratom mar nem osztozhat.
A Rozsnyay Matyas Emtekversenyeket a gyakorl6 gy6gyszereszet erdekeben tovabbra is meg kell oriznOnk.
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Zărogondolatok

Nem 6sszefiigg6 eletrajzot irtam, csak az egyes fejezetek cimehez fiiz6d6 gondolataimat vetitettem papina. Ebb6l eredt az, hogy amikor elkesziiltem a kezirattal, azt elolvasva lăt.om, hogy ugyanaz az esemeny vagy velemeny leirasa megismetlodik.
:Etetem kilencven eve, ami ugyan gyorsan elszaladt, esemenyekben megis nagyon
gazdag voit. Thl hosszunak tiino emlekezeseimbol t6bb minden kimaradt. igy a kiilonboz6 egyesiiletekben vegzett munkă.kr6l, leanyismer6seimr6l mar nem irtam.
Ketsegeim vannak afel6l is, hogy a tul szemelyesnek leirt gondolataim gyermekeimet erdekelhetik, de nem egy kiviihill6t. Ezert az olvas6 szives elnezeset kerem.

90 ewsen, gyermeloaimmel
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Csaladi elozmenyek

1X87. decernber 6-an sziiletett a Fejer megyei Szabadhidvegen T6th Pal, egy otven
holdas gazda kesei-văratlan gyermekekent. Ez az orvendetes esemeny zavarta az akkori egykes csalad egybentartasanak perspektivajat. A sziil6k tanult pâ.lyat szantak neki, ezert a Somogy megyei Csurg6 gimnaziumaba irattâk be. Ennek elvegzese utan
a kan'tdi gy6gyszertărban gyakomokoskodott, majd a Budapesti Egyetemen szerzett
gy6gyszereszi diplomat, 1908 koriil.
Mint fiatal gy6gyszeresz, 1910-ben a hires egri Hibay-fele patikaban vâ.llalt allast.
J6 baratsagba keriilt az ott dolgoz6 koltegâkkal, kiilonosen Szab6 Belaval, aki
a gy6gyszertăr egyik orokosn6jet vette n6iil, es a gy6gyszertăr vezet6je is lett az allamositasig. A barati korhoz tartozott meg dr. Czekkel Ferenc orvos, aki kes6bb megyei tisztif6orvos lett, es Skultethy Gyula gy6gyszeresz. A fiatalok eltek a meg bekes
monarchiabeli boldog eletet. A j6l vegzett munka utan vacsorâkkal, kartyazassal, szolid sz6rakoz6helyek latogatasaval mulattâk az id6t.
Hogy ne kerii)jon hatranyos helyzetbe foldorokos batyjaval szemben, edesapja
bizta meg, hogy az onall6 eletbe elinditsa.

gy6gyszertăr vetetevel

Egerhez 35 km-re fekszik Paradfiird6, a Matra eszaki oldalan. Tudomasăra jutott,
hogy elad6 a gy6gyszertăr, amely 1880 6ta - a nyari szezonban - a verpeleti Rhedey
Gy6gyszertar fi6kjakent miikOdott. A Karolyi gr6fok ingyen biztositottak helyisegeket az iizernelteteshez. Az anyagy6gyszertăr berendezessel, telszeretessel es kollegaval jarult hozza az iizemeteshez. Az 1900-as evek elejen onall6sodott a gy6gyszertăr.
Belley Dezs6, a tulajdonos varatlanul elhunyt. Ozvegyet es ket kis arvat hagyott maga ută.n.
Az els6 vilâghaboru kitorese utan, 1914-tol a nyari szezon forgalma visszaesett, a jovedelem elapadt. Az ozvegy nem tudta a kirendelt vezet6t fizetni, kenytelen voit
a gy6gyszertarat eladni. T6th Pal atvette sziileit6l a patika vetelarat, azonban - eteg
sajnalatos m6don - Egerben elkartyazta. Ezt a tenyt azutan otthon tOredelmesen bevallotta. A sziil6k - nemi korholas utan - ugy adtâk at az ujabb osszeget a vasarlasra,
ha megigeri, tobbet nern vesz kezebe kartyat. Megige.rte, es fogadalmat meg is tartotta halâ.laig. A paradfiird6i patikât megvette es megnyitotta.
Az 1900-as evek elejen Paradfiird6 meg csak kisebb forgalmu gy6gyhely voit.
A Karolyi-kastelyb6l, az Ybl Mikl6s tervezte ket szâ.ll6b6l, es az un. Cifra-istâ.ll6b6l
- ma Kocsimuzeum - allt, nagy uradalmi es erdeszeti hatterrel.

1916-ban nagyapam, Denes Lajos - oroshazi epitesi vallalkoz6 es teglagyăros - eljott Paradfiird6re es kornyekere, az uradalomba. Ellen6rizte az epit6munkasait, akik
tatarozast es karbantartast vegeztek. Magaval hozta 20 eves leanyat, R6zat. Denes
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Nagyapam, Denes Lajos epitesz, teglagyaros. Elt: 1865-1957

R6za ( edesapăm huga) bement a patikă.ba, es a T6th Pallal valo ismerkedes szerelemme, majd hazassagga teljesedett ki. 19l 7-ben hazassâgot kot6ttek, szep stafirungot es
hozomanyt kapott. Eltek szorgos hetkoznapjaikat. A Tama-patak es az orszagut keresztez6desenel a fiird6telepen voit egy nagy haz, ebben voit kialakitva a patika es
a t6bbszobas lakas.
Az els6 vilâghaboru utan Karolyi Mihâ.ly vagyonat, a gr6fi uradalmat a Horthy-rendszer elkobozta, f6gondnoksagot nevezett ki a vezetesere. Ahogy Trianon utan a gazdasagi helyzet normalizal6dott az orszagban, a furd6vendegek is egyre inkabb kerestek fel Paradfurd6t. Nemcsak a szallodâkban laktak, hanem a furd6telepen kisebb, 2-3
szobas hazak is voltak, ahova alfoldi gazdacsaladok is rendszeresen feljartak egy-egy
h6napra egy kis hegyi leveg6re. A kozseg is gyarapodott, a komyek is fejl6dott.
A paradi iiveggyă.r is egyre t6bb 6bl6s iiveget es szepen csiszolt termeket allitott elo,
exportra is. A gy6gyszertar forgalma egyre n6tt, beosztottra is sziikseg lett folyamatosan.

Mivel a furd6telepen maganteriilet nem voit, T6th Pâ.l nem epitkezhetett. Helyette
kiberelte a korabbi gr6f Karolyi uradalmi f6vadaszmesteri hivatalt es lakast, egy nagy
manzardos epiiletet, evi ketezer peng6ert (1 g arany ara akkoriban 5 peng6 voit).
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Az athelyezett gy6gyszertamak szep allvanyzata voit, saroktiikrokkel. Felhasznaltlik
az ătalakitashoz a korabbi t16kgy6gyszertar regi bUtorelerneit is. Nagyon elegans voit
a porcelan edenyzet is. Voit laborat6riurna, raktâra, gongyolegraktara es pinceje, amely
a patikât6l 20 m-re, a hegyoldalba voit bevajva. A szaraz, hiîvos pince eliils6 reszeben
taroltak a haztartasi termekeket, zoldsegteteket, palackozott borokat szepen rezsiît dantve, leparaffinozva. Lakattal lezart racsos ajt6 nyilt a gy6gyszeres pincebe. Ketoldalt
a tai melletti ăllvanyokon sorakoztak a huvos helyen tartand6 tolyadekok iivegei, a tisztaszeszes iivegek, a benzintartaly es a kiil6nboz6 nagysagu ken6csos tegelyek. Nagy
voit a raktarkeszlete, de sohasem voit elOregedett âru. Itt târoltuk a szerumokat is.
A 3,5 km-re tev6 Recsk falu hataraban mar reg6ta banyaszgattak rezet es egy kis aranyat. Miutan a trianoni hatarok a csonka orszâgot minden ercbanyajat6l megfosztottak, celszerunek latszott Recsken nagyobb banyaszat beinditasa. igy reszben nyersanyaghoz is jutott az orszag es munkaalkalmat is biztositott szamos embernek.

Sziiksegesse valt fiokgyogyszertar felallitasa 1925 koriil. Toth Pat a vasUtallomâshoz kozel vasarolt egy paraszthazat ket szobaval. Ebben alakitotta ki a patikât. Az
egyik szobaban lakott a vezet6 koltega. A gy6gyszerellâtas az anyapatikâb6l tortent.
A korâbban ernlitett paradi pince temahoz tartozik annak a megernlitese, hogy a IV.
Gy6gyszerkonyv (hatalybalepett 1935. januar 1-t6l) el6irta a Tokaji aszu tartasat. Azt
a pâr iiveget az officinaban tartottuk, de voit meg raktaron otcsillagos konyak is, mert
voit ra igeny. Egyes vendegek szerint a mienkjobb iziî voit, mint a bolti.
A Heves megyei gy6gyszertar-tulajdonosok altalaban j6 viszonyban voltak egymassal. Mindenkinek voit sajat elettere, ki j6l, ki gyengebben boldogult, amilyen voit eppen a lakossag osszetetele, es ahogyan viszonyult a szakmlihoz.
Paradhoz legkozelebb voit a vetpeteti patika, tovabb a Tama menten a kăli. Mas
iranyban tekiidt Petervasara, a Matra deli oldalan voltak a gyongyosiek. Mindezek
Pâradt6l 15- 25 km-re fekiidtek. 1919-ben a kăli patika tulajdonosa voit Ban6czy Sândor gy6gyszeresz, T6th Pal j6 barâtja. De micsoda sorsok vannak! Varatlanul meghalt, fiatal ozvegyet es ket kisfiu gyermeket hagyott hâtra. Az ozvegy szepessegi cipszer lany voit: Griindl Ilona, aki letette az erettsegit, elvegezte az egyeternet,
gy6gyszereszi diplomat szerzett. Atvette a patikât, ket fiat, Zoltant (velern egykoru)
es Sandort gy6gyszeresznek nevelte. Erd6telken fi6kgy6gyszertarat nyitott.
Griindl Ilona occse voit Janos (kes6bb Galambosra magyarositott), aki a huszas evek
elejen Paradfiird6n gyakomokoskodott. Elvegezte az egyeternet, egri ăllast vallalt. Itt
elvegezte a jogakademiat es doktoratust szerzett. Mint a szakmaban es a jogban jartas, a Magyar Orszagos Gy6gyszeresz Egyesiilet Heves megyei Szervezetenek voit
a titkara az ăllamositasig. A harmincas evek elejen gy6gyszertari jogot kapott Egerben a Delik Ferenc utcaban. Komoly, nagy tudasU, szeles lât6koru szakernber voit,
emellett mindig segit6kesz.
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Balroljobbra: ăcsem

lst:văn,

Csalădi hăp 1920-bOl.
en 5 evesen, ecksanyam Benki>czy Terezia, edesapam Denes Lajos

Vele t6rtent meg a kovetkez6 mosolyogtat6 eset az allamositas utani id6ben.
A Szechenyi utcai iigyeletes gy6gyszertarba helyeztek beosztottnak, mint id6sebb
koiJegat. A kiad6 taranal voit, amikor a nagy forgalom kozepette egy kornyekbeli
id6s borosgazda a hosszu sorb61 kilepve, szemcseppes receptet adott be neki. Szokas szerint kerdezte, hozott-e a bacsi · iiveget? Mondta, hogy igen. Keres: adja ide!
A bacsi lehajolt es feltett a tarara egy otliteres demizsont. Dr. Galambos nem birta
idegekkel tovabb, a fejehez kapott, mondvan: Teboly! - es kiment kikapcso16dni
a laborba.
A gy6gyszereszi palyara va16 felvetel egy kicsit kiil6nos voit, ami a felteteleket illette. Nagybatyam, Benk6czy Pai 1927-ben erettsegizett a szegedi Baross Gabor
Iskolaban. 6sszel felvettek az Orvostudomanyi Egyetemre. Elvegezte, orvos lett. En
ugyanitt erettsegiztem 1933-ban. Eredetileg epiteszmemoknek kesziiltem, mivel
edesapam is, nagyapam is epiteszek voltak, sot anyai dedapam, Ad6k Istvan szinten
epitesi vallalkoz6 voit. Ybl Mik16s tervei alapjan 6 epitetle fel a szegedi g6z- es kadfurd6t a nagy arviz utan.
A Baross Gaborban a 20-as, 30-as evekben nagyon j6 tanarok tanitottak. Nemet
anyanyelvii tanar tanitott nyolc even at nemetet, hat even keresztiil tanultunk franci -·
aui a Sorbonnon doktoralt tanarunkt61, a filozofia tanar a svedorszagi Uppsalaban
doktorrut, masik ket tanarunk a pesti egyetemen. J6 rendiî erettsegim akkoriban az
orszag minden egyetemere felveteli lehet6seget biztositott. Sziileim halala (15 es 16
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eves koromban) az akkori viszonyok kozott csahidi erdekb6l palyam6dositasra
kenyszeritett. Erettsegi el6tt ket hettel levelet kaptam T6th Pat paradfiird6i gy6gyszereszt6l es feleseget6l ( edesapam hUgat6l), hogy van-e kedvem a gy6gyszereszi
palyâhoz. Pozitiv vataszom eseten biztositva lenne jov6m, mivel ket patikajuk van,
de gyermekOk nincs. Jogut6djuk leszek, ezzel az 6 oregsegOk is biztositottnak lat-

szik.
Az erettsegi utani napokban mar utaztam Paradfiird6re, ahol szeretettel fogadtak.
1933. junius 20-a voit. Masnap mar teher kopenyt kaptam, es mint praxi-jei6It megkezdtem a munkat. EI6szor ismerkednem kellett a komyezettel. Az alkalmazott kolIega Csefalvay Rezs6 gy6gyszeresz voit, 35 ev koroli, n6tlen. Edesapja a Takt.a-kozben voit j6szagigazgat6 egy nagybirtokon. Az emeleten, egy parkra nez6 manzardszobaban lakott. Egy masik manzard vendegszobaul szolgatt. Maga a lakas bataimas voit. A toidszinten negy nagyobb szoba - az egyik az enyem Iett - es ket ti:irdoszoba, a lakas masik reszen folytat6lagosan egy nagy konyha, kamrâk, mas helyisegek, a szakacsnonek, szobală.nynak kisebb ·szobă.k voitak. Csatlakozott a hă.zhoz
garazs, a sof6mek egy szoba. A lakas szepen berendezett voit. A tagas nappali es tarsalg6ban gyonyoriî stilbutor, melyet a 20-as evek vege fete egy butorkiallitason vettek Budapesten. Egy harom reszes, egymasra rakott szekrenykeben voit szepen sorba
berakva a 24 szemelyes ezOst etkeszlet a hozzatartoz6 nagyobb darabokkal,
a teieseg monogramjavai ellă.tva. Suiya 10 kg voit. Budapesti otvos keszitette. Az
ezost etkeszlet hasmalata tarsasvacsoră.kon abban az id6ben sikk voit. A 15-20 f6s teriteket markas porceian kesziettei es csiszoit 6Iomkristă.Iy poharakkal gazdagitottă.k.
Helybeliekkel es folyton vattoz6 :furd6vendegekkel ismerkedtem meg, es hamar beilleszkedtem az uj komyezetbe.

A reggel nyolc 6rakor nyit6 patikaban ismerkedesOl a szamomra kinai, val6jaban latin nomenkiaturavai, Ietoroigettem az allvanyedenyeket. Kesobb ezt mar a takarit6n6
vegezte. Id6vel bevontak a napi munkâba, el6recsomagolt anyagok kimeresere es
azok izteses csomagolasara is megtanitottak. Igeny voit erre. Expeditio elegantissime:
pl. Natr. bicarbonatot kerek pordobozba kellett memi, utana halvanyr6zsasziniî seIyempapirba csomagolni ugy, hogy a doboz tetejet sugaras hajtogatassal kellett disziteni, az egeszet szigillurnmal ellatni. Nemcsak az egyszeriî nep vasarolt a patikaban,
hanem ki kellett szolgatni a nagysagos, melt6sagos es kegyelmes urakat es felesegeiket is.
igeretOknek megfelel6en, 1933 augusztusaban T6th Pat es felesege - a paradi koza tOjegyzo eiott - hivatalos nyiiatkozatot tettek, hogy neveitetesemroi gondoskodnak, nevelt . fiukka fogadnak. Ezt alrurasukkal is meger6sitettek. A Polgari
Torvenykonvv szerint az orokbe fogadottal azonos lett a csaladi jogallasom. A ma ervenyben tev6 gy6gyszereszi torveny is elismeri ezt. Sajnos a kă.rtalanitasnal ezt nem
vettek figyelembe. (Orokbe fogadast azert nem lehetett tenni, mert 18 eves eppen elmultam.)
seghază.n
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A felveteli nehezsegei

A gy6gyszereszi palyâra val6 felveteli kerelmemet a nyâr folyaman beadtam. Az
erettsegi bizonyitvanyon kiviil kellett alkalmassagi vizsgalat, illet6segi bizonyitvany,
edesapam els6 vilâghaborus katonai szolgâ.latanak igazolasa, mely szerint 6t, mint
epiteszt hivtăk be, es Erdelyben egy vasutepito ezrednel szolgalt, majd Lembergbe
iranyitottăk tisztiiskolaba. 1918 vegen szerelt le, a Manlicheret hazahozta, es az egyik
kamraban tartotta. A nevelt fiui okiratot azert kellett mellekelni, hogy biztosabb legyen a telvetel, mivel azokat a pâ.lyă.z6kat reszesitettek elonyben, akiknek biztositva
voit az elhelyezkedesiik,. mivel mar sok voit a munkanelkiili gy6gyszeresz. Egyeb
diplomă.s is! Azt hiszem, negyven jelentkezot vettek tel, Szegedre huszat.
Szeptemberben azonban sajnos elutasit6 valaszt kaptam, mivel latinb6l nem voit
erettsegim. Orvosira, muszakira es mindenhova telvettek volna, de gy6gyszereszire
nem.
Maganuton kellett a kiilonbozetit letenni. Miutan a komyeken erre lehetoseg nem
voit, apai nagyapamhoz kolt6ztem Oroshazâra, ahol szerencsemre az akkor 35 ezer
lakosu nagy faluban magangimnă.zium letesiilt. Erettsegizni Mez6turra, az ottani f6gimnă.ziumba kellett menni. Oroshă.zan otthon ereztem magam, mivel az eterni iskolat is ott vegeztem, csak a kozepiskola miatt kellett Szegedre menniink. Nagyapam
a tiz legnagyobb ad6fizet6k egyike voit.
A csalad gyokerei Oroshaza tOrok h6doltsag utani benepesiteseig ny(Jlnak vissza.
A Tolna megyei Zomba kozseg foldesi.Jra katalizalni akarta a lakossagot. Denes J6zsef tanit6 es meg j6 nehany agostai evangelikus hivo erre nem voit hajland6, ezert
felpakoltak szekerekre, es az akkor neptelen teriileten megalapitottăk Oroshă.zat. Magukkal hoztăk a templom kis harangjat is. Par evtized mulva hatalmas templomot epitettek lelki iidviik apolasăra. Denes J6zsef tanit6r6l utca van elnevezve.
A sikeres latin kiil6nb6zeti erettsegi utan ismet bealltam a paradi csaladi gy6gyszertârba. A pâ.lyara val6 felveteli kerelmemet beadtam, felvettek, es 1934 szeptemberet6l gy6gyszeresz-gyakornok lettem.
Oktat6m nevel6apam, T6th Pal gy6gyszeresz lett, aki a nyaral6helyen es a komyez6 kozsegekben aldozatos es onzetlen szakmai es kozeleti munkâjaval altalanos megbecsiilest szerzett. Tagja voit a kozsegi kepvisel6testiiletnek is. Arra figyelmeztetett,
hogy a legfontosabb celom a koz szolgalata legyen, ahogyan a gy6gyszereszet jeligeje is mondja. Fontos kovetelmeny a tisztasag, a rend, a pontossâg, a beteg iranti tisztelet, udvariassag, emberseg. Az els6 h6napokban az alapvet6 gy6gyszereszi munkara tanitottak. Meresre, porosztasra, kenocskeszitesre, pilula gombolyitesre, majd
a galenusi keszitmenyek eloallitasaban segedkeztem. A gy6gyszertâr reggel 8-t6l es84
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te 8-ig voit nyitva, ebed kozben, ha csengettek, a beteget ki kellett szolgalni. igy voit
ez szombaton es vasărnap is. A rendelkezes betartasa sulyos teher voit az egyediil dolgoz6 gy6gyszertar-tulajdonosok szamara, viszont biztositotta a csalad megelheteset.
A takaritast a haztartasi alkalmazottak egyike vegezte el, meg a nyitas el6tt. Naponta 2-3-szor kivittek az elhasznrut edenyeket tisztitasra a tagas konyhaba. A laboratasban segitett neha a sotOr is, ha eppen nagy voit a torl6das.
A tiirdovendegek szivesen jottek vissza az elkeszitendo gy6gyszerekert, a masfel-ket
kilometene lak6 helybeliek pedig megvartâk orvossagaikat. Az igenyesebb betegeknek aranyf6liaval bevont pilulâkat is rendeltek. Azt ugy keszitettiik, hogy egy kettenyithat6 gomb alaku faperselyt arany f6liaval kibeleltiink, es az el6zetesen szirup
szimplex-el megnedvesitett pilulâkat belehelyeztiik. . Korkoros forgatassal a pilulâk
szepen csillog6, gusztusos gomb6kke alakultak. J6 voit a taxa ara is. Elotordult, hogy
nemcsak kinintartalmu porokat rendeltek ostyakapszulaba, hanem a finomkod6 betegeknek mast is, melynek szivesen tettiink eleget, emelkedett ă.rszabassal.
A 30-as evek kozepen er6sen fellendiil6ben voit Paradfiird6 orszagos latogatottsaga,
igy nemcsak budapesti, hanem az orszag kiil6nboz6 t3jair6l, sot kiilfoldr6l is jottek
vendegek. Ha nemet vagy francia nyelvet beszel6 beteg jott be hozză.nk, bala kozepiskolai kitiin6 nyelvtană.raimnak, mindenkivel tudtam tă.rsalogni, s azok etegedetten
tavoztak. J6 erzes voit ezt a kis Wbbletet ny(Jjtani, es egy kis elismerest nyugtazni.
Sok voit a laboraci6: tinkturâkat keszitettiink aztatassal es perkolalassal. Ken6csoket nagy iist6kben olvasztottunk ossze es kevertiink ki. Kietegit6 raktarkeszlettel rendelkeztiink, a forgalom is nagy voit.
A szakmai fejl6dest nevel6apam fontos kovetelmenynek tartotta, es engem is erre
oszt6nzott. Megerezte, hogy a leg(Jjabb kutatasi eredmenyek kovetese nelkiil nem lehet igenyes gy6gyszereszetet gyakorolni. Tagja voit a Magyar Gy6gyszeresztudomanyi T!irsasagnak, azt tamogatta. Az els6 Ertesit6 1925-ben jelent meg. Evek mulva
mar evente 6 sză.mot adtak ki.
Az 1934-es evfolyam lett a X., melynek els6 sză.maban dr. Mag6csy-Dietz Sandor
nyugalmazott egyetemi tană.r, elnok "Visszapillantas"-aban attekintette az elmult evtized munkassagat es 107 neves professzort, kutat6t es gy6gyszereszt sorolt fel nev
szerint, akik onzetleniil, dijmentesen vagy csekely honoră.riumert ajanlottâk fel munkâikat az Ertesit6 sză.mara, a tagsag fejl6desenek el6segitesere.
A 27. oldalon olvashat6 Karlovszky Geza tiszteletbeli tag nagyon szep megemlekezese Rozsnyay Mă.tyasr6l, az iztelen kinin teltalal6jar6l, sziiletesenek 100. evtordul6jan.
A gy6gyszertar gazdag konyvtă.raban megvolt peldaul:
Bayer et Comp Elberfeld: Gy6gyszertermekek 1909-es kiadvanya, amely ismertette kutatasi termekeit, mint pl.: Aspyrin, Eumydrin, Guajacole, Helmitol, Piperazin,
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Protargol, Sajodin, Salol, Sulfonal, Veronai. E vedjegyzett szerek egy resze gy6gyszerkonyvi alapanyag lett.
Dr. Nagy Bela: Gyakorlati gy6gyszereszet,
Dr. Liptak PaJ. Gy6gyszerismeret,
Dr. Issekutz Bela: Gy6gyszerek es gy6gyitas 1. es II. kotet,
Dr. Vondrasek Jozsef A gy6gyszereszi gyakorlat es gy6gyszeriizemi technika kezikonyve 1. es II. kotete, es meg tObb kiadvany.
A fejl6des figyelemmel kiserese tette ·lehet6ve, hogy a komyeken praktizat6 orvosok
szivesen vettek igenybe a gy6gyszereszek szakmai velemenyet, gy6gyszerekre vonatkoz6 tanacsait. Szokas voit, hogy a Budapesti Gy6gyszereszhallgat6k Segely- es 6nkepz6 Egyesiilete szakmai temâkb6l patyazatot irt ki gyakomokok, fiatal hallgat6k
reszere. Meg Paradfiird6r6l ket temaval palyaztam. Az optikai aktivitasr6l es a digitaliszr6l irt jeliges palyazatomat pesti tanărsegedek es mas kivalosăgok biraltăk el,
es egyenkent 30 pengos jutalomban reszesitettek. (Vasarl6erteke: 1 par borjuborbol
meret utan keszitett felcip6 a Kossuth Lajos utcai L6rant cipeszmestemel 20 peng6
voit.)
Parădfiirdon nem csak munkăval tolt6ttiik el az idot. Tarsadalmi elet is voit. Hetente ketszer-haromszor a patikai epOlet vadsz616vel befuttatott, ărnyas teraszan delutan
4-t6l 7-ig tarokk-partik voltak, amelyeken a nevel6apamon kiviil reszt vett pl. Huszar
Karoly voit miniszterelnok, dr. Terfi Bela voit miniszter, a Karolyi uradalmak f6gondnoka, dr. Csillery voit miniszter, GOmbos Andor bankigazgat6, a miniszterelnok unokatestvere es meg sokan masok. Partnerek voltak meg a furd6igazgat6, a f6konyvel6,
a furd6 f6orvosa es valamelyik memok. Terfi Belat es feleseget a hăboru utan, az otvenes evekben Budapestr6l kitelepitettek egy Oroshaza komyeki tanyara. Ott talatkozott a patikaban nevel6apammal. (Ekkor mar nem tarokkoztak.) Viszont kes6bb, amikor lehetett, Terfi Belaeknak fiuk Braziliab6l ket darab repiil6jegyet kiildott es tobb.
mint 90 evesen odarepiiltek.

Szolid borozgatăs, cigarettăzăs, szivarozas kozben, ugratasokt61 sem mentesen tolyt
a jatek. Engem is - 19 evesen - odavettek kibicnek, mert az utanp6tlasr6l gondoskodni kellett. A kibic feladata voit a jatek megismerese, a tanultak fejlesztese, a borospoharak utantoltese. Az mar megtiszteltetes voit, hogy ha az egyik jatekosnak păr perere el kellett mennie, hogy a jatek ne szakadjon meg, a kibic jatekosnak beugrott, lapot
osztottak neki. Egyik alkalommal megkorholtak, mert en a jătekot komolyan veve,
olyan jatekos huszonegyeset fogtam el, akiet nem illett. Ki sem neztek meg bel6lem,
hogy măr ennyire vittem.

.
l

Hetente ketszer reggel nyitas el6tt teniszeztem, majd ebedsziinetben a 100 m-re Iev6 gyonyoru strandon vărtak a korombeli fiuk, lanyok. A szezon vege fete rovidiiltek
a nappalok, a furd6vendegek is fogyatkoztak. Szeptember kozepen lassan elcsendesedett a komyek. Okt6ber 1-jet6l csak a furd6igazgat6sag es a posta miikodott.
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A heiybeli ismerosokhoz, barătokhoz tartozott a tOjegyzo, a korzeti orvos, az erdomemok, az uradaimi tiszttart6, az Oveggyâr f6konyvei6je es meg sokan masok. Oszszejar6 viszonyban a feisoroitak kozOI 10-12 csaiad voit. Tobbei nem is Iehetett voinagy6zni.
6sszei nevei6apam feiesegevei 7- 1O napra Budapestre utazott bevasâroini es egyeb
Ogyek intezesere. A Râk6czi ut eiejen Iev6 Pann6nia szaii6ban szalltak meg. Szerepeit a programjukban szinhazi ei6adas megtekintese, ettetmi vacsora, barăti Iatogatasok. Az Egyetemi Gy6gyszertârban megiatogatta dr. Mozsonyi Sandor professzor
urat, meg egyetemi eveiboi baratjat, Koritsanszky Ott6t,. az EgyesOlet totitkarat stb.
A miîsorban szerepeit meg ruha es cip6 meretre vai6 rendelese, perzsasz6nyeg szovesehez szOkseges minta kivaiasztasa es a megszoveshez eiegend6 szines fonai megveteie. Abban az id6ben divatos voit - a poigarsag koreben -- a hazi perzsasz6nyeg szovese. Minden teli idenyben elkeszOlt egy darab nagyon szep kezi perzsasz6nyeg.
Nekem nehany meg megvan bel6lok, amelyet mar nem kellett a nehez evekben eladni. Negyzetrneterenkent 90 000 csom6 van beimok. Egy cm-ben 3 csom6 horizontalisan es 3 csom6 vertikalisan.
Altaiaban 6szt6I tavaszig tartottâk meg az osszejar6 hazaspârok nevnapjaikat, 15-20
szemeiyes csaiadi vacsora megrendezesevel. A hă.ziasszonyok remekeitek tinom eteIeikkei, sOtemenyeikkei, impozans teritekeikkel. Vacsora utan szetszeiedt a tarsasag,
kOion asztaioknru a ferfiak vagy tarokkoztak, vagy kaiabereztek szolid aiapon, a hoigyek romiztek. Ejfei fele a vendegek hazakocsikaztak fogataikkal.
A nyâri szezonban a katolikus es reformatus feiekezetek egy-egy jeies papjukat, j6 sz6nokukat kOidtek ParadiOrd6re. A katolikus szentrniset a Kâroiyi kasteiy udvaran feiallitott oită.mai tartottâk meg, a retormătus istentiszteietet pedig egy etteremben kiaiakitott
heiyen. Nekem a katolikus misere kellett mennem, nevei6apam a reformatus istentiszteieteket Iatogatta. Neveioapam nehany baratja ezt kovetoen bejott a nyitva tart6 gyogyszertarba egy kis beszeigetesre, politizaiasra. Meg beke voit! Mindenki kapott egy-egy
pohârka frissen keszitett gyomorkeseriît, mivei meg ebed eiott voltak, majd hazasetrutak. Eppen ugy tOrtent minden, mint ahogyan ezt kes6bb, a haboru utan dr. Orkeny
Istvan megkomponaita a" Gy6gyszertar az Aranyangyaihoz" dmiî miîsoraban.
Nevei6apam Opei szemeiygepkocsija nemcsak passzi6ui szoigait, hanem ezzei tOrlent a recski fi6kgy6gyszertar aruellatasa es ellen6rz~se is. Megkonnyitette a 200 kmre Iak6 rokonsag megiatogatasăt is, mert akkoriban - az atszallasok miatt - Iassubb
voit a vonatkoziekedes.
Mikor a gy6gyszereszi paiyat eikezdtem, meg a III. Gy6gyszerkonyv voit ervenyben. 1935. januar I-jet6I Iepett hataiyba a IV, Gy6gyszerkonyv. Ez a vaitozas maga
ută.n vonta a nomenkiatura m6dositasat is. SzOksegesse vrut pl. a raktâri edenyzet
uj szignaturavai vai6 ellatasa. Heiyben ezt ugy oidottuk meg, hogy voit egy cseh
gyârtrnany(J szignai6 feiszereiesOnk. Tobbfele betiîtipus voit, ezekb6I allitottuk ossze
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a szignaturăk sablonjait, melyeket - az edenyzetre răJ:ektetve - tussal kitestettiink.
Ketnapi szâradas utan kollodiummal bevontuk, hogy moshat6 legyen. Latvanya vetekedett a beegetett szignaturăkkal.
Nagy voit a kezi eladasi forgalom. A korabban emlitett sz6dabikarb6nan kiviil keresett voit a kamillavirag es mas gy6gyteăk. Keszitettiink hint6porokat, pudereket,
szâraz, felzsiros es zsiros arckremeket. A kremeket elegans, 30 g-os porcelan tegelyekbe raktuk, a felszinet egy pillanatra lang felett elhuztuk, igy a megolvadt fels6
reteg megszilârdulva megnyer6 lâtvânyt ny(Jjtott. A tegelyek oldalâra beegette
a gyăr, hogy Pan'tdi Eau de Cologne arckrem, cegtelirat stb. Negyszogletes dobozokban expedialtuk. Ket pengot kertiink erte. Videki vasârlok gyakran kertek szepseg
"ellen" arckremet, ezt ajanlottuk. Hazamenve baratnoiknek is megmutattăk, reklamot csinaltak ugy, hogy szerte az orszagba szallitottuk.
tavaszan felkesziilten mentem a budapesti gy6gyszeresz-gyakornoki tanfolyamra. A Thokoly ut es a Stefania ut sarkan Jev6 diăkotthonban laktam j6 barâtommal, a kali patikus fiuval, Ban6czy Zoltannal. J61 megertettiik egymast. Nagyszeriî,
Ielkes tanaraink voltak: Spergely Bela, dr. Nagy Bela, dr. Augusztin Bela, dr. Weber
Dezs6 es masok. A tanfolyam elvegzese utan un. tirocinalis vizsgat tettiink, amely
felhatalmazott benniinket receptek keszitesere.
1936

Hazaterve, 1936 nyaran mar a csaladi gy6gyszertârban receptură.zhattam, teliigyelet
mellett. Megbiztak bennem, amit nem tudtam pontosan, azt megkerdeztem.
A gy6gyszerutanp6tlast a nagykereskedok lă.ttăk el. Mi toleg a Thallmayer es Seitz
Rt-t61 rendeltiink, de mas nagykeresked6k is kaptak rendeJest: a Kochmeister, a T6r6k Labor, az Egger es a debreceni Rex Rt. is. A t6rekeny ă.rut csinos fadobozokban
postan szallitottăk, 20 kg-on felul vasuton jott a megrendeles. A szamla kiegyenlitesenek id6pontjat61 fugg6en szazalekos engedmenyt adtak, eppugy a szamla nagysagă.t ill etoen is.
Evente voit hat6sagi gy6gyszertâr vizsgalat. Ilyenkor dr. Czekkel Ferenc megyei
tisztitoorvos kijott Egerbol Skultethy Gyula egri kollegaval. A toorvos atnezte a patikă.t kozegeszsegiigyileg, a gyogyszeresz kollega pedig nezte a lejarati ido betartasat,
a szakszeru gy6gyszereltartast. Vegiil a keszitett anyagokb6l 2-3 mintat vett, melyeket az OKI-ba kiildott tel analiză.lasra. Egesz napi faradozasuk betejezesekeppen kitiin6 ebedet kaptak.
Mint a helyi vadasztă.rsasăg tagja, neveloapam a vadaszatok alland6 resztvevoje
voit. Egy goly6s es egy soretes puskaja voit. A vadaszat e16tt, a terepen a vadaszok
egy kis poharka "celz6vizet" ittak a jobb eredmeny elereseert. A zsăkmany ny(JI, facan, fogoly, neha szalonka voit. A felesegek otthon feltve 6rz6tt, titkos pacreceptek
leveben kezeltek a husokat, majd siit6ttek-f6ztek azokat mindannyiunk oromere.
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1936 6szen hallgat6ja leltem a budapesti Păzmany Peter Tudomanyegyetemnek. EzIret even keresztiil tud6s professzorok, magantanârok, adjunktusok es tanârsegedek el6adasait hallgattuk, gyakorlatokra jărtunk es szigorlatozgattunk. Tanâraink nemeiyike nemzetkozileg is elismert tud6s voit, akikre meg most is hălas sziwel tudok
visszagondolni, olyan meggy6z6 er6vel igyekeztek tudăsukat belenk taplalni. Nekik
koszonhetjok, hogy olyan tudasalapot ny(Jjtottak hivatasunk gyakorlasăhoz, hogy
megălltuk a helyonket a legbonyolultabb helyzetekben is.
utăn

Emlekezetem szerint a mi evtolyamunk j6, osszetart6 târsasag voit. Sem szârmazasi, sem faj i eredetii el6itelet nem fordult el6 . A katolikus hallgat6k az Emericana, masok a Turul bajtârsi egyesiiletben voltak tagok, de voit, aki egyikben sem. Nem voit
kotelez6. Akkoriban egyik szervezet sem tett semmi kOlon6set, csak miik6dott. J6 barâtok voltunk mindvegig, es az 6ta is.
1937 nyarânak vege fel e Schwâbler Mâtyâs alkalmazott gy6gyszeresziink Budapestre ment csal âdjăh oz, az allasa megoresedett: A Gy6gyszereszi Hirlapban hirdetest adtunk fel az âllâs betoltesere. Majdnem huszan jelentkeztek, kerve-konyorogve az allas elnyereseert. Voit, aki magas pârtfog6t vett igenybe, voit, aki nehez anyagi, csaladi
helyzetere hivatkozott. Szomoru voit ezeket olvasni. Abban az id6ben nehez voit allast szerezni. Ezeken az âllapotokon javitand6 a gy6gyszertâr-tulajdonosok es mas
szervezetek pâr ewel korăbban megalapitottâk a Gy6gyszereszek Orszagos
J6leti Alapjat. A tulajdonosok vallaltăk, hogy minden magi recept utan az Alapnak befizetnek 4 fillert, OTI recept utan 2 fillert. Egy erre a celra rendszeresitett konyvben
sorszâm szerint konyveltok roviden a receptet, azt minden h6 vegen osszesitettok, es
az erte jâr6 peng6ket befizettok. Az igy befolyt penzekb61 tâmogatta az Alap a nehez
helyzetben lev6 kollegăkat, ozvegyeket, arvâikat. Az ertekâ116sâg meg6rzesere Budapesten - tudomasom szerint - az Alap egy berhăzat vâsârolt. Egy kollega havi fizetese itt videken 120 pengo voit es teijes ellatas. A kollega a csalâddai egyott etkezett.
Mâs. A 30-as evek kozepen a hatârozott gazdasâgi fejl6des ellenere a kb. 1600
gy6gyszertâr kozOi iegaiabb 500 un. "torpe" gy6gyszertâr voit, ami azt jeientette,
hogy a tulajdonos eppen csak megelt, szabadsâgra alig mehetett a koltseges helyettesites miatt, gyermekeit vâroson nehezen tanitatta stb. Ezeket a kis patikăkat vitez
cir. Vâradi Laszi6 kollega szervezte egysegbe, hogy sorsukon javitson. 600-700
gy6gyszertâr j61forgalmazott, a tăbbi pedig igen j6 szlnvonalon.
Az egyetem masodik eveben az Orvoskarra jârtunk. Ugy hatâroztam, hogy az els6
felevben k.ipr6bâlom magam. Egy evfolyamtârsam javaslatâra elvâllaltam, hogy hetvegeken Ogyeletet vâllalok a răkosszentmihâlyi Kabay-fele patikâban. A tulş.jdonos
unokatestvere voit Kabay Janosnak. Szombaton delutan 1 6rakor a HEV-vei kiutaztam Râl<.osszentmihâlyra, ahol a tulajdonost61 âtvettem a patikât. 6 szenvedelyes 16verseny lâtogat6 voit, azonnal utazott az Oget6re. Egy tapasztalt kozepkoru asszisztensn6 voit segitsegemre, 6 mindent tudott, ami a folyamatos ozemeleshez szOkseges
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voit. A gy6gyszertar galeriajaban voit kialakitva fekv6helyem, ellattam az iigyeletet.
Vasarnap is kinyitottunk. Hetf6n reggel 7-kor visszaadtam a szolgalatot. Tapasztalatot is gyiijt6ttem, meg egy kis zsebpenzt is szereztem, bar nem voltam raszorulva. Ebb6l a keresetemb6l csinaltattam - a R.âk6czi uti Schnur uri szab6sagnal - egy gyonyorii ketsoros ruhat, olyat, amilyennel akkoriban Javor h6ditott.
Szep hagyomanya voit abban az id6ben a Gy6gyszereszettan Hallgat6k 6nkepz6 es
Segit6 Egyesiiletenek a miikodtetese. Evr6l evre mindig a vegz6s hallgat6k t6lt6ttek be
a tisztsegeket. Evente 3-4 Gy6gyszeresz Teat es egy Gy6gyszeresz Brut rendeztiink. E
rendezvenyek beveteleib6l, az aldozatkesz adakoz6kt6l kapott peng6kb6l gazdatkodtunk. Ana erdemes raszorul6 tarsainkat penzzel segitettiik, palyazatokat jutalmaztunk.
:Erdekes, igy utolag visszagondolva, hogy a fiatalok milyen jo erzekkel tudtâk kivalasztani vezet6iket.
Elnok: 1935-36-ban Ragettli Janos,
1936-37-ben
Lang Bela,
1937-38-ban
PandulaEgon,
a titkar Ban6czy Zoltan,
a penztaros pedig en voltam.
Banki foly6szamlank voit, ide fizettiik be a keszpenzbeveteleket, a teâk es a bal beveteleit. Ide utaltâk at a gy6gyszertar tulajdonosok felajanlasaikat, amelyeket azutan
hirlapilag nyugtaztunk. Az Egyetem reszer6l ellen6rzesek voltak, j6l miikodtiink. Te-

19 37. januar 3 0-i Gy6gyszereszbăl nyit6piujai.
Az al/6 sorban ba/rol a hatodik (en) vagyok Elottem ul Czeg/edy-Goher Eu/alia lrolleganonk
A.fok2te ruhăban ulo holg}> k2t ev midva Latabăr Kftlmăn szinmuvesz jelesege lett
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vekenysegiinket tenneszetesen onzetleniil vegeztiik, nekiink a legnagyobb orom azon
kollegăink mosolya voit, akiken eppen segitettiink.
1938. majus vegen, junius elej en voltak a gyakorlati vizsgâk, a h6 kozepen har om

Asztaltarsasagom afent.i- 1937-es- balon

egymast kovet6 napon a zru·6, sz6beli szigorlatok. Nagyon kemeny voit, de j6 rendure sikeriilt. Voltak, akik szeptemberre halasztottak, de egyesek nem siettek, es csak
a kovetkez6 evben diplomaztak. Az oklevelemet junius 21-en kaptam meg. Utazhattam baza.
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Diplomasan

A "Gyogyszertărak Ietesiteserol, berendezeserol es telszereJeserol" sz616 mtmszteri
rendelet szorit6Iag hatott gy6gyszertarainkra is. A berelt epOietben nem lehetett kialakitani megtelelo gy6gyszertărat, amelynek a berbead6 is gătat szabott. Neveloapăm
ez6t ugy hatărozott, hogy az egyre jobban fejl6d6 Recsken ol<lja meg ezt a probtemat. Miniszteri engedellyel a jogot Recskre tette at, fi6kgy6gyszertărra min6sitette at
Paradfurd6t.
A recski patika helyen 1937 es 1938 kozott egy uj, korszeru, a rendeletekben eloirt,
a telteteleknek megtelelo gyogyszertărat es vele osszeti:iggo modern csaladi bazat
epitett, a beosztottnak pedig a teraszr6l nyil6 szobat es mellekhelyiseget. Az alapincezett epiiletben voit gy6gyszertari pince, ganlzs es a sof6rnek kiilon szoba. A foly6vizes ellatast villanymotor biztositotta.
Aparadfiirdoi patika valtozatlan maradt. Diplomăm atvetele utan 1938. julius 1-jen
gepkocsival felmentiink Paradfiird6re. Nevel6apam par sz6val kozolte, hogy miută.n
megtelelo gyakorlattal rendelkezem, atadja a patikat, vezessem sajat hasznomra. Rendeljem az arut, ad6zzak stb. Tobbet nem lehetett tenni, mert a jogszabaly szerint anyaes fi6kgy6gyszertar szerves egyseg, es meg nem voit meg az approbaci6s vizsgăm
sem. Ahhoz meg 3 eves gyakorlati ido kellett.
A takarită.st egy takarit6no vegezte napi ket 6raban, mas segitsegem nem voit, de
nem is voit ra sziiksegem. Galenusi munkat nem kellett vegemi. J6l ment a patika, fiatalos er6vel jatszi konnyedseg voit minden. Az ebedsziinetet megtartottam, kiirtam
a bejarati ajt6ra, hogy a strandon vagyok. Este, ză.t·as ută.n pedig vagy az etteremben,
vagy a bărban voltam. Gy6gyszeriigyben alig keresett valaki. Napkozben, ha eppen
nem voit munkăm, a patika mellett az amyas fâk alatt voit ket kerti pad, ott lehetett
pihenni aj6leveg6n.
Egy fon6 kora delută.n, amikor mindenki sziesztă.zott, az ir6asztalnal iilve lattam,
hogy a setă.nyon kozelit egy elegansan 6lt6zott ur, kalappal, feher glasze kesztyiiben.
setapalcaval.
Rajtam kiviil senki sem voit a gy6gyszertărban. Az ur bejott, bemutatkozott:
Richter Gedeon vagyok, mondta. Majdnem osszeestem a meglepetest6l. Kollegă.tnnak sz6litott! Mivel n6gy6gyaszati fiird6 is voit Parad, az orvosok rendeltek
organoterapias keszitmenyeit, hirb6l ismer6s voit. Egy kis beszelgetes ută.n arra
kert, hogy adjak az ekcemas kezere - mutatta - valami gy6gyszert, hatha meggy6gyitana. Pironkodva csak a konkurens ceg Cadogeliţt tudtam ajă.nlani, ami{ 6
el is togadott. Meg nehany kedves, biztat6 sz6 utan elment, en pedig neztem utana hosszan. Ennek măr 65 eve, megsem telejtettem el, rendkiviili hatasil ember
voit!
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Csalâ.dunk.nak regi, kedves ismer6se voit ozv. Gerevich neni, az oiimpiai bajnok
Gerevich Aladâr nagymamăia. Alival a strandon talălkoztunk ăltalâban. Gerevich
neni a ford6telepen mâr hosszu evek ota egy kis hăzat berelt nyârâra, egy flata!
lâny vegezte korO!Otte a munkăt. Nagy csalădjăb ol gyakran j6ttek hozză fiai, unokăi. A patikăba is eljăit, szeretett velem elbeszelgetni. Eszrevette, hogy erdekl6d6 flata! vagyok. Tudtomon kiVOI eJjârt erdekemben, es egy alkalommal kozolte,
hogyha akarok, 6szt61 egyeves ăllami osztondijas lehetek a bolognai egyetemen.
Mikor nevel6szoleimmel ezt tudattam, oroltek is meg sajnâJkoztak is, hogy vegre egyott iehetne a csaiad, a patika Ogye is rendben van, es en egy evre eimellllek.
16 erzesem azt diktâita, hogy a megtisztei6 iehetoseget koszonve, visszamondlam.
Vislont j6tt az elkerolhetetlen, minden egeszseges magyar flatalemberre vâr6
2 eves "6nkentes" katonai szolgălat. Ugy voit, hogy oktober 15-en kell bevonulni,
azonban a t"elvideki visszacsatolăs miau ez eltol6dott 1939. t"ebruăr 15-re. Emiatt
oktober 1-ien ătadtam a patikât, es Rec&ken vârtam a behiv6t. Bevonulăsomig
a recski gy6gyszertârban dolgoztam.
Az ervenyben lev6 Fo-No-ba - a specialitasok reszbeni visszaszorltasa ceijâb6i -

tobb alapanyagot es porkevereket comprimata neven felvettek. Ezek gyârtasit is
megkezdtOk. El 6irăs szerint granulâJtunk, szâritottunk es komprimăltunk. Kezdetben
csak egy darab egykaros tablettapresOnk voit, amellyel egyszerre egy tablettat lehetett ei6âJlltani. Szornyen iassu voit. Nevei6apâm beszerzett egy Engier-tele tabiettazogepet, amellyel - a joi el6keszitett granulatummal - joi ment a munka. Egy fuggoieges kezihajtâsU kerek mozgatott egy vizszintesen haiad6 adagoi6 tolcseit, ameiy
megt6lt6tte a preshovelyt, preselt, utâna kidobta a kesz tablettăt. A komprimatăknak
emelt taxăja voit. Erdemes voit eloallitani, az orvosokkal rendeltetni. Elegâns dobozokban expediăltuk.
1939. februâr 15-en bevonultam a Gyali uti laktanyaba, ahol 1 h6napi gyalogsagi
kikepzes utân, mărcius 15-en delel6tt eskOt tettonk. Abban az evben hideg tavasz
lehetett, mert a hajadonf6vel tett eskOnk kozben hozăpor voit. Nem tudom, hogy
edzes vagy takarekossagi okokbol, de a hatalmas hălotermOnkben lev6 mosdotal
reggelre befagyott. Sporoltak a ffitessel.
Meg tovâbbi keth6napos gyalogsăgi kikepzes utan karpaszomânyos tizedesekke
leptettek el6 bennOnket, es a gyogyszereszeket kOI6nb6z6 honvect gy6gyszertărak
ba vezenyeltek tovâbbi szolgalatra. En a Robert Kâroly k6ruti Hely6rsegi Korhăz
allomânyâba keruitem, honved beosztassal. Veiem egyott j6tt egykori evfoiyamtarsam, Speriagh J6zsef is. A iegenysegi szăliâson iaktunk, az egeszsegogyi katonă.k
kal egyutt. A kikepzeseken az 6rmesterek măr nem szivattak minket, mert tudtăk,
hogy nemsokâra rangban felettOk lesZOnk. Voit olyan gyakorlat is, hogy teljes menetfeiszereiessei egy nap aiatt 40 km-t kellett meneteinOnk.
Eleinte kizâr6lag recepturăztunk es laborâJtunk. Az orszăg egyik legnagyobb forgalmu honved gyogyszertăra voit a mienk. Ellătta a k6rhăz jâr6- es fekv6beteg al93
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lomanyat, es sok csapattest innen t6lt6tte fel gy6gyszer- es kotszer-, valamint
gy6gyaszati segedeszkoz igenyet, a csapatorvosok rendetese szerint. A laboraci6s
munkâkat egy 6rmester rendfokozatu laborans vegezte, beosztott egeszsegiigyi katonâkkal.
Sperlagh J6zsef es en kes6bb mar nemcsak recepturaztunk, hanem az expedialast
is vegeztiik. A vasarl6kkal kozvetleniil mi erintkeztiink, ahogyan a szobâk folytat6dtak, egymast kovettek benniik dr. Thuri f6hadnagy, Gajdacs szazados, majd
Mezey J6zsef alezredes ur. Nagykeresked6k lattak el benniinket, naponta ketszer
szallitottak. A statim rendetest egy triciklis futăr hozta, minden esetben azzal a telkialtassal, hogy "meghoztam a szajret". J6pofa, tipikus pesti vagany voit.
Egyevi szolgalat es megfelel6 vizsgâk utan krupaszomanyos 6rmesterekke leptettek el6 benniinket, ami a munkankon nem valtoztatott, de szamos el6nnyel jart. Elhagyhattuk a legenysegi szallast es a delutani patikazaras utan reggelig kimen6nk
voit. Csak a laktanya teriileten lakhattunk, nekiink val6 hely nem akadt. Egyszer
teltedeztiink egy kis epiiletet, valahol batul a k6rhă.z teriileten. Ott voit egy iires
szoba, mellette a hullakamra es a laborat6rium. Ez az egyediilall6sag megtetszett
nekiink, es negyen hasonl6 ranguak, behelyeztiink 4 db vasagyat, nemi szekrenyt,
asztalt, szeket es bekolt6ztiink. Ezen az ijeszt6 helyen nem zavart benniinket senki, meg az 6rseg is elkeriilte. Egyiitt laktunk: Sperlagh J6zsef, dr. Paksy Tibor, en
es egy egeszsegiigyi ormester, Glatter Zoltă.n, aki szinesznek kesziilt. Gyakran
igazgatta hullamos hajat. Helyes gyerek voit. Vele kapcsolatban el kell mondanom,
hogy miutan egy ev mulva leszereltiink, evtizedekig nem hallottam fel6le, mignem
egyszer, a hetvenes evek elejen pru·adi csaladi hazunkban, szabadsagom alatt
a Szabad Europa R.adi6t hallgattam, es arra lettem figyelmes, hogy a bemond6 felkonferruja a kovetkez6 miîsort: interjut keszitenek egy angol kepvisel6vel, Glatter
Zoltannal. 6 - felismertem a hangjat - dicserte az angol demokraciat, es, hogy
a vruaszt6i mennyire szeretik, j6l erzi magat a korzeteben! Val6sziniîleg nyugatoskent epiilt be az uj tarsadalmaba. Tokeletesen, tisztan beszelt magyarul.
1940.
november vegen szereltem le, gy6gyszeresz zaszl6skent. Meg par napig
megengedtek, hogy ott lakjam, mivel december elejen letettem az approbaci6s vizsgat. Elozoleg gepkocsivezetoi vizsgat is abszolvaltam. Hazautaztam Recskre, es par
nap mulva ismet atvettem a paradi patikat.
1941 elejen igazi tel lehetett, mert emlekezetes, hogy februar 2-an, amikor a patika
kett6s ajtajat kinyitottam, a ket ajt6 kozott evekkel ezel6tt elhelyezett 1 meteres reklă.m homero -20 C0 -ot mutatott, es napkozben sem emelkedett -18 co fote. Aznap
mindossze ketten jottek a falub6l a gy6gyszertarba, de nem bantam, mert
a katyha kellemes melegenel joi telt az ido.
Jott a Del-videki bevonulas. 1941. ăprilis elejen engem is behivtak egy gyalogez94
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red egeszsegiigyi oszlopanak gy6gyszereszekent. Sok szomorut hittam, kiilonosen
Szabadka toteren. Kb. 1 h6napig tartott a szolgalat, utana ismet visszaterhettem
Paradra.
1941 nyaran, es nehany konibbi nyă.ron Panidfiird6n nyaralt csahidjaval Erkedy
Ferenc kollegam, baratom, aki az elottem Ievo evfolyamon vegzett. Sokszor szep magyaros oltozetben, zsin6ros kabatban jelent meg. Szep fekete, dus bajusza voit. Az
voit a szokasa, hogy az esti 6râkban felballagott az etteremmel szemkozti Vorosvă.r
oldalaba, es tarogat6jan edes-bus dalokat sz6laltatott meg. A iiird6telepen es a k6rnyez6 volgyekben visszhangzott: Krasznahorka biiszke vara, Nagymajtenyi sikon . .. ;
azutan verbunkosok es mas hazafias dallamok hangzottak fel a halas kozonseg sz6rakoztatasara.
Voltak fiatalok, akiket nemcsak a taj varazsa kapott meg, hanem a kapott orvossâgert is hâlasak voltak, csakugy, mint a gy6gyszertă.r leveg6jenek gy6gyit6 erejebrt.
Egy 16 eves gimnazista lany az alabbi rimekkel emlekezett meg err6l.
Paradfiird6, 1941 nyara
Csomagolas
Oly jo itt lenni, de ha el kell menni,
A szivem sajog,
En itt mindenekfelett boldog vagyok,
igy hat valamit os.szepakolok
Va/ami gy6gy.szerl.
A hol nekem a sosavas-pepsint csinaljak,
Az olcso patikat, a jat.szo kiskutyat
Es harom hOfeher cicat.
Rp.

Mosolygo egnek negyedet,
Ragyogo napnakfelet,
Sokfeny/0 csillagot,
Rozsarol agyongyharmatot.
A hold eziist fenyenek egy res?Et,
De a kedves zenenek eppen ajetet.
Nehimy cikilzo fecskemadarat,
Sa viragokbol keves, ami itt marad.
Gondolatban par karcsu feny()t,
Jo habos kiLvet es kipben a Kikestetot.
Ajo fagylaltot, es sokjo embert,
S azt gondolom, a .szivem sokat nyerl.
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Azt mondhatnak, hogy onzJ vagyok,
igy legalabb a szivem kevesbe sajog.
Hagyok itt valamit, a kedves arcokat,
S nekem a lelkem fele itt marad.
Nem viszek el mindent,
Itt hagyom
A sosavas-pepsint recepttel egyutt,
A hideg esot, a si:irii kodOt
s igerem, hajovore elek,
Visszajovok!

Miutan a szakmaban egyre jobban el6terbe keliilt a kozepiizerniî gy6gyszergyârtas
perspektîvaja, es dokt.orâtust is szerettem volna szerezni, 1941 6szen az egyik gyogyszergyarban helyezkedtern el, ahonnan lehet6segem voit munkaid6 kedvezmennyel
az egyetemi 6răk lăt.ogatasăra.
1943 szeptemberet6l dr. Szab6 Zoltan professzor ur, a neves botanikus felvett doktorandusznak. ldokozben hol civil voltam, hol katonai szolgalatra behivtak, de szerencsere budapesti szolgalati hellyel. igy feteveimet mindig sikeliilt lezami.

Denes lajos gy6gyszeresz-zaszl6s, 1942 nyaran
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Ocsem, Denes lsh 'ein loarteszmernok,
ha/alt halt 1943 szeptembereben

repillăs hadapr6d ormesterlcent hăsi

1944
mârciusaban azonban behiv6t kaptam, es a 2. magyar panceloshadosztaly
egeszsegiigyi osztaganak lettem a tagja. Parancsnokunk Mezey J6zsef orvos szazados
lett. Voit meg 10 orvos, 2 gy6gyszeresz - en lettem a. gy6gyszertâr parancsnoka - es
meg egy szazad egeszsegiigyi katona. Ket teheraut6 es szolgruati kocsi allt rendelkezesiinkre. Ezekben a teheraut6kban helyeztiik el a sziikseges gy6gyszereket, kotszereket, egeszsegiigyi felszereJest, meg az orvosi muszereket is. Az egesz hadosztaly
gepesitve voit. Nagy nyitott es zârt tehervagonokra voltunk felrakodva, csak hazankat elhagyva, tavol hagytuk el a vagonokat. Innen Stryj, Kolomea, Delatyn, Nadvoma
tersegeben kellett e16re tOrni egy nemet-keleti irany(l tamadasban. Nagyok voltak
a vesztesegek. Le is ai It a tamadas. Olykor benniinket is bevetettek.
Az egyik tamadas kapcsan, szovjet partizanok kozott, nyomorusagos helyzetben felszabadult Cziffra Gyorgy is, a kes6bbi vilâghiru ,zongorista; 23 eves voit. Szazadosunk vette magâhoz legenyenek, 6 măr hallott roia, mint csodagyerekrol. Kideriilt,
hogy mar atszokott, mint gyalogos tizedes a szovjet oldalra, es mi most visszaszabaditottuk. Emlekszem, hogy amikor pihen6ben Delatyn kozsegben voltunk, 6 nehanyszor az esti 6râkban csodruatos zongora-hangversenyt adott 8-10 f6 erdek16d6nek.
Kiilonosen szerette e16adni Liszt II. Rapsz6diajat, szamtalan rogt6nzessel ffiszerezve.
Szep szinfolt voit abban a kemeny vilăgban. Amikor 1944 augusztusăban visszavontak benniinket Kărpataljăra, termeszetesen ismet atszokott. Elmenyeit szepen megirta fia- az 6 elmondasa alapjan - az Agy(lk es galambok cimu konyveben.
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El6fordult, hogy - gy6gyszer utanp6tlasara - Lembergbe kellett hatramenni egy
nagy nemet ellat6 raktarba. A siralmas kepet ny(ljt6 varosban az egyik antikvarium kirakataban meglattam a Hagers Handbuch hatkotetes kiadasat. Kiil6nfele csereberek
utjan 6sszegyiijt6ttem az arăt. Legkozelebb megvasăroltam es boldogan vittem mindig magammal, a jovore gondolva. A haboru vege tele, amikor mar vilagossa lett az
esetleges fogsag, megvaltam t6liik, nehogy az elfogok nemet nyelvii irodalmat talaljanak nalam.
1944.
augusztus 23-a utan a mi pancelos hadosztalyunk bevonult Erdelybe,
Marostordaig. Szatlas hianyaban bizony ejszakankent a szabad eg alatt, kopenybe
burkol6zva tudtunk csak aludni. A hag6kon tobb telol betoro, 6riasi tetszamfolenyben
Ievo szovjet csapatok eloi lassan vissza kellett vonulni. Utâna jott a hortobă.gyi pă.n
celos csata, amelyb6l megtepazva, kes6bb visszavontak minket Ipolysâg tersegebe.
A hadosztaly vezerkari f6noke Bercsenyi Laszl6 vezerkari ezredes voit. A sors ugy
hozta, hogy vele kesobb - hevesi gy6gyszertărvezet6i minosegemben - talalkoztam.
1959-ben valamikor bejott egy ismerosnek tuno ur. Megkerdeztem, hogy Bercsenyi
Laszl6 ezredes urhoz van-e szerencsem? Igennel vataszolt. A haboru el6tt neki Heves
komyeken, Tenken voit 1ooo kat. bold toldje. Termeszetesen a hă.borut kovetoen szetosztottâk, majd tsz-esitettek. Mivel urasag korabban humanista beallitottsagu voit bereseivel es mas munkasaival szemben, nem lett bant6dasa, valahol az egyik szolojeben egy hazik6t kijeloltek lakhatasra, felesegevel egyiitt. Meg egy tolddarabkat is
kapott. Sorsaba belenyugodva elt, sajnos el6szor a felesege, kes6bb 6 maga is lerobbant. Hetente bejart a rendel6intezetbe, azutan a gy6gyszertarba, ahol szivesen lăt.tuk.
Az irodaban kaveval kinaltuk. Miutan celszerii voit, hogy dolgozzon, jelentkezett
a tsz-be. Mondtâk, hogy nemigen van · neki valo munka, de kondasra sziikseg volna.
Termeszetesen elvallalta. A falu eteg frekventalt helyen voit egy nagy pocsolya,
a diszn6k ott joi ereztek magukat. igy ment ez evekig.
Egyszer aztan egy regi embere jott oda elbeszelgetni a multr6l es a jelenr6l. Valahogy igy: Nagy baj van ezredes ur! Mi van, Jani fiam? Hăt. az, hogy az ezredes ur kondas. Mire az ezredes: Nem az a baj, Jani fiam, hogy en most kondas vagyok, hanem
az, hogy aki azel6tt kondas voit, az ma az ezredes. Bekesen viselte sorsat. Fia - 18
evesen - 1945-ben nyugatra ment, es hă.la nyelvtanulasă.nak, Londonban pincerkedni
kezdett, majd telesegiil vette a szalloda-tulajdonos lanyat. Sok csomagot kapott kiilfoldi rokonait6l, nem nelkiil6zott. Amikor fia a hetvenes evek elejen hazajott meglatogatni, visszautazasa el6tt meg bejott a patikaba hozzank bemutatkomi, mert edesapja lelkere kototte. Nemsokara elhunyt az egri k6rhă.zban.
Visszaterek az Ipolysagra. 1944. december 23-ă.n egy terepjar6val felutaztam Budapestre anyagot telvetelezni az 1. szamu Helyorsegi K6rhazba. Estere vegeztem a berakodassal. Masnap, 24-en reggel az esztergomi orszaguton vezettem a 10-es uton.
Egyszer csak eszleltem, hogy hol el6ttem az orszagut mellett, hol a tuloldalon, hol
a hăt.am mogott Iovedekek robbannak. Az Ipolysagra visszaterve tudtam meg, hogy
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a nagy egzengesnek az oka az voit, hogy a szovjet csapatok eszakr6l es delr6l eppen
ennel az orszăguimil talălkoztak es zărtăk gyiiriibe Budapestet.
1945. februâr elejen megkezd6dott a gyiirii feltorese. A mi hadosztalyunkon kivol
meg tobb mint 1O nemet păncelos es egyeb hadosztăly vett reszt, mint ismeretes, eredmenytelenol. A magyarorszagi hăboru a vegehez kozeledett Marcius kozepen Sopron
tersegebe vonultunk vissza, egyidejiileg az orszaguton tobbfele alakulat mozgott,
nagy 6sszevisszasagban. Egyszer csak azt lătjuk, hogy szerencsetlen munkaszolgăl atosokat terelnek SS-es nemet katonăk geppisztollyal. A lemarad6k sorsa tragikus lett.
Ilyen esetekkel mi a hăboru folyamăn nem talălkoztunk, ezert is megrendOltOnk. Hăr
man, dr. Krek6 J6zsef, dr. Oberna Ferenc orvoszaszl6sok es en, elhatâroztuk, hogy
ezen valahogyan segiteni kellene, bar egy beavatkozasert az akkori viszonyok kozott
a ment6knek is geppisztoly-sorozat jărt. Egyik pillanatban azonban, kijatszva az 6r6k
figyelmet, harom, eppen kozelunkben lev6 musz-ost (munkaszolgalatost) felkaptunk
az egyik teherautonkra, katonai egyenruhăba 6lt6ztettok ăt 6ket, es mint katonăink
szerepeltek a tovăbbi pâr hetben.
·
1945. mârcius vege fete a front mar Sopron fete kozeledett. El6retolt egysegOnk
reszben Sopronban, reszben Sopronkohidăn es kornyeken helyezkedett el. Mi Sopronban voltunk. Egyik delel6tt dzsipemmel dr. Obemaval Sopronk6hida fete vezettem, amikor a kihalt orszaguton menve eszrevettem, hogy felig hătulr6l egy orosz
vadăszgep zuhanva tămad rănk. Egy pillanat alatt megălltam, a mit sem sejt6 Ferit
kirăntottam a kocsib6l, es mar gurultunk is lefete az ut rezsiijen az ârokba. Egy pillanat mulva nagy robbanăst hallottunk, majd kitekintve gepkocsink helyen egy f0st6lg6 roncsot lăttunk. Măsnap· ugyanazon az uton egyediil haladtam, amikor egy
amerikai gep tămadott. Szelsebesen kozelitett, mozdulni sem tudtam a dermedtsegtol. Talăn 20 m-re lehetett a fejem f6l6tt, amikor a gepet a pilota kicsit megd6nt6tte. A gepb6l egy hatalmas neger fekete fejet lattam, amint szelesen vigyorogva arcab6l h6feher fogsora villant el6. Ezzel tovabbrepult. Gondolta, j6l răijesztett erre
az Orgere, kar a l6szert pazarolni. Akkor mar a szovetsegesek' Eszak-Olaszorszagbanjârtak.
1945. mârcius 30-ăn delutăn az emlitett ket orvos-zăszl6ssal es nehăny egeszsegogyi
honveddel elhatăroztuk, hogy hazănkat el nem hagyjuk, es a visszavonulăsi parancsnak ellenszegulve a soproni leănygimnăzium szuterenjeben foglaltunk barci ăllăst.
Lătszott, hogy teljesen remenytelen az ellenăllăs, a pergotiizben el6renyomul6 szovjet csapatok kozeledtere kiny(Jjtottunk egy voroskeresztes zaszl6t. Legenyemet,
Csomej Jănos kărpătaljai ruszin fiut felkeszitettem, hogyha jonnek a tovarisok, akkor
ukrăn nyelven koszontse oket, es ajănlja tel szolgălatainkat. igy is tortent. A behato16 katonăk - geppisztolyukat maguk elott tartva - nyemciket (nemetek) kerestek. Mivei azokat nem talăltak, 6r6mmel vettek telajănlăsunkat. Azt elfogadtăk, mondvăn,
hogy az 6 szaniteceik le vannak maradva. Mar hoztăk is sajăt sebesOltjeiket. igy ment
ez ket napig, aztăn sebesOltjeiket elszăllitottăk.
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A mi munkankra viszont sziikseg voit, mert a visszaozonl6 magyar katonasag es
a felszabadult musz-osok ellatast igenyeltek. Jelentkeztunk es integral6dtunk az 1944.
december 21-en megalakult demokratikus honvedseg allomanyaba. Mikor a haboru
vegeztevel a katonai helyzet normalizal6dott es minket mar tudtak nelkOlozni,
Romanov alezredes, varosparancsnok irasbeli engedelyevel hazautazhattunk sajat
egyenruhankban. igy sikerult elkerOlnOnk a hadifogsagot. Csapatunk visszavonul6
egysegeir6l ugy tudjuk, hogy Becs korul fogsagba estek, es 3 ev mulva tertek vissza,
mar akik a tifuszt vagy a verhast tuteltek.
Mielott eljottOnk volna, a hărom voit musz-os hivatalos nyilatkozatba adta, hogy mi
hruman eletonk kockliztatasaval 6ket a halalt6l mentettok meg. Mondtuk, nem ez6t
tettOk, de 6k ehhez ragaszkodtak mondvan, nem tudjuk meg, hogy mire megyonk baza. Sohasem kellett igenybe vennOnk, mert azon kiVOl, hogy katonăk voltunk, mas
biinOnk nem voit. A polgari igazol6 bizottsagok igazoltak bennOnket, rendfokozatunkat megtartottuk.

1945 măjusaban a soproni rendorseg es orosz vărosparancsnoksag leszerelo irald
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Haboru utan

Visszaterve Budapestre, 1945. jimius elejen az Orvoskaron 1. sorszămmal abszolut6riumot szereztem, beleirva, hogy gy6gyszeresz doktonitust tehetek. Azonban az 1945
utani nehez evek videkr61 nem tettek Iehet6ve a doktonitushoz sziikseges disszertaci6
megirasat. Kesobb - mar hevesi vezetoi beosztă.somkor - telkerestem az ă.ltalam joi
ismert dekan urat, hogy engedelyezze a disszertaci6 megiră.sat. Azzal haritotta el keresemet, amit ma sem ertek. "Lajoskăm, a gy6gyszereszi doktoratusban inflaci6 lenne, ha te ott videken kesziilnel fel. Talan, ha ott lenne egy kandidă.tus, akkor lehetne
roia sz6." Kicsit lehangolt ez a valasz, de nem t6rtem ossze, vegeztem tovabbra is azt
a munkat, amelyet eddig megeJegedesemre folytattam. Hevesen akkor csak orvosdoktorok voltak meg egy jogasz. Mit tesz Isten, par ev mulva mar lassz6val fogtâk a videki kollegâkat doktoratusra!
1945. julius 1-jen ismet ă.tvettem a paradfiirdoi gy6gyszertă.rat, amelyet addig egy
Alfoldr61 idemenekiilt hazaspâr vezetett. Sem a recski, sem a paradi patikaban kiilonosebb kă.r nem eseU, mivel nem voit elhagyva. Neve16sziileim eziist etkeszletiiket
ugy veltek biztonsagosan meg6rizni, hogy becsomagolva atadtâk Recsken egy j6 aszszonyismer6siiknek, aki a 15 meter mely kutjuk fenekere leeresztette, es a vihar elmultaval telszinre hozta.
Hamarosan pihenesre es a rend biztositasă.ra Paradfiirdore erkezett egy szovjet tiizerezred teljes felszereJesevel. El6z61eg reszt vettek Berlin ostromaban. A furd6telepr61
mindenkit kitelepitettek, engem a patikaval egyiitt meghagytak. Termeszetesen az
egesz epiiletet tisztek sză.lltâk meg. A Iegenyseg a Kastely-szall6ban es a tobbi szal16ban taborozott le, a tisztek egy resze a kisebb nyara16kban.
A patika miikodott, ide jartak tovabbra is a falub61, es a katonâk is. Nyelviiket nem
ertettem, a lakossaggal nem voltunk târsalgă.si viszonyban, kolcsonosen megvoltunk.
J6indulatu emberek voltak. Most viszont hianyzott a nyelvtudas. Egyszer - szerencsemre - bejott egy csinos katona, kitiin6en beszelt nemetiil, igy nemetr61-oroszra es
vissza sikeriilt a sziikseges nyelvtudast megszereznem. Most mar j6 aptyekă.rjuk Jettem es megertettiik egymă.st.
Erdekes voit egy eszt fiu esete. Amikor a nemetek ~ Blitzkrieg (villămhaboru) folyaman Esztorszagot elfoglaltâk, balett-tanulmanyai folytatasara Berlinbe keriilt. Amikor
1945-ben az oroszok elfoglaltâk Berlint, akkor azt mondtâk neki: te szovjet vagy, es
mindjart besoroztâk az idetelepiilt ezredbe.
Az orosz tisztek neha meghivtak engem manză.rdjukba egy kis vodkă.zasra. Ket-hă.
romdecis vizes poharakban kellett veliik inni a vodkat, utana szeletelt hagymat ettiink.
En is veliik ittam, mert riem akartam lemaradni t6liik. Egyszer ana lettem figyelmes,
hogy azon tanakodnak, hogyan is sz61itsanak: pan-nak vagy goszpodin-nak. A deszki
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szerb templomban olvastam meg szegedi cserkesz koromban egy kirăndulas alkalmaval, hogy "Goszpodi pomiluj" (Uram irgalmazz). Megkertem oket, hogy nyugodtan
sz6litsanak pan-nak, megelegszem ezzel, nem akarok megdics6iilni.
Beindult az iizlet, a cserebere, mivel a peng6 infhici6ja meredeken emelkedett.
Egyebek mellett kerestek a "szulfigyint" (Sultadin-t) es a salvarsant. Hoztak mindenfele arut, elelmiszert. Hoztak a konyhasok csaj gruzinszkij-t (gruz teat, orosz nyelven)
- mikor elmentek, mar egy nagy badogdobozban voit legalabb 3 kg, cukrot, vajat
es mindentelet. A cukorb6l, ami nagy kincs voit akkoriban, adtam nelkiilozo csaladok
kisgyerekeinek is. Egyszer t6bb adag salvarsan-ert behoztak 3 meter hosszu, duplaszeles, gyonyorii tekete szovetet. Akkoriban mar sok voit a miiszalas am, hogy gyapju-e, azt megvizsgaltam: 40%-os kâlilugban maradek nelkiil old6dott a minta, jelezve, hogy gyapju.
Nagy hasznat vettem fiatalabbkori fenykepezesi gyakorlatomnak. A katonâk fenykepeket igenyeltek. Voit egy aranyos V6igtlander Bessa 6x9-es gepem. P6zba allitottam
a szoldatot (katona, orosz nyelven) es lefenykepeztem. Sikeriilt el6hiv6t el6â.llitani,
este piros lampănal a furd6szobaban el6hivtam a negativot, majd fixâ.ltam es masoltam. A kepek mentek hazafele a nagy Szovjetuni6ba, neha meg az Uralon is tulra. Talan a csaladtagok raismertek kiild6jere! Egy fenykep ara fel kg cukor voit. 1 kg cukor
egyenl6 ertekii voit 1 dollarral vagy 1 g arannyal. A lakossag szinten termeszetben fizetett, vajj al, liszttel, zsirral, olfâval, csirkevel, kacsaval, libaval.
Az utanp6tlas szomyii nehez voit, de megoldottuk. A vas(Jti kozlekedes sziinetelt,
mivel a visszavonul6 nemetek a Kisterenye - Kâ.l-Kapolna kozotti kb. 60 km hosszu
sinpâ.lyat t6nkretettek. Ket mozdonyhoz' csatoltak egy specialis eket. A mozdony vontatta eke az 6sszes t6lgy talpfat derekban kettet6rte. A hidakat a patakok felett felrobbantottak. Tobb ev kellett a helyreallitashoz.

Mar 1946 tavasza lehetett, amikor a patika e16tt nehany tiszttel beszelgettem. Az
egyik 6magy a magyarokra nem hizelg6, elmarasztal6 megjegyzest tett. Nem tudtam
belatasra bimi, mergemben a torkanak ugrottam. A t6bbiek szetvalasztottak benniinket. Mikor kesobb megtudtam, hogy eppen a politikai tisztiikkel voit afierom, egy kicsit megijedtem. A vegen szerencsere a do log elsimult.
Parad es Recsk kozott az orszagutat kb. 2 km hosszan az oroszok soromp6kkal
tezartâk. Ejjet-nappal oriztek, es csak azt engedtek at, akit megfeteto igazoltatas
utan megbizhat6nak veltek. En a kis 50 ccm-es Sachs motorommal szinte naponta
mentem Recskre, ismert mindenki. Egy kes6 delutăn a gesztenyesor kezdetenel
felallitott soromp6nal tiilekedes alakult ki. Ott voit harom magyar egy szemelygepkocsival. Bemutatkoztunk. E16adt3.k, hogy 6k a Nemzeti Parasztpart korifeusai, nem akrujak 6ket tovabb engedni es az aut6jukat is el akrujâk kobozni. Miutăn meggy6z6dtem arr61, hogy a va16sagot mondjâk, az 6r6knek e16adtam, hogy az
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utasok korteskoruton vannak. Nekern eihittek, es baj neikoi tovabb mehettek
Gyongyos fete.
Vaiamikor 1946 tavaszan az ezredes nemetjuhasz kutyaja Iekoikezett. Gyonyoriîek
voitak a kicsik, sajnaitâk eidobni 6ket. Az egyiket 2-3 napos koraban eihoztâk hozzam baratsagb6l. Nagyon megorOitem neki, cumivai eikezdtem tapiaini, majd kes6bb,
amit kellett, adtam neki. Szep, fajtiszta eb Ieu bei6Ie, ragaszkod6, erteimes aliat voit.
1952 nyaran egy iszonyatos egzenges utan eitiint orokre. Sajnaitam. Az is Iehet, hogy
vaiaki befogta.
A megszall6k 1946. junius kozepen eivonuitak. Az egeszsegogyi heiyzet rossz voit.
Sokan szenvedtek verszegenysegben, eiesettsegben. Sok alapvet6 gy6gyszer hianyzott. A vashiany p6tiasara keszitettem Tinct. pornit ugy, hogy ei6szor Extr. malatis
ferrit atlitottam ei6. Erett savany(J aimat osszet6rve, Ievet kipreseive vasporrai f6ztem
a gy6gyszertar udvaran zomâncos Ostben a pezsges megsziinteig stb. Tobb litert nyertem, bevizsgaitam, majd ebb6I Tinct. pomi feiTatat allitottam ei6. Sol. arsenicalishoz
is voit anyag, igy hosszabb idore megoidottuk a Iakossăg roboratăsăt.
Sajnos akkor is akadt răkos beteg. Mmfin injekci6 viszont nern voit, hogy a betegek
fajdaimat csokkentse. Az ei6irasok szerint morfin injekci6t keszitettem, kis gumidug6s Ovegekben sterilizăitam az oidatot.
Nagy voit a szappanhiany. Zsiradekkimetes ceijăb6I dr. Nemedy konyveben (Dr.
Csipke Zoitan es Dr. Nemedy Imre Mozsonyi Sandor professzor megbizăsab6I irott
"A venykeszites kezikonyve. A Formuiăe Normales kommentărja" cimii kotete, Budapest, 1940 - a szerk.) taiaitam egy kb. 25%-nyi Coiophoniumot tartaimaz6 ei6iratot.
Kăli- es nătroniuggai szappanositottam. A kionto tormăban a szappan megkemenyedett, kockâkra feiszeieteive, h6napok aiatt csontszaraz Iett. Evek muiva is kitiin6en
habzott.
1946-ban bevezettek a forintot. Az eis6 h6napban a forgaiom 5 ezer Ft voit, Recsken 10 ezer Ft. Boros Istvan baratom, gyongyosi gy6gyszertar tuiajdonos - meg a haboru ei6tti ismer6s - szeptemberben megiatogatott es eimondta, hogy nata a forgaiom
augusztusban 20 ezer Ft-ra rugott. Egyebkent 6 1943-ban ki voit rendeive tavoiieternben Paradfiird6re, majd Recskre is. Az allamosităs utani id6kben kes6bb a Toina megyei Gy6gyszertari Kozpont igazgat6ja Ieu.
A gy6gyszeresz, ahoi Iehetett, ott segitett. Altalab~ a Iakossag koreben eros voit
a szolidaritas. Nagy ertek voit mindenfeie aliat, allatorvos pedig sehol. A csaiados postamestemek voit ket kis maiaca, jov6 evi eieimok aiapja. Jott hozzam, hogy adjak vaIami orvossagot, a szenpor nern segitett zoidhasmenesOkon. Akkoriban ujdonsâg voit
naiunk a Chiorocid tabietta, abb6I adtam neki, hogy osszet6rve, s6Iyuknak megfeiei6
adagban adja be nekik. Egy het muiva boidogan ujsăgoita, hogy meggy6gyuitak.
Egy

măsik

eset. Becsben voit a toj6liba, a Ieendo
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hogy elakadt a tojas, amelybe a libâk rendszerint elpusztultak. Papaverin tablettat adtam neki, sikerrel.
Az 011-val va16 megallapodas szerint a recepteket minden h6 25. napjan 6sszesitettiik es sză.llitottuk kozpontjukba. Ket het mulva tlzettek. Ad6k6z6ssegben voltunk tovabbra is, a megrulapitott ad6t az Egyesiiletnek atutaltuk. A napi forgalmat az erre
a celra rendszeresitett Penzforgalmi Nap16ban vezettiik, a szemkozti oldalra a szamlâkat vezettiik fel, a h6 vegen egyenleget vontunk. Ilyen egyszerii voit az egesz. Penztargepiink is voit.

1949.
szeptember vege feJe a patika ele allt delutan egy fekete szemelygepkocsi,
amelyb61 harom "szakember" szallt ki. Igazoltâk magukat, hogy a Penziigyminiszteriumb61 jottek, gazdasagi vizsgalatra. Atneztek a konyveket, a penztargepSzalagot es
egyebet. Szerintiik a dokumentaci6 hianyos, ezert 5 ezer Ft-tal birsagolnak, de ha
3 nap alatt nem tlzetem be, akkor a 4. napt61 mar a duplăjăt. kell tlzetni. Elmentek.
Kes6bb neve16apamat hivtam telefonon, aki elmondta, hogy nala is voltak "vendegek", akik 10 ezer Ft-tal birsagoltâk. Kes6bb megtudfuk, hogy ez mar az allamositas
szele voit, a gy6gyszereszek megfelemlitese. Lelkiik rajta! 1 g fazon arany akkoriban
40 Ft voit az ekszeresznel.
1946-tol alkalmazasban voit Recsken egy id6sebb kolJega, Rimay Zoltan. Nemesi
cimerrel ellatott arany pecsetgyiiriit viselt. Szep szru, 6szes haju elegans megjelenesii
ilr voit. Hasonlitott lord Edenre, az egykori angol kiiliigyminiszterre. Korrekt, becsiiletes kollegănak ismertiik meg. Elmeselte, hogy hajdanan, tlatalabb koniban egy
gyermekes ozvegy gy6gyszertaraban voit hat6sagi keze16. Szerelemb61 kes6bb hazassăg Iett. Amikor azonban a fiu-6r6k6s telnott es gy6gyszereszi oklevelet szerzett,
6 feleslegesse valt. El kellett jonnie, elvaltak.
Va16sziniileg nyugdijba ment toliink, utana egy tlatal egri kollega keriilt RecskJ·e.
A kollektiv szerz6des szerint 800 Ft lett volna a fizetese. Neve16apam egyb61 950 Ftot ajanlott neki, hogy jobb kedvvel dolgozzon. Kes6bbi sikeres palyafutasa idejen is
megemlegette ezt a gesztust.
1949 szeptembereben az Erzsebet Szru16t felujitottâk. Ennek soran beleegyezesemre es elgondolasom szerint kialakitottak egy korszeriinek velt patikat, csatlakoztatva
hozza egy ketszobas reszleget, lakas celjara. A regi helyr61 ăt.telepitettem az uj helyre a gy6gyszertarat, az eddigi butorzatot atalakitva, :frissen lemazolva. Nagyon szep
lett. Havi 400 Ft-ot kertek erte berkent. EJeg sok voit, de ki tudtam gazdrukodni, es
egy id6re megold6dni Iatszott a korszeriiseg kerdese.
Parădiiirdon, ahogyan az epiiletek helyreăllităsa elorehaladt, egyre t6bb beutalt vendeg erkezett. Reszben gyomor es belpanaszokkal, reszben n6gy6gyaszati problemâkkal. Visszaemlekezve a haboru e16tti evekre, va16ban hasznos voit a Feherk6 oldala-
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b6! kibanyaszott vasas-tims6s k6zetb6l nagy medencekben kilugozott, voroses folyadek felhigităsa kapcsăn eloaJlitott fiirdovizben val6 ti:irdes. Ketsegteleniil edzo hatassal lehetett a hiively nyâ.lkahârtyajara. Meglep6 eredmenyeket tapasztaltak. Tobb ujsziil6ttnek voroses voit a haja. Ezt a kura eredmenyenek tartottâk, de egyes
rosszmajuak megkockaztattâk annak felemliteset, hogy az etteremben dolgozott akkoriban egy voros haju csinos f6pincer is!
A :furd6 beindulăsaval egyidejiileg kineveztek dr. Ard6 f6orvos urat - elvtarsat a :furd6telep vezet6jenek. Megjârta a koncentraci6s taborokat. 6 szerencsesen tulelte,
viszont csaladja, rokonsaga sajnos odaveszett. Erthet6en sok keseriiseg voit benne,
frissek voltak meg a sebek.
Hetente bekegyiiteseket kellett tartani, amelyeken magasztalni kellett a szocialista
vilag megbonthatatlan egyseget. A gyiileseken kotelez6en reszt vettek a k6rhaz dolgoz6i es kisegft6 szemelyzete. Nekem nem voit f6nokom dr. Ard6, de elvârta, hogy
a gyiiteseken reszt vegyek. Sot gyakran el6adăsokat kellett tartanom. Sohasem voitam sz6nok, mit is tudtam volna mondani? Hogy ne vallj ak szegyent, a Nepszabadsag eppen aktualis cikkeit ismertettem. Egyszer az igazgat6 kifakadt, hogy tulajdonkeppen en azt ismertetem, amit bă.rki elolvashat az ujsagban, semmi ujat nem
mondok. Ene azt vâ.laszoltam, hogy sajnos t6bbre nem vagyok kepes. Mivel a bekegyiiteseken j6l olt6zotten nem lehetett megjelenni, talaltam egy viseltes, kopott sziirke nadragot, abban jelentem meg mindig, a "bekenadragban". igy nem iit6ttem el
a t6bbiekt6l.
1946-ban sikeriilt vennem a lakossagt6l egy nemetek altal itt hagyott 125 ccm-es
ikerdugatty(Js aranyos Puch motorkerekpârt. A j6 oreg Sachs 50 ccm-es segedmotorkerekpă.romat a korombeli recski teletonvonal-telvigyaz6 hajland6 voit ket csalad
mehert megvasarolni. A mehekhez akkoriban meg nem nagyon 6tettem.
J6 kapcsolatom voit a lakossaggal, sz6t 6tettiink, segitettiink egymason. Mint regi
tocistat, meghivtak egy galameccsre, amelyen az elso csapat jatszott az oregtlukkal.
:En ebben jobbszelsot jatszottam, mint mindig. Akik meg elnek, most is emlegetik
azokat a boldog id6ket. Akkor meg fiatalabbak voltunk!
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Az ăllamositds

1950. julius 28-ăn reggel 8 6rakor megjelent a gy6gyszertărban ket idegen terti, ă.t
adott egy fecnit, amelyen az allt, hogy a patikat allami kezelesbe veszik. Egy masikon pedig azt irtâk, hogy ideiglenes vezet6ve neveznek ki. Ket napig leltaroztunk, ezzel az allamositas be lett fejezve. Eluszott minden. Az el6tte Iev6 napokban elkuldott
OTI szamla vegosszege is mar az allamkasszaba folyt be.
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Szent Antal Gyogyszertărunk allamosităsi

ve~ese

Recsken is megtortent az a.Ilamositas. Masnap este, leltarozas utan ala akartâk iratni
neveloapămmal a leltă.rt, hogy a patikă.t onkent adja ă.t. Erre 6 azt mondta, hogy iiyen
marhasagot nem ir ala. Tâvoz6ban azt mondtâk, hogy ellenkezese semmit sem va.Itoztat a Ienyegen. Megtorlaskent ejfeikor becsengettek, civil nyomoz6k es rend6r6k jeIeztek, hogy hazkutatast tartanak, arurejtegetes cimen. Oroshaza komyeken voit szăn
t6foidjok berbe adva, onnan tetmenyt kaptak. A buzat meg6rlettek, Iett lisztjok,
kmpă.juk. A kukorică.val evente ket nagy sertest telhizlaltak.. Henteshez nem jă.rtak.
A hulladek zsirb6l, avas szalonnă.b6l es nă.troniugb6l evente szappant tOztek. Videken
ez voit a termeszetes. A szell6s padiason taroitâk a raktarozhat6 hoimik egy reszet.
Sajă.t eloă.llită.suk voit minden, nem a k6zellă.tă.st6l vontâk el. Mindenă.ron az ilyen
m6dosabb, tekintelyes embereket ki kellett emelni a komyezet0kb61, hogy ne "fert6zzenek".
Kozellă.tă.s

veszelyeztetese cimen azonnal

letart6ztattă.k,

jaba vittek.
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,.allamositott paradi gyogyszertărbajelelos vezetăi kinevezesem

:En mar masnap reggei ertesuitem a wrtentekroi es eihataroztam, hogy feikeresem,
mivei tudnek rajta segiteni. Kozben, teijesen veietieniii bejott hozzârn gy6gyszerert
egy ismer6s panidi rend6r, akit6I tamicsot k6tem, hogy mit tehetek. Erre 6 azt vâlaszoita, hogy sajat erdekemben most ne menjek a fogdaba, mert engem is ott tartanak
majd. igy tettem, mert jobbnak Iatszott szabadon intezkedni, mint Ietart6ztatva. Harom nap muiva az egri bort6nbe s2rulitottâk eL
A târgyaiason eimarasztaitâk, es haromevi bortonre iteitek. Fokozta a bajokat meg

az is, hogy nemcsak a patikat allamositottâk, hanem a veie osszefiigg6 Iakast is, tehat
az egesz hazat. Nevei6anyamnak 30 napon beiiii ki kellett uritenie a Iakast. A rengeteg butonai es ing6saggai Oroshazâra k6It6zott, a nagyapai hazba. Kozben 1948-ban
nagyapârn oroshazi es nagyszenasi tegiagyarait, a hozza tartoz6 foidteriiietekkei
egyiitt eikoboztâk, mert 100 munkasnai t6bbei iizemeit. Osszecsaptak a hullârnok.
Meiyseges megalazas minden teriiieten! Evtizedeken keresztiii vegzett munka eredmenyeinek teijes t6nkreteteie. A csaiad ott allt minden jovedeiem neikiii, kifosztottan.
Ingosăgok elk6tyavetyelesebol keriilt nemi penzbevetel.
Visszakanyarodok a negyvenes evek elejere. Akkoriban voit neveloapârnnak egy
majdnem uj Opei gepkocsija. A haboru kit6resekor mozg6sitottâk a Iakossag szemeiygepjarmuveit is, igy az ovet is bevonuitattâk. Mivei tetszet6s, j6 allapotban
voit, az egyik hadosztâlyparancsnok rendeite szemelyes hasznaiatara a fronton. Ismert, hogy a parancsnoksagok hamarabb hatrainak, mint a kiizd6 egysegek, igy
mindig idejeben visszavonuit, vegiii nyugaton keriiit hadifogsagba. Mivei a haboru
befejezese utan mar nem voit ra sziikseg, az Opeit is visszaszallitottâk Magyaror107
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Ha măr itthon
sanak. Elmondas utan
Hivatal megvette 100
A nincstelensegben ez
lett nyomorogni.
szăgra.

voit, akkor az ilyen tărgyakat visszaadtăk eredeti tulajdonougy tudom, hogy a haboru utan a Heves megyei F6ispani
hektoliter egri bor6t, melyet 5 kg t6rtarannya alakitottak.
az ertek tette elviselhet6bbe a szenvedeseket, mert nem kel-

Komoly penz kellett a per folytatasăra, a fellebbezesre egy ratermett pesti iigyvednek. A petervasări bir6sag tărgyalta a tellebbezest, es a korabbi iteletet megvaltoztatva a biintetest felevi bortonre valtoztatta, amely egyenl6 voit a măr eddig let6lt6tt
fogsaggal. Kiszabadulasa utan 6 is Oroshazăra kolt6zott felesegehez, 64 evesen.
Gy6gyszereszi allast nem kapott. Hosszabb ideig nem voit tanacsos abban az id6ben
munka nelkiil elni, ezert 1951 6szen a Szolnok melletti Szajol allomas kozeleben,
egy bakterhaz komyeken, egy kukoricakunyh6ban vegezte cukorrepa atvev6i megbizatasat valamelyik cukorgyar neveben. Sokszor deres reggelre ebredt. A munka befejezese utan egyszer ujsagban olvasta, hogy Bihartordan egy zarva Iev6 gy6gyszertar iizemelesere gy6gyszereszt keresnek. Senki nem jelentkezett rajta kiviil, igy az
allast megkapta. Egy lepusztult gy6gyszertan6l voit sz6. A kozpont segitsegevel
olyan allapotot sikeriilt kialakitani, hogy măr feleseget is odahozhatta Ez az idillinek tiin6 âllapot nem tartott sokaig, mert par h6nap mulva nevel6anyam a kiallott izgalmak kovetkezteben agyverzest kapott es lebenult. 56 eves voit ekkor. Teljes szellemi fhssessegben, de vegtagbenulassal meg 21 evet elt, napi 24 6rai âpolast
igenyelve. Apolasra ismet Oroshazăra keriilt. Nevel6apam 2-3 hetente tudta meglatogatni.
1953. augusztus 20-an az Egeszsegiigy Kival6 Dolgoz6ja kitiintetest kaptam, amelyet a miniszteriumban vettem at. Par nap mulva irtam a miniszter umak, hogy koszo- ·
nom a kitiintetest, de nem vagyok egeszen boldog, latva es tapasztalva csaladom tragediăjă.t,
meghurcolasat. Kertem neveloapam Oroshazăra val6 helyezeset, hogy
segitsen felesege âpolasaban, es vele lehessen.
Hamarosan ertesitest kaptam, hogy egyeztetett a bekescsabai kozponttal, nevel6apamat a kozeli Pusztafoldvărra helyeztek vezet6nek, onnan Medgyesbodzasra, majd,
amikor hely lett, Oroshazăra keriilt beosztottnak. Vegre egyiitt lehettek. Az âpolasi
koltsegek magasak voltak, az 6tekek elfogytak. Nehez helyzetiikben hosszu eveken
ă.t komoly havi atutalasokkal segitettiik felesegemmel kozos keresetiinkb6l. Termeszetesen, amikor lehetett, meglă.togattuk 6ket. Nevel6apam 1968-ban hunyt el, szinte
az utols6 napig dolgozott. Nem teljesedett be az alma. Meg 1938-ban vett egy uj, haromszobas, osszkomfortos, felemeleten fekv6 oroklakast a Hegyalja ut elejen, akkor
epitettek. Ma is ali! Azt mondta nekem akkor: Fiam, meg egy păr evig dolgozom
a patikaban, azutan az egeszet atadom neked. En meg szeretnek kiiilni az EMKE vagy
az Astoria teraszăra es szivarozgatni. Ember tervez... Az oroklakas sorsa az lett, hogy
a hăboru utan, mivel ok nem laktak ott, hărom csalad bekoltozott. Vegiil nevetseges
ăron, 1970-ben, lakottan sikeriilt eladni.
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Meg kell emlitenern, hogy allamositaskor szinte uj voit mind a ket patika. A leltaroz6k, akik jartâk a megyet, egy kis tulzassal azt mondtâk, hogy ez a ket patika a megye ket gyongyszerne. Ertekezleteken hallottam, hogy pl. Koml6n, Sarudon dolgoz6
koltegâk kertek helyzetiik alapvet6 megvaltoztatasat, javitasat. mind a patikai, mind
szernelyes lakhatasi viszonyaikat illet6en.
Az allamositast kovet6 id6kben tovâbbra is igyekeztiink hivatasunkat lelkiismeretesen ellatni. Jottek a nepi ellenorok, toleg a penztarat es a tisztasăgot vizsgaltâk. 1950. december 23-an este szaraz, hideg, fagyos ido voit. A taj teljesen
kihalt. Egy Heves megyei laikus ellen6r csengetett be, vacogott. Gyorsan fon6
teat keszitettem neki. Elmondta, hogy a matrahazi Tiid6k6rhazban ellen6rizte
a kabit6szer-keszletet, es most uton van Recsk fete, gyalogosan, ahol az inspekci6s szobaban fog aludni. Egy ora mulva felmelegedve tovâbb ment. Ez a kollega kes6bb tovabb kepezte magat, es az egyik gy6gyszerta.ri kozpont igazgat6ja
lett.

Egy masik laikus ellen6riink - nevet elhallgatom - a gepek utan erdekl6d6 voit. Kiilonosen erdekelte a 12 voltos aramot fejleszt6, benzinnel miik6d6 aggregatorom.
Nyugta elleneben elkerte - feltem nern odaadni -, de nern adta vissza, pedig csak ketharom hetre kolcsonozte. A lakossagt6l vettem, a nemetek hagytâk vissza. Hasznos
voit aramkimaradas idejen.
Az els6 tovabbkepzes 1952-ben kezd6dott. Ban6czy Zoltan baratomat es engem hivtak Budapestre fejtagitasra, a szerobakteriol6giai szerek ismertetesere es azok elmeleti oktatasăra. Dr. Szeremy Katalin egyeterni docens adta le az anyagot. Hazaterve
azutan, ket-ket helyen a megyeben, a koltegâknak adtuk tovabb.

1948-ban vettem egy Opel Kadettet 1O ezer Ft-ert, de egy ev mulva el is adtam,
mert hire jott, hogy atlamositjâk 6ket. Amikor behivtâk, szerencsemre mar tuladtam
rajta.
1953 januăljaban athelyeztek Ape kozsegbe, ahol 1958 măjusaig dolgoztam. Ram
vart az egyebkent patinas gy6gyszertar felujitasa. A szazad eleje 6ta Kessler koltegae
voit, aki fi6kot iizerneltetett Jobbăgyiban. Leanya, Julia gy6gyszereszi doktoratust
szerzett kb. 1938-ban, a dr. Daranyi vezette kozeg~szsegtani intezetben. Itt doktonilt
Sztareczky Geza koltega is, egy tarcali sz6Iesz, pedag6gus fia. Felesegiil vette Juliat.
Szep hazassagban eltek, egy leanyuk voit, aki egy pesti gimnaziumban olyan j6l megtanulta az orosz nyelvet, hogy erettsegikor Tolsztojt mar eredetiben olvasta. Nyelvtanar lett.
A demokratikus hadsereg dr. Sztareczkyt tiszti rendfokozataval atvette, mivel politikailag nem voit erdekelt. A katonai Kozegeszsegiigyi Intezetben teljesitett szolgatatot, mint szakember, es ezredesi rendfokozattal ment nyugdijba.
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a patika 8 6răn at voit nyitva, az esti 6răk iigyeletben szabadok voltak. Szombaton estig, vasămap delig iizemeltiink. Nagy konnyebbseg lett, amikor el6szor vasămap mar nem kellett kinyitni, kes6bb pedig mar csak szombaton delig dolgoztunk.
Miutăn

Tarokkpartikra alltunk ossze, minden kedden delutăn 5-10 6raig. A jătekosok: egy
60 ev koriili korzeti orvos, occse, Bela felkezii voit, mert meg az els6 vilaghaboruban
az alkarjăt egy grănat leszakitotta. Ordogien tudta a kartyăt kevemi es csonka keze
hasmalataval kiosztotta a lapokat. A harmadik jatekos az Apcra n6siilt okleveles fogasz voit. Marta Ferenc szinten a kozsegi tanacsnat voit beosztasban. Politikailag
semmi tenykedese nem voit, megmaradt allasaban, miutăn hazajott ti·ancia haditogsăgab6l, ahol el6nyere eteg j6l megtanult ffanciaul. Az otOdik jatekos en voltam. Harom helyen jatszottunk, natam, az inspekci6s szobaban, a korzeti orvosnat es a fogasznat, felvaltva. Italozas nem voit, csak konnyet fakaszt6 iszony6 dohanyzas.
Mindenki joi jatszott, rendkiviili j6 partik mentek sok ugratassal es a vegen persze
hangoskodassal, hogy nem ugy kellett volna stb.
Egy szomoru t6rtenet. Felvettem takarit6nonek egy tiatal leanyt, alig vegezte el
a nyolc altalanost. Par eve vesztette el edesapjat. Vegteleniil lelkiismeretes, tiszta, becsiiletes leănyka voit. Edesapja j6 gazdalkod6, meg fiatal ember voit. A kenyszer
tsz-esiteskor nem voit hajland6 belepni a tsz-be. Az iildoztetes eloi menekiilve egyszer felment a padlasra, es befejezte. Ozvegyet es ket arva kislănyt hagyott hatra. Kesobb Erzsike jelentkezett asszisztenskepzesre, azt el is vegezte. Ma mar nyugdijas.
1956. okt6ber 23-a keddre eseu. A tarokkparti az en iigyeletes szobamban zajlott. Elhogy a radi6ban meghallgatjuk Gero Emo beszămol6jăt belgradi utjă.r6l,
mivel ugy ereztiik, talăn valami fontosat fog mondani. Nyolc ora lehetett, amikor elkezdodott a beszed. Tiz pere mulva kikapcsoltuk a radi6t, mergesek voltunk, mert
olyan rutalănossagokat mondott, hogy felbosszantott benniinket. Tovabb jătszottunk
es csak reggel ertesiiltiink a forradalmi esemenyekr6l.
hatăroztuk,

•
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Hazassag
Felesegem, Margit, mint harmadik evtolyamos gy6gyszereszhallgat6 is ott voit az
egyetemistâk felvonuhisan. Meghallgatta a Bem teren Sinkovits Talpra magyar! szavalatat es Zelk Zoltan sajat ihletesu hazafias koltemenyet, majd egyiitt lelkesedett
a Parlament ele vonul6 tomeggel.
Kes6bb hazament baratn6jevel gyalogosan a diâkszrul6ra, mert mar nem jartak a villamosok. Hallottâk, hogy a R.adi6nal dorognek a fegyverek, es lattâk a felfegyverzett
munkasokat teheraut6n felvonulni. Az Orvosegyetem egyik diâkszall6jan, a Kossuth
Akademian voit a lakasa. Ottmaradni veszelyes voit, mert a kozeli Ull6i uton is harcok folytak. Egy ismer6s paradi muszaki egyetemista fiu elvitte rokonaihoz, ahol
a haziakkal a pinceben talaltak menedeket. Ez id6ben a Kilian laktanya es a Nagyvarad ter kozott stirii agy(lzas folyt. Rengeteg volt a halou es a sebesiilt, akiket a szemkozt Ievo dr. Hedry klinikăra szallitottak. Okt6ber 29-en voit egy kis tiizsziinet, amikor ki lehetett menni egy kis levegozesre az utcăra. A klinika orvosai es ăpol6i is
kijottek. Szembetalalkozott dr. Obema Ferenc sebesz adjunktussal, aki par h6nappal
ezel6tt hazassagi tanunk voit Paradon, az egyhazi eskiiv6n. Nagyon kimeriilt voit,
egyfolytaban operalt. Ekkor ugy nezett ki, hogy gy6z6tt a fonadalom. Egy alkalmi teheraut6val sikeriilt hazautazni Margitomnak Apcra. A vonatok akkor nem jartak. Az
egyetemen az el6adasok sziineteltek 1957. februarig. Ekkor kellett a szigorlatokat letenni es az egyetemen az oktatasok folytat6dtak.
Az apei gy6gyszertar 1956. okt6ber 24-etol folyamatosan kinyitott. A gy6gyszer es
a kotszer togyott, tală.n kicsit jobban, mint maskor, nemi felvasarlas voit eszlelheto.
Korabban beiitemezett terv szerint Erzsike, kis munkatarsam, ferjhez ment okt.6ber
27-en. Egy utcaval tavolabb voit a lagzi, rendben lezajlott. Kiil6n6sebb esemeny nem
tortent, legfeljebb az, hogy Sidl6 bacsit, egy nyugalmazott vasutast, tapasztalt gazdat
egy gyiilesen tavolleteben a Nemzeti Bizottsag elnokeve valasztottâk. Kes6bb megtorlas nelkiil tolytathatta nyugdijas eletet.

Mint ismeretes, november 4-en hajnalban atvette a hatalmat a Kadar-vezette munkas-paraszt kormany. Ezen a videken lassan mindenki felvette a munkat, beletor6dott
az uj helyzetbe. Dr. Kalina Mihruy, fiatal rulatorvos baratom is megn6siilt. Egy nagyon helyes, eppen erettsegizett csinos lanyt vett el, egy mintagazda leanyat. Nemsokâra athelyeztek a nagyobb L6rincibe es ott praktizalt. Ket kisgyetmekiik sziiletett.
Par ev mulva aut6val egy kiilfoldi szabadsagra pakoltak ossze, de indulas el6tt a szolgalati lakas udvaran. a fiivet meg le akarta villany-ffinyir6val vagni. Biztosan valami
barkacsolt gep lehetett, mert halruos aramiitest szenvedett. Szomoru.
Az apei plebania - a hagyomany szerint - mar Matyas kiraly koraban is megvolt, vastag falai es nagy termei is ene utaltak. A temploma is kozepkori. Itt eldegelt es hirdette
il/
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az iget a 60 even feliili Miiller plebanos, aki nerncsak a papi teend6ket lâtta el, hanern
az iizleti elethez is voit erzeke. Elmondta, hogy hamarosan nyugdijba szeretne menni,
valahol videken egy kis hazat epitene, es hazvezet6n6je gondoma oregsegere. Hivott,
lâtogassam meg a par6kian, szeretne megmutatni kepgyiîjtemenyet. Egy este el is mentem hozză. A szăm is tătva maradt, a szemem fennakadt a lătottakon. Ez 1954-ben voit.
A hatalmas termek falain a plafonig szorosan egymas mellett voltak fel:fuggesztve
a szebbnel szebb kepek. Latszott, hogy kiilonboz6 korok ertekes kepei vannak ott. Kerdeztem, honnan van ez a sok kep? Ene azt valaszolta, hogy mar fiatal kora 6ta gyiîjt6geti 6ket, de sokat a visszavonulaskor menekiiltekt61 vett alkalmi aron, elelmiszerert.
Hajland6 voit barmelyik kepet eladni kedvez6, havi 200 Ft-os reszletekben. 8-10 darabot vettem. Az egyik kepet masnap visszavittem azzal, hogy nem tetszik,. ezert kicserelte. Kicsit sotetnek iteltern, de f6kent a festeken sok kis repedest is Iattam! F. G. Waldmiiller kepe voit. Ma milli6kat eme biztosan. Akkoriban meg nem latszott az alagut vege.
Miiller plebanos azutan elk6lt6z6tt par ev mulva Mez6kovesd komyekere. 1959-tol
vittern hozză văsărl6kat orvos barătaim koziil, akik ezutan Szonyit, Rippi-R6nay-t es
mas kepeket is vasaroltak komolyabb penzekert. Biztosan nem bantăk meg. Akkor
meg a kepeknek alig voit ăra. Nehany ev mulva olvastam a Nepszabadsagban egy riportot, amelyben egy ujsagir6 arr61 szămolt be, hogy egy Mez6kovesd komyeki pJebanos meghalt, es hâzvezet6jere hagyta felbecsiilhetetlen ertekii kepgyiîjternenyet.
Peldăul talrutak egy hires kozepkori olasz fest6t61 kepet, amely akkor fel milli6t ert.
Miiller plebanos utan egy muszaki erzekkel megaldott pap erkezett, aki a templom keresztjet szerette volna ejszakăra villannyal kivilăgitani. Illetekesek Iebeszeltek roia.
1957 tavaszan behivtak teliilvizsgălatra a hatvani kiegeszito parancsnoksăgra. Szigoruan e16irtăk, hogy eletrajzot keszitsiink, sernmit se hallgassunk el. Hat megirtam,
hogy nagyapăm gyaros voit, neve16apăm 1950 utan, az allamositaskor bort6nbe keriilt stb. Miutan a bizottsag attanulmanyozta csaladi helyzetemet, kozoltek, hogy ezek
utan nem lehetek a nephadsereg tisztje. Visszamin6sitettek honvedda. Az6ta sem kertern a rehabilitălăsomat.
Nagybatyăm, Denes J6zsef Isonz6năl, az olasz :fronton esett fogsagba es par evi fogsag utan olyan gyomorbetegen keriilt haza, hogy muegyeterni tanulmanyainak folytatasara sosem voit t6bbe kedve. Ocsem, Denes Istvan 1943. szeptember 21-en halt h6si halalt, mint repiil6 hadapr6d 6rmester, tiszti e161eptetese e16tt ket hettel. Neve
a szegedi h6sok emJekmuvere van felvesve.

Mint erdekesseget ernlitern meg, hogy a nyări sziinetekben tanult repiilni. A vegz6s
hallgat6k tabl6jan - meg katonasaga e16tt - egyiitt van fenykepezve dr. SzentGyorgyi Albert egyetemi tanarral, aki szinten akkoriban tanulta a repiilest. En is talalkoztam vele az egyetern sportpruyajan. Mint erettsegiz6 diăkot, meghivott a t6bbiekkel egyiitt egy labdajatekra. Nagyon kozvetlen ernber voit.
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1957 tavaszan, aprilisban vagy majusban felrendeltek az Egeszsegiigyi Miniszteriumba es felajanlottâk a Bacs megyei kozponti fogyogyszereszi allast. A rangletran
nagy elorelepes lett volna, de koszonettel nem fogadtam el, mert annyira szerettem
a patikai munkat, a kozonseggel valo rulando kapcsolatot, hogy kesobb boldogtalannak ereztem volna magam.
Margitommal Budapesten hazasodtunk ossze 1956. junius 29-en. Tanuink voltak:
Gerevich Geza gepeszmernok es dr. Denes Geza egyetemi adjunktus, kesobb 1975-tol
a Magyar Tudomanyos Akademia tagja. Erdekes voit az egyhazi eskiivonk, mely 1956.
julius 7-en t6rtent a paradi katolikus templomban. Este 6 orara voit kitiizve az eskiivoi
szertartas. Szombati napra esett. Apcon meg dolgomom kellett delutan 1 oraig. Vonattal, atszallassal delutan 5-re kellett volna megerkeznem. Hihetetlen, ami kozben t6rtent. Nagybatony elott nehany km-re a vonat a nyilt pruyan egyszer csak megrult. El6szor azt hittiik, hogy a szemafor tilosat jelez. Kesobb kideriilt, hogy a mozdony egyik
tengelye elt6r6tt es mozgaskeptelenne vrut. Mobiltelefon akkor meg nem voit, ezert
valaki beballagott Kisterenyere, ahonnan eloallt egy tartalek mozdony, amely a szerelvenyt behuzta az allomasra. Valahogyan megoldottâk a csatlakozast, de ekkorra mar 6
ora regen elmult. A nasmep nem ertette, hol lehet a volegeny? Dr. Obema baratom,
Margitom tanuja biztatta ot, hogy a Lajos nem olyan, biztosan meg tog erkezni! Ismert
joi, egymas eletet nem egyszer mentettiik meg. Este fel 8 ora feJe sikeriilt megerkeznem Paradra, megtarthattak a szertartast.
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A hevesi tenykedes es a nyugdijas evek

Amikor kineveztek Hevesre, Scholz Endre kollega jott oda Bekes megyebol. Studens
tipus6 voit, pâr ev mulva megnyerte az egyik Rozsnyay EmJekversenyt. Kes6bb viszszament Bekesbe. 1958. majus 28-an erkeztem meg Hevesre, leltanal vettem at
a nagy forgalmu patikat. Sajnos egy kis szepseghiba csuszott be, mert nem egyezett a
leltar, hianyos voit. Miutan a legnagyobb forgalmu patika voit, a kozpont ugy gondolta, jobban miikodne a patika, ha penztaros is volna, es nem csak egy fi6kban Ievo bă.
dog serpeny6be dobalnâk be a penzeket. En inkabb ket penztaros felvetelet javasoltam, keresemet teljesitettek.
A munkatarsak belattâk, hogy a nagy forgalom biztonsagos ellatasa nemcsak szakmailag fontos, hanem gazdasagilag is. Ott letem 19 eve alatt leltar elteres nem voit.
Hala Istennek, becsiiletes, szorgalmas, lelkiismeretes munkatârsaim voltak, j61 tudtunk egyiitt dolgozni. Egy-egy j6 eredmeny eleresekor egyiitt oriiltiink. Ide, videkre
a fiatalabb kollegăk csak vegso esetben jottek es amint Iehetett, mar el is palyaztak.
A falusi elet nem voit vonz6.
A gy6gyszertar a falu kozpontjaban, a F6 teren fekiidt. Ott voit a buszmega116 is. Az
elso evekben meg elottiink piac voit, a patika elott abrakoltak a Iovak. Kesobb a piacteret elhelyeztek, a teret beburkoltăk. A buszpalyaudvarra erkeztek a komyek Iakosai hivatalos iigyeiket elintezni, kozben beadtâk receptjeiket, neha egy egesz marekkai, 20-30 darabot. Tobb kezi-gy6gyszertarunk voit. A nagy ăllattartas is divatos es
jovedelmez6 voit.
Oda erkezesemkor megbiztak a helyi TBC K6rhaz gy6gyszertâranak a vezetesevel,
amelyet 1970-ig Iă.ttam el, amig meg nem sziint es szocialis otthonna nem alakul! at.
Ennek parkjaban van felallitva Heves sziilottjenek, K6 Pal nemzetkozileg is elismert
szobraszmiîvesznek Anya cimiî alkotasa, amelynek latvanya a nez6nek szep es bens6seges elmenyt ny(ljt. K6 - felvett miîvesznev - csaladi neve Maczky. Edesapja
Bela, j6 ismer6siink voit, gyakran jărt a patikaba. Foldbirtoka, kastelya voit 1945-ig,
amikor is birtokat szetosztottâk, kastelyat allamositottâk.
Az orvosokkal j6 voit a kapcsolatunk. Ha a gy6gyszereJessel vagy dozirozassal
problemâjuk voit, telefonon vagy szemelyesen mindig rendelkezesiikre alltunk. Szakmai segitsegiinkre voit korszeriî magan szakkonyvtarunk is.
A hăboru utan megvettem dr. Fornet Bela debreceni egyetemi tanâr Belgy6gyaszat cimiî ketkotetes munkăjat, azon kiviil nagy segitseg voit felesegem szaktudasa, mivel frissen, 1959-ben szerezte meg oklevelet, aki hatastanilag is naprakesz
voit. Az orvosok gyakran mondtăk, hogy nyugodtan rendelnek, mert tudjăk, hogy
mi eszrevesziink minden elirasukat. F61eg gyermekgy6gyaszatban voltak tuladagolasok, elirasok. Peldaul egy vasamap dele16tt Kom16n az iigyeletes orvost61 jott
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pârh6napos babanak gyomorgorcsokre kupos recept, mert a gyerek hanyt. Kuponkent 10 cg morfin voit irva. Szerencsere telefonon tudtam az orvossal beszelni es
6 telhatalmazott ana, hogy oldjam meg ugy a receptet, hogy baj ne legyen belole.
Megoldottam.
Magisztnilis receptoei bizony figyelni kell, kiil6nosen, ha âllamvizsgas kesziti el.
Egyszer az egyik allamvizsgasom receptjen latom, hogy fel gr. Phenobarb. van irv 'a.
Meri, meri, egy kezimerleg serpeny6je mar majdnem tele van. Mondom neki, hogy
nem lesz ez sok? Mire 6: Hat meg nincsen kozepen a merleg nyelve! Ene en: Nem is
lesz, mert tel van akadva!
Egyszer evkozi gyakorlatra jott a szomszedos megyeb61 egy hallgat6. Mar e16z6
evben gyakorolt nyaron az 6 vârosi patikâjaban. Latom, hogy rettent6en tajekozatlan. Kerdezem, hogy lehet ez? Mire 6 elmeselte 6szinten, hogy mint hallgat6 az e16z6 nyaron elkezdett expediâlni titokban. Kesobb jott râ, hogy valoszinîileg olyan
anyagot adott ki, ami esetleg mergezest okozott. Egesz ejjel anyukâjâval azon imadkozott, nehogy meghaljon az illet6. Szerencsere meguszta, de be kellett vallania tettet. Erre - helyesen - eltiltottâk a târat61, a gyakorlati idejeben tObbet e16re nem mehetett. Utasitottam, hogy mutasson meg mindent, akkor baj nem lehet, mi ejjel aludni
szoktunk.
Aki Hevesen voit allamvizsgas, az mind nagyon telkesziilten ment vizsgăjâra, mert
nagy komyeket fogott ossze a patika es valtozatos voit a receptura. Sajnos a kisebb
patikâknâl voltak olyan esetek, hogy pilulâkat, kupokat, neha meg munkaigenyesebb
oldatokat sem keszitettek el, azon a cimen, hogy nincs hozza anyag. Amikor neha helyettesitettem naluk, bizony lattam, hogy a raktarban ott van anem letez6 anyag. Nem
voit erdekeltseg, sem hivatastudat.
Hevesen az otvenes evekt.61 egy nagy Allami Gazdasag, egy 10 ezer hektâros R.âk6czi Tsz es egy 800 hektâros Kossuth Tsz miikodott, mindhârom szinte orszagos szinten. Minden evben a maximalisan kifizethet6 munkaegyseget fizettek, sot. Ez reszben
a j6 min6segii foldnek, a kitiin6 eghajlatnak, a szorgalmasan dolgoz6 embereknek es
a râtermett vezet6knek voit koszonhet6. Majdnem napi kapcsolatban voltunk veliik,
tObbfele iizemresziik voit es mindegyiknek nagy allatâllomanya, mindegyiknek kiilon
allatorvosa.
Mivel nemcsak dolgozni kellett, hanem gazdalkodni is, a kovetkezok t6rtentek. Meg
1958-· 59-ben az egyik iizem miikodesehez sok desztillalt vizet igenyelt. A kozpont
nem gyozte a kisză.llită.st, decentraliză.ltak. Az udvaron telallitottuk az akkor 50 eves,
rezb61 kesziilt desztilla16 kesziileket katlanos fiitessel. Az iizemt61 kertiik a megfele16 mennyisegii felvâgott akacfa beszâllită.sât. Szep id6ben miikodtettiik a kesziileket.
Mikor elkesziilt a viz, Iesză.mlă.ztuk a kilogrammonkenti 3 Ft-ot, a maradek ta pedig
j6 voit a patika teli tiize16jenek kiegeszitesere.
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Kes6bb, a 70-es evekben nagy teljesitmenyiî, hâromfazis6 ârammal miikod6, korszerii desztilhi16t kaptunk, naponta 150-200 kg-ot is eloallitottunk a laborban. Tavolabbi kornyekekr61 is hozzank jartak desztillalt vizert. Az 50 --60 kg-os ballonokat alig
tudtuk az udvarra kivinni, târolni. Az voit a baj, hogy hamar elromlott, szakembert
kellett hivni. Az megjott is, meg nem is. Id6kozben ellestem nehany szakmai fogast,
ajavitast illet6en. Voit faziskeres6m, neha en is megjavitottam. Az is baj voit, hogy
erthetetlen okokb61 az automatakapcso16 a hidegpadl6s mellekhelyisegben voit elhelyezve es teljesen nyitott rendszerii voit. Egyik hibaelhâritaskor valamelyik vezeteket
rosszul toghattam meg, mert majdnem agyoncsapott, akkora âramiites ert. Ettol kezdve a fusizast abbahagytam.
A forgalom emelkedese es a VI. Gy6gyszereszk6nyv eletbeleptetese miatt is t6bbsz6r korszeriisitettiik a gy6gyszertarat. Els6 Iepesben, 1959-ben a gy6gyszertar pincejet t6mtiik be, mert bokaig, kes6bb mar labszar kozepig allt a viz benne a magas talajviz miatt. A beklik versenyt kuruttyoltak benne, j61 ereztek magukat, f61eg az esti
6rlikban. Az iigyeletes szoba voit felette.
Amikor 1970-ben a kozseg viz- es szennyvizrendszeret epitettek ki, nyitvatartas
mellett folyt a korszeriisites. Arkok voltak az egesz patikaban, az officinaban is, pal16kkal voit athidalva a kozlekedes miatt. Messze foldon nem voit patika, elkoltozni
nem tudtunk. Kb. 14-15 ezer lakos patiklija voltunk.

.'

Egy-egy gy6gyszertârba ritkan szokott kimenni az OGYI. Hat nem eppen akkor jottek hozzank? Az irodaba belepve, e16szor is elamultak reszben a nagy magan szakkonyvtarunkon, reszben a nemet, a francia es az angol nagysz6tarak Iattan. Miikodesi helyzetiinket latva, azt mondtăk, hogy ezt ok nem csinalnlik! Erre mi azt teleltiik,.
hogy ezt az atmeneti allapotot k6zerdekb61 el kell tiimiink, vegig kell vinniink. Nezven a vizsga.Jati nap16t, kertek bemutatni az ecetsavanhidridet, mivel szerepelt az
egyik azonositasna.J. Akkoriban hianycikk voit. Mondtuk, hogy az egesz reagens
szekreny becsomagolva tobb vessz6kosârban valahol az egyik feszerben van. o'k. ragaszkodtak az e16banyaszashoz. Gondoltlik, a beiras csak sablonos lehetett. Felesegem voit a bevizsgalasokert a fele16s. Elment megkeresni, majd bemutatta az anyagot!
Alland6 iigyelet voit, de indokolatlan becsongeteskor mindenkinek elmondtuk, hogy
a jovoben csak eletveszely eseten szabad becsengetni, egyebkent munkaidoben lehet
a patikat igenybe venni.
Javithatatlanok voltak a roma gyerekek. Este 6 ora utan gyakran, amikor az ember
mar az egesz napos fesziiltseg utan egy kicsit kikapcso16dott volna, csengettek cumiert vagy mas, napkozben megkaphat6 semmisegert. A lakossag tudataban ez a gyakorlat megva16sult, ehhez tartottlik magukat. Egy kes6 nyari delutan zaras utan csengettek. Kinyitom az iigyeleti ablakot es Iatom, hogy 5-6 vigyorg6 6 -10 eves maszatos
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roma gyerek agaskodik es az egyik cumit ker. El6szor is oktat6 cellal megkerdeztem
6ket, hogy mikor kell jonni a patikaba cumi6t? K6rusban rujtlik, hogy "amikor nyitva van". Erre en is elnevettem magam, latvan azokat az artatlansagokat. A sziil6k
kiildtek 6ket.
A sok koziil egy masik inspekci6s eset. Ejfel koriil lehetett, amikor legszebb almomban hasitott fiilembe a cseng6. Kimegyek, nagy atmosan kinyitom az ablakot. Egy fiatalember atit ott nagy izgatottan es egy doboz kotont kert. Esemeny utani tabletta akkor meg nem voit. Azt hittem, mergemben agyoncsapom. Er6t vettem magamon es
megjegyzes nelkiil elmentem egy doboz koton6t es odaadtam, talan 4 Ft lehetett az
ara. Szazassal fizetett. Mondtam, megyek vissza a kasszlihoz es hozom a visszajar6
penzt. Mire 6: Nem kell nekem, ez igy is megeri! - es elszaladt. Biztosan siirg6s dolga voit. En is felderiiltem ezen a m6klis szituaci6n.
Egyebkent alig koltOttek eijel az iigyeletest. A siirg6s eseteket az orvosok ellattlik,
a megirt recept kivaltasat reggelre utasitottâk. A reggel 8 6rai nyitast a vasarl6k tiszteltek, megvartlik tiirelmesen az ajt6 el6tt varakozva. Viszont 8-kor a teljes csapat
munkăra keszen ott voit a tărănat. Miutan lement a reggeli roham, johetett a kavezăs,
majd az uzsonna stb. Az ilyen fegyelmezett munkanak meg lett az eredmenye, mert
a lakossag tisztelte a gy6gyszertar dolgoz6it, az utcăn elore koszontek nekik.
Visszateive az iigyeletre, ha statim vagy mas komoly problemaval jott barki, azt kotelessegiinknek tartottuk j6 szivvel ellatni, mert azert voltunk ott.
koriil novenyvedelmi . tanfolyamra kiildott nehănyunkat a kozpont. Sikeres
1966
vizsga utan aztăn a KOJAL szerz6dest kotOtt veliink, hogy mellekallasban a kijelolt
korzetiinkben ellen6rizziik a gazdasagi egysegek novenyved6szer felhasznatasat, raktarozasat. Evente 4 alkalom voit a latogatăsok rendszere. En Heves komyeket kaptam.
Az elejen nehol ijeszto, eletveszelyes atlapotokat tapasztaltam. Voit, ahol azt mondtam, innen egy tapodtat sem mozdulok addig, amig ezt vagy azt a mergezesi veszelytorrast meg nem sziintetik. Abban az idoben orszagszerte lehetett hallani halalesetekrol, amelyet a telelotlenseg es a tudatlansag idezett elo. 1979 vegeig lattam el ezt
a feladatot eredmenyesen, a kozosseg erdekeben.
Majdnem minden evben voit allamvizsgasunk. Felesegemmel egyiitt komolyan
toglalkoztunk veliik. Emlekezetes, hogy a 60-as evek elejen egyszer megjelent nalam egy hosszu sz6ke fiu edesanyjaval. A fiu jelentkezett, a mamaja pedig elkiserte,
hogy lăssa, hova keriil fel esztend6re. Kornyekbeli falub6l jottek. Amikor az irodaban elmondtam az 6ket erdekl6 t6nlikat, a mama elbucs6zott. En kikisertem. Az ajt6b6l az edesanya visszafordult, ujjat felemelve odasz6lt a fiănak: Fiam, rosszat ne
halljak r6lad! Rata Istennek, nem is voit ra oka. A fiu eredmenyesen leatlamvizsgazott, es kes6bbi eleteben is gyakran hangoztatta megyeszerte, hogy nalunk szerette
meg a szakmat es kapott kedvet a tudomănyos elethez. Kes6bb ledoktoralt. Eskiiv6jen a năsznagya voltam.
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