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Az 1956 évi forradalom és szabadságharc gyógyszerészi vonatkozásai 

Dr Niko/ics Károly 

A szerző összegytíjtötte és csokorba foglalta az 19.56 okt6beriforradalom és szabad
ságharc gyógysze1észi emlékeit Ugyan nem minden megyéből érkeztek adatok, mert a 
szereplők mJÍI elhunytak vagy nem voltak kiemelkedő események, mégis szé/eskönI 
megnwzdu/ásoktól adhatunk számot A zavana/an gyógyszere/látás biztosüása mellett 
hangot kaptak a gyógyszerészet jogo,s követe/élei és lassan elindult a szakmai irányftás 
tealizá/ása 

Az 1956, októberi forradalom és szabadságharc legú
jabbkori történelmünk kiemelkedő eseménye,. Sokáig „el
lenforradalom" címmel illették, később „népfelkelés" elne
vezést kapott. Számos részletét - fóleg szeméÍyes 
visszaemlékezések formájában - közzétették; néhány 
könyv a fővárosi, ill, megyei eseményeket foglalta össze 

Időszerű, hogy közel négy évtized elteltével a gyógysze
részi vonatkozásokat is összegyűjtsük Ennek érdekében 
gyakorlatilag az ország egész területéről kértem adatokat 
Számos hasznos beszámolót kaptam, de több megyében 
már nem élnek az akkori idők szereplői, vagy nem történtek 
olyan események, amelyek közzétételre érdemesek leltek 
volna, Ennek ellenére olyan anyag állt össze, amelynek 
alapján képet kaphatunk a forradalmi napok gyógyszerészi 
eseményciról, és ezek ismeretében több álralános megálla
pítást is tehetünk, 

A forradalom gyógyszerészi eseményei nagyrészt a 16-
vámsban, részben (elszigetelten) a megyékb~n zajlottak. 
Ezért először a fővárosi eseményeket írom le, majd ABC 
sorrendben a megyék következnekKözleményemben nem 
érintem a gyógyszergyárakat, ahol a történéseknek szintén 
voltak - részben - gyógyszerész szereplői, de ez anínylag 
szűk anyag, Haaz olvasó bármilyen, itt le nem írt esemény: 
ró! tud, örömmel vesszük 

Budapest 

A forradalom és szabadságharc előzményeként kieme
lendő, hogy a közhangulat máJ azt megelőzően a lakosság 
elégedetlenségét tükrözte. Az Irodalmi Újság cikkei, vala
mint a Petőfi Kör összejövetelei is hozzájárultak ennek a 
légkörnek a kialakításához .. A gyógyszerészek egyre széle
sebb rétegei 1956 nyarán bínílták- többek között- a laikus 
vezetőket, valamint követelték az államosított gyógyszer
tárak és ingatlanok visszaadását. 

A gyógyszerészet eseményeinek ismertetését egyrészt 
az Egészségügyi Minisztériumban, másrészt a Gyógyszer
tár Vállalatnál, iIL a Szakszervezetben történtekre bontom 
Így jobban megismerhe(jük a f6városi helyzetet 

Egé.szségügyi Minisztériu111 

Az előzmények 1956 tavaszáJa nyúlnak vissza. Mi11e/
mann Lász/6, a Gyógyszerészeti Osztály vezetője kezdemé
nyezte, hogy kollégiumi anyag keretében dolgozzák ki az 

Országos Gyógyszerészeti Intézet felállítását Az előkészí
téssel Zajta Eriket bízta meg, aki 1954 ősze óta a Miniszté
riumban dolgozott Zajta először széleskörű felmérést vég
zett, majd a Bayer István által vezetett Műszaki Fejlesztési 
Osztályt kérte fel együttműködésre, A kidolgozott határo
zati javaslatot több illetékes szervnek elküldték, így meg
kapta a Gyógyszerész Szakcsoport és a Magyar Tudo
mányos Akadémia,, Az utóbbi testület nem értett egyet a 
tervezettel, mert az OKI Chemiai Osztályának működése 
révén a gyógyszerellenőrzés rendszerét megfelelőnek tar
totta,. Így az Országos Gyógyszerészeti Intézet felállításá
nak a terve akkor lekerült a napirendról és csak később 
realizálódott 

A Minisztérium foglalkozott a több helyról beérkezett 
panaszok kivizsgálásával, javaslatok elbírálásával is,, Ezek 
alapján sor került számos államosított ingatlan visszaadá
sáJa, Néhány helyen a volt gyógyszertár tulajdonosok ismét 
volt gyógyszertáJaikban dolgozhattak, természetesen to
vábbra is mint állami alkalmazottak. 

Különböző értekezleteken kritikák hangzottak el Így pt 
a gyógyszerész szakfelügyelők értekezletén a gyógyszertá
rak állapotának romló színvonalát kifogásolták„ EztMészá-
1 o s Ferenc a Gyógyszerészeti Főosztály orvos vezetője éles 
hangon visszautasította, Az akkori helyzettól a Minisztéri
umon belül is viták alakultak ki,, Zajta Erik még faliújságon 
is polemizált a tárca egyes páJtvezetóiveL 

Október 2J utáni személyi változásokra került sor.Nagy 
Imre kormányában Babits Antal urológus professzor lett az 
egészségügyi miniszter, Megalakult a Minisztérium Forra
dalmi Tanácsa, melyek elnökeDrexler Miklós miniszterhe
lyettes lett Ez a tesület félreállította Simonovits István 
miniszterhelyettest és Mészáro.s Ferenc fóosztályvezetót 
Az új miniszterhelyettes Vilmon Gyula lett, Mészáros Fe
renc helyére Lázár Jenőt, a Pest megyei GyógyszertáJ Vál
lalat fógyógyszerészét hívták be 

1957-ben mindkett(ijüket megerősítettékpoziciójukban 
és tovább dolgozhattak, viszont Simonovits István novem
ber 4 .. után visszatért a Minisztériumba,, Ekkor Drexler 
Miklóst helyezték el, akik a továbbiakban az egyik fővárosi 
kórházban sebészként működött 

Mittelmann Lászl6, akinek szintén jelentós szerepe volt 
a forradalom alat~ néhány hét múlva nyugatra távozott 
Ugyancsak elhagyta az országot Faragó Sándor, aki az 
országos GyógyszertáJi Központban szakmai vezetőként 
működött Zajta Erik később más beosztást kapott 
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A gyógyszertári hálózat eseményei 

1956 október 23-án este a Petőfi Kör vitafórumot ren
dezett az egyetemi Trefort-kertben levő, ún. Gólyavár te
remben, ahol „A magyar egészségügy helyzete" c. téma 
volt napirenden. SzervezqjePataky lstván, a Gyógyszertani 
Intézet docense volt (Személyét később a gyógyszerészek 
jól ismerték). Erre az ülésre Andriska József a Gyógysze
rész Szakcsoport főtitkára elküldött néhány gyógyszerészt 
(többek között Dávid Ágostont és Balogh Ferencet) .. Azzal 
bízta meg őket, hogy ismertessék a gyógyszerészi kar 
követeléseit Dávid Ágoston az ülésen való részvételt és a 
felszólalást vállalati vezetőivel egyeztette .. Mint szakelő
adó, Hartai Lajos főgyógyszerész helyetteseként, Balogh 
Fe1 enc pedig a Széna téri gyógyszertárban, Andriska Jó
zseffel együtt dolgozott A forró légkörű ülésen az orvos 
felszólalók mellett Dái id Ágo.ston is szót kapott. A gyógy
szerészek követelései közül többek között kiemelte az 
államosítás korrekciójának igényét, a kártalanítást, to
vábbá követelte, hogy az Egészségügyi Minisztériumban 
gyógyszerész miniszterhelyettes irányítsa a gyógyszerellá
tást. 

Éjfél előtt katonatisztek lepték meg a résztvevőket és 
felhívták a figyelmüket, hogy a Rádiónál harc folyik. Min
denki felpattant és a Puskin utcán át rohant a Rádió felé .. 

A Gyógyszertár Vállalatnál a következő napokban bi
zonytalanná vált a vezetők helyzete. Érezték, hogy nem áll 
mögöttük a felső irányítás, és a dolgozók bizalmát sem 
élvezik. Barna István igazgató, Hartai Lajos főgyógysze
rész és Polgár Sándor főkönyvelő az intézkedési jogot 
átadták Dávid Ágostonnak de ezt megelőzően felvették 
prémiumukat (Helyüket csak decemberben fogla]Ják el 
újból). Ezt követően Vértes Imre lett a vállalati főgyógysze
rész. Ó az előző években a honvédségnél dolgozott, majd 
egy koncepciós perben szabadságvesztésre ítélték. Kisza
badulása után átmenetileg gyógyszertárban helyezkedett el, 
majd a vállalati központba került. 

A forradalom alatt több gyúlés zajlott Az egész
ségügyiek egyik fontos ülésére október 26-án, az Orvos
Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete Nádor utcai helyi
ségében került sor. Ezen megjelent több orvosprofesszor 
(Babits Antal, Kiss F eienc, Huzella Tivadar stb.), valamint 
a Minisztérium részéről Cseh-Szombathy László államtitkár 
és Viko/Iános volt államtitkár .. A Kisgazda Pártot Murányi 
László sebész orvos képviselte, aki az ülés egyik hangadója 
volt Szorgalmazták az Orvosi Kamara létrehozását, és a 
Szakszervezet székházát kamarai célra kívánL'Ík átvenni 
Szabó Z.Oltán, a Szakszervezet főtitkára felajánlotta távozá
sát Ezen az ülésen résztvett Kádár Tibor, aki a gyógysze
rész területről volt összekötő, majd szerepét Lász/6 János 
vette át Balogh Bodor Egon gyógyszerész követelte, hogy 
állítsák fel a Gyógyszerész Kamarát is, és szintén kiemelte 
a gyógyszerész miniszterhelyettesi pozíció fontosságát. A 
Gyógyszerészi Kamara részére az Aggteleki u. (ma Kiss 
Józsefu.) 8. alatti helyiséget javasolta Az ülésen mégolyan 
terv is megfogalmazódott, hogy a gyógyszeripar is tartoz
zék az Egészségügyi Minisztérium fennhatósága alá 

A Gyógyszertár Vállalat Zrínyi u. 3. alatti épületében, 
ill. udvarán is voltak gyűlések Így az első alkalommal 
többek között Balogh Bodor Egon, Dávid Ágoston, Kristó 
Nagy István, Roboz :Zoltán, Szendi lnue volt az ülés szerep-

lője. Itt is elhangzottak azok a követelések, amelyek más 
összejövetelek során a gyógyszerészi karjogos igényeiként 
fogalmazódtak meg. 

Horti Rudolf elnökölt azon az ülésen, amelyen megala
kult a Gyógyszertári Dolgozók Ideiglenes Forradalmi Ta
nácsa. Elnöknek Dávid Ágostont javasolta Valószínűleg 
Barna lstván igazgatótól származott ez az intenció.. Mivel 
a jelenlevők egy része nem ismerte a jelöltet, bemutatko
zott. Közölte, hogy 1947-48-ban internálva volt Az ellene 
felhozott vád a fakultatív hitoktatás ejleni tüntetésben való 
részvétel és rémhírterjesztés volt Erre Dávid Ágostont 
lelkesen megválasztották. 

Ezután az Ideiglenes Forradalmi Tanács megkezdte mű
ködését és október 31-én a következő határozatot hozta: 

!. A személyzeti osztályokat meg kell szüntetni, akáder
lapok zárolandók, majd az érintett dolgozók részére ki kell 
osztani 

2 Az igazgató és a főgyógyszerész hagyja el a helyét A 
Vállalat irányítását a Tanács veszi át 

3 Az Ideiglenes Forradalmi Tanács az MDP helyiségét 
lefoglalja és irod.iját ott állítja fel 

A T'anács irányító tevékenysége sokrétű volt Egyfelől a 
gyógyszerellátást a harci cselekmények alatt is biztosította 
Másrészt tartotta a kapcsolatot egyéb szervekkel és érdek
képviseleti tevékenységet is kifejtett 

Az Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács végleges 
megalakulását november 2-án pénteken de. 10 órára túzték 
ki.. Ezen a napon az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szak
szervezete helyiségében az alábbi szervek képviselői gyúl
tck össze: Egészségügyi Minisztérium, Budapesti Gyógy
szertár Vállalat, Pest megyei Gyógyszertár Vállalat, 
Gyógyszerész Szakcsoport, Drogista és Technikus Szak
csoport, Kórházi gyógyszertárak, valamint a Gyógysze
részkari Ifjúsági Forradalmi Bizottságok. A jelenlevők 
megalakították a Gyógyszertári Dolgozók Forradalmi Inté
zőbizottságát, amely az eddig ideiglenesen működő testü
letet ~églegesítette .. Az Intézőbizottság saját tagjaiból ún. 
operatív csoportot választott, amely az Egészségügyi For
radalmi Szabad Szakszervezet megalakulásakor a gyógy
szerellátás dolgozóit képviseli. Ennek tagjai Balogh Bodor 
Egon, Kövendi Dénesné, László János gyógyszerészek, 
Mike.s Tibor drogista, Pa/ovi/s Gáborné technika, póttagjai, 
Orosz Iván, Pokomándiné BóhmZsuzsa és Szentmiklósi Pál 
gyógyszerészek voltak 

Haf'ci cselekmények 

Az utcai harcok során több fővárosi gyógyszertár meg
sérült. Ígyoktóber26-án aRákóczi út-Kiskörút sarkán levő 
„Városház" gyógyszertár kapott belövést Vezetője, Szol
noki András értesítette a vállalatot, ahonnan Barna István 
igazgató, Polgár Sándor főkönyvelő és Dávid Ágoston 
szállt ki. Ez volt Barna Istvánnak a visszalépése előtti 
utolsó „hi vatalos" ténykedése, akinek a viselkedése nagyon 
zavaros, ellentmondó volt A harcok során ugyanezen sar
kon, a szemben levő gyógyszertárban Városi Rózsa vezető 
állt helyt és sok sebesültet látott el 

Még Barna István adott ki egy olyan utasítást, miszerint 
a gyógyszertárak „ellenforradalmár" sebesültet nem láthat
nak el. Ugyanakkor az A VO-s sebesültekhez csak e testü
lethez tartozó személyek nyúlhattak j 

1 

J 
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Hosszú ideig folytak a harcok a Széna téren. Az itt levő 
gyógyszertárban Balogh Ferenc két férfi kollégával fel vált
va ügyelt Ellátták a forradalmi sebesülteket (Szabó bácsi 
harcosait), valamint az orosz katonákat is. 

Gyógyszerellátás 

A gyógyszertárak, kórházak ellátása természetesen szá
mos nehézségbe ütközött. A Zrínyi utcai központi raktárból 
számos készítmény kifogyott, az utánpótlást a külső raktá
rakból igyekeztek biztosítani. Főleg kötszerre, antibiotiku
mokra, tápszerre volt szükség .. Olyan eset is volt, hogy 
harckocsit vettek igénybe a beszállítás céljából. 

A kiszállítás többnyire kockázatos vállalkozás volt. Vö·· 
röskeresztes jelzésű kocsival, megfelelő igazolással igye
keztek az utánpótlást aránylag hamar biztosítani PI amikor 
Budakeszire, a gyógyintézetbe kellett antibiotikumokat ki
vinni, ez csak több harci vonalon át, kerülőkkel volt meg
oldható Nem egy esetben Dávid Ágoston maga vezette a 
gépkocsit, esetleg kísérővel végezték el ezt a feladatot 

Felülvizsgálatok, megtorlások 1957-ben 

A forradalom november 4-én elbukott. Bár még egy 
darabig folytak a harcok, a szovjet túlerő lehengerelte a 
szabadságharcosokat 

1957-ben megkezdődött a forradalomban résztvett sze
mélyek tevékenységének felülvizsgálata. Az egészségügyi 
miniszler bizalmas rendeletet adott ki Ennek alapján Pál 
Ferenc, az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezeté
nek főtitkára körlevelet adott ki az alábbi szöveggel: ,Az 
egészségügyi miniszter utas ltá sár a azonnalfelülvizsgálatot 
kell elkezdeni az ellenforradalommal kapcsolatos tényke
désekról és magatartásról." Hosszasan sorolta a felül
vizsgálati szempontokat és területi egyeztető bizottságok 
felállítását rendelte el. 

A Fővárosi Gyógyszertár Vállalat irnttárában megma
radt adatok szerint 27 főnek felmondtak, 12 főt visszami
nősítettek. 17 fő ellen az eseményekben való részvételért 
19 személy ellen pedig különböző kijelentéseik miatt indult 
eljárás 

Néhány személyről külön is megemlékezem. Amikor a 
Vállalat vezetői visszatértek, Dávid Ágostont először meg
jutalmazták Még azt is javasolták, hogy lépjen be a pártba 
Ó ezt visszautasította, amit heves szóváltás követett Ezután 
két ízben is elvitték a gyűjtőfogházba. Végül egy olyan 
gyógyszertári pénztárosnő állt ki mellette, akinek Á VÓ-s 
volt a férje, ti a fonadalom alatt Dávid Ágoston intézke
dett, hogy rejtsék eL Ezután Dávidot visszaminősítették és 
beosztott gyógyszerész lett 

Temesváry fstván szakfelügyelő ellen az volt a vád. hogy 
az egyik gyógyszertárban kifejtette: az államosítás ásta meg 
a gyógyszerészet sírját Ezt valaki bejelentette és a Területi 
Egyeztetőbizottság visszaminősítette beosztott gyógysze
résszé. Fellebbezését elutasították. 

Horti Rudolf ellen az volt a vád, hogy folszólalt az 
államosított gyógyszertárak visszaadása érdekében és az 
egyik ülésen elnökölt Ót is visszaminősítették 

A Balogh Ferenc elleni vád valótlan állításon alapult, 
miszerint az I-III kerületi gyógyszertártulajdonosok üd-

vözletét tolmácsolta az egyik ülésen. Az igazság az volt, 
hogy Andriska.József megbízásából kiszállt a budai gyógy
szertárakba és információkat szerzett, majd ezen kollégák 
üdvözletét és üzenetét tolmácsolta Olyan helyzetbe hozták, 
hogy 1957-ben kilépett és vidéken helyezkedett el 

Megemlítendő, hogy nemcsak gyógyszerészek ellen 
folytak eljárások. Többek között két gépkocsivezetőt is 
visszaminósíteltek fizikai állományba 

Baranya megye 

Pécsett is forradalmi hangulat volt a lakosság körében. 
A Gyógyszertár Vállalatnál is megalakult a Munkástanács, 
melynek elnöke Nékám Károly volt Legfontosabb teendő
jének a gyógyszerellátás biztosítá,át tekintette. A vasúti 
teherszállítás október 23-tól kezdve megszűnt, ezért a 
gyógyszer utánpótlást bérelt teherautókkal kellett biztosí
tani Ezekkel Puskás Jám!I szakelőadó maga is többször 
személyesen utazott Budapestre 

Első alkalommal október 25-én indult két teherautó Bu
dapestre, ahonnan a fegyveres harcok miatt nem tudtak 
hazamenni Három napig a Gyógyért Majakovszkij (Ki
rály) utcai raktárában kellett várakozniok és más alkalom
mal is számos nehézséget kellett legyőzniük. Mivel a fővá
rosba üresen mentek a kocsik, a Vállalat több dolgozója 
ezen a módon küldött élelmiszert budapesti hozzátartozói 
számára .. November 3-án este már végig orosz tankok kö
zött mentek vissza a teherautók Pécs határáig. Egy ideig 
november 4 .. után is még autóval folyt a szállítá,, mivel még 
tartottak a sztrájkok. 

Elsősorban az inzulin és a kötszer ellátással voltak prob
lémák. Inzulint - rádión leadott kérésre - a határon túlról, 
Eszékről kaptak A kötszerellátás pedig azért nem volt 
zavartalan, mert a Rico Kötszermúveknél november végéig 
tartott a sztájk 

Kiemelendő, hogy a vállalat vezetőinek leváltására nem 
került sor: Szabó Pál igazgató, akik korábban bányász volt, 
végig a helyén maradt Ó mindig lojális volt a gyógyszeré
szekkel. Még a fonadalom után is alkalmazott olyan kollé
gákat, akik más megyékből távozni kényszerültek. 

November 4. után Baranya megyében alig voltak szá
monkérések, sót Nékám Ká1 olyt is visszahelyezték korábbi 
munkahelyére, a pécsváradi gyógyszertárba Csupán egy 
eset ismert: Mer kel O;ró gyógyszerész a Komlói Forradalmi 
I anács küldötteként részt vett a Győrött rendezett Dunántúli 
Fonadalmi Tanács ülésén, és egy évi börtönbüntetést ka
pott 

Békés megye 

A beérkezett adatok szerint két, azóta elhunyt gyógysze
rész szerepéről kell megemlékeznünk. 

Ragettli Iá nos vállalati főgyógyszerészt, a hazai gyógy
szerészet ismert egyéniségét választották meg a Forradalmi 
Tanács elnökévé. Higgadt, mérsékelt természete folytán 
nem voltak szélsőséges kilengések, a gyógyszerellátás za
vartalanságát végig biztosították A tanács nem váltotta le 
Pa/ovit.s Gyula igazgatót. ó végig a helyén maradt 

Tóth Elemér Kóröstarcsán volt korábban gyógyszertár
tulajdonos Ó volt a Kisgazda Párt titkára is .. Államosítás 
után Kőrösladányba helyezték, mqjd 1953-tól a Vállalat 
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központjában dolgozott, mint gyógyszer gazdálkodás veze
tő. Mindvégig Kóröstarcsán lakott, ahol megbecsült sze
mély volt és innen járt Békéscsabára dolgozni. 1956-ban 
Kőröstarcsán a Munkástanács elnökévé választották A 
községháza előtt tartott beszédében mérsékletre intette a 
tömeget, mely Ukkor a t.1nácselnök és a párttitkár 1negveré
sét követelte A beszéd elhangzása után az események 
békésen zajlottak le 

A forradalom leverése után. 1957 februárjában Tóth 
Elemémél házkutatást tartottak és elhurcolták majd rövid 
idő után szabadon engedték, és tovább dolgozhatott mun
kahelyén 

Rageuli Jánost a honvédségnél tmtalékos hadnagyi 
rangjától megfosztották Hogy e két kolléga börtönbünte
tést vagy más megtorlást nem kapott nagyrészt Palovit1 
Gyula igazgató közbenjárásának volt köszönhet6. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Az egyetemi hallgatók már október 22-én - Szeged
hez csatlakozva - megalakított:ík a Magyar Főiskolai és 
Egyetemi Hallgatók Szövetségét (MFESZ), amely az 
1945 előtti időkben már működött Október 24-tól meg
alakultak a munkástanácsok, majd a m unk:ísok fclvonu·· 
lásai, tüntetései következtek. Október 26-án az ÁVÓ
sok géppuskatüze következtében 16 ember meghalt 
Ezért a munkások és diákok számos államvédelmi tisz
tet foglyul ejtettek. 

A Gyógyszertár Vállalatnál megalakult Tanács a gyógy
szerellátás biztosítását szo1galinazta, ko1nolyabb fennaka
dás nem volt 

Kövér Jn1re munkásigazgatót nem váltották le a forrada
lom alatt Kollégáink szerint rossz modora ellenére sokszor 
tárgyilagos volt, emiatt kevés ellentét alakult ki beosztotta
ival November 4 .. után levonta a következtetéseket: fel
mentését kérte és nyugdíjba vonult. Utána már szakigazga
tó következett Putnoky litván szakfelügyelő személyében. 
A gyógyszerészek inkább a személyzeti előadók ellen for
dultak 1950-től három személyzeti előadó is működött a 
Vállalatnál Nyj]tan gyógyszerész-ellenes magatartá~t ta
núsítottak, és az igazgatót is ezirányban próbálták befolyá
solni, sót bizonyos fokig kordában is tmtották Az 1956-ban 
működött személyzeti előadó a forradalom napjaiban folya
matosan igyekezett a káderanyagot 1negsem1nisítcni. Ami 
ezektől megmmadt, rosszindulatú és primitív jellemzéseket 
tartalmazott Amikor az említett sortűz után a közhangulat 
az előző vezetők ellen fordult, a személyzeti előadónő 
eltávozott és többet nem tért vissza 

A megyében, amelyet szocialista bázisnak kívántak ki
építeni, a gyógyszerészek inkább csendben meghúzódtak 
és kevéssé vettek részt az ese1nényekben. Egyben 1nege1n
lítendó, hogy a megyéből egyetlen kolléga sem távozott 
nyugatra 

Csongrád 111egye 

Szegeden is már korábbru1 érződött a feszült hangulat és 
az újjáalakult MFESZkeretében szervezkedett az egyetemi 
ifjúság .. Mozgalmuk átterjedt más egyetemi városokra is 
Az ifjak október23-án lelkes tüntetésen vettek részt. emiatt 
az ÁVÓ másnap a kollégiumokban ,.keményen lépett fel" 

Dit 11e1 Zoltá11 professzor nyugtatta a gyógyszerészhallga
tókat. A diákság azon része, mnely nem tudott hazautazni, 
a MFESZ-ben tevékenykedett, részben gyógyszertárakban 
dolgozott vagy csatlakozott a nemzetőrséghez A gyógy: 
szerészhallgatók a Gogol utcai garázsnál és a repülőtéren 
őrséget adtak Október 25-én a színházban G. B Shaw: 
Orleansi sz úz c .. dmabját játszották, mnely nagyon megfe
lelt a közhangulatnak A dmab párhuzamai, a színészek 
rögtönzései tűzbe hozták a nézőket Az egyetemisták ma
gym zászlóval jelentek meg és a jelenlevők felállva énekel
ték el a Himnuszt A fiatalok lelkesedése a gyógyszerészek 
körében is nagy visszhangot váltott ki. 

Már október 24-től több forradalmi hangulatú gyűlés 
zajlott a városban. Az egyik lelsiólaló, Kovác 1 Tóz1ej tagja 
lett a városi Forradalmi Bizottságnak 1958-bankivégezték 

Október 25-én a Klauzál téri gyógyszertárban Munkás
tanács ülést tartottak, Szonwlányi Gyula főgyógyszerész 
vezetésével. Titkos szavazással megválasztottákaMunkás
tanácsot, melynek elnöke Hangay Levente, tagjai Diener 
Eta, Frankó András, Knzthelyi Béla és Török Pál lett. 

A Munkástanács leváltotta a laikus igazgatót és más 
állásba helyezte Néhány olyan vezetőt is leváltottak, aki 
antikollegiális 1nagatru1ást tanúsított beosztottaival szem
ben. Semmilyen atrocitás nem történt A gyógyszertárak 
továbbra is üzemeltek és az ellátás november 4-ig zavarta
lan volt 

A szovjet páncélos alakulatok október 24-én átvonultak 
a városon és a lakosság megtudta, hogy már október 23 
előtt pmancsot kaptak a Magymországra való bevonulásra 
A T isz..'lról azt hitték, hogy a Szuezi csatorna. 

Október 26-án is tüntetés volt a szovjet jelenlét ellen. 
Ekkor tüzet nyitottak a felvonulókra A gyógyszerészek 
közül Török Pál, aki korábban hivatásos katonatiszt volt, 
tárgyalt a v{uos vezetőivel és aktívan közreműködött abban, 
hogy a lakosságot nyugalomra intsék 

November 5-től átmenetileg csak a rendel6intézeti 
(SZIK) gyógyszertár üzemelt és az is csak du 5-ig, mivel 
ekkortól kijárási tilalom volt Az 5 óráig dolgozó gyógysze
részeket mentőautó vitte haza, de még így is előfordult, 
hogy a mentőautóból kiszálló !uszt Frigyesre rálőttek A 
város egyetlen nyitva tmtó gyógyszertárának vezetője Paál 
litván volt, akit később leváltottak 

November 4-én este a Nemzet6rség vezetőinek paran
csára az egyetemi hallgatók letették a fegyvert. A követke
ző időszakbm1 a számonkérések, letartóztatások voltak 
soron. Iö1ökPált 1957 áprilisában letartóztatták és 
különböző koholt vádak alapján (lázítás, egyetemi hallgatók 
harcra buzdítá'3, munkástanács tagság stb..) hat évre akarták 
ítélni Fiatalok kedvező tanuvallomása mentette meg, de így 
is 8 hónapig internálva volt Szabadulása után Hódmezővá
sárhelyre helyezték és 8 évig beosztott gyógyszerész volt 
Ezuhín egy elhanyagolt gyógyszertár vezetóje lett 

Néhány egyetemi hallgató börtönbe került, ill többeket 
kizártak az egyetemről. A kizárásoknak feltehetően elret
tentés lehetett célja, ugyanis néhány év múlva folytathatták 
tanuhnányaikat 

Fejér megye 

A Gyógyszertár Vállalatnál október 23. után megalakult 
a Munkástanács Elnökévé Antal Antal székesfehéniári 
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gyógyszertárvezető! választották, aki később a Vállalat fő
gyógyszerésze lett 

A Munkástanács Magony Imre laikus igazgatót és H01-
váthné személyzeti elóadót- aki korábban takarítónő volt 
- leváltotta. Magony helyére Váczy Károly sztálinvárnsi 
gyógyszertárvezető! választották, akiről csak később derült 
ki, hogy nem is volt gyógyszerészi oklevele 

A Munkástanács nagy súlyt helyezett a zavartalan 
gyógyszerellátás biztosítására.. A gyógyszertári dolgozók 
részére nem engedélyezték a sztrájkot, így nem is volt 
fennakadás. A Vállalat központjában nyilvánosságra hoz
ták a káder lapokat és aki akarta, a saját személyére vonat
kozó adatokat elolvashatta A vállalati párttitkár a tagköny
vét nyilvánosan elégette. 

A forradalom leverését követően komoly retorziókra 
nem került sor. A megye Váczy Károlyt igazgatói állásában 
megerősítette, a volt igazgató munkaügyi előadó lett. A 
megye tanácsi és pártvezetői tudomásul vették a személy
zeti előadó leváltását és elbocsátását A Munkástanács tag
jai ellen nem folyt eljárás, noha a legtöbb helyen ez vád
pontként szerepelt Helyi magatartásuk miatt FóÍ1agy 
Dezsút elbocsátották, Be1 ényi Antalt pedig áthelyezték. 

Győr-Sopron megye 

Győrött is már korábban érződött a forradalom előszele 
A színházban évadnyitóként He1czeg Fe1enc Bizánc e 
drámáját adták eló. Ekkor szerepelt ismét az ide szerződött 
Kiss Ferenc (egykor a Nemzeti Színház tagja), aki nemrég 
szabadult a börtönb6l Ezen az előadáson hangzott el: „Bi
záncnak buknia kell". Megrendezték a „Háy-ankétot" is. 
ahol kb. ezer f6nyi hallgatóság jelenlétében először tüntet
tek nyilvánosan a szovjet csapatok kivonulása mellett 

Október 26-án megalakult a Nemzeti Tanács, amely 
október 30-án Dunántúli Nemzeti Tanáccsá alakult át El
nöke Szigethy Attila nemzetgyűlési képviselő lett, aki mind
végig higgadtan vezette az ügyeket Ellenállt a szélsőséges 
törekvéseknek pL a Dunántúli Köztársaság kikiáltásának. 
Közben több helyi pártvezető Csehszlovákiába menekült. 

Sopronban már október 22-én ifjúsági naggyúlés volt az 
egyetemi ifjúság vezetésével, akik a szegedi MFESZcszel 
is kapcsolatba léptek Az egyetemi szervezet engedélyével 
és segítségével érkeztek nyugatról gyógyszer és élelmiszer 
szállítmányok. Az egyetemre küldött gyógyszereket - ké
résükre-helyi gyógyszerész rendezte továbbítás előtt (Saj
nos lejárt készítmények és orvosi minták is voltak közöt
tük) 

Magyaróv~ott is az akadémiai ifjúság volt a forradalom 
mozgatója A tragikus, október 26-i sortűz alkalmával a 
helyi gyógyszertár is résztvett a sebesültek ellátásában. 

Győrött a Gyógyszertár Vállalatnál is megalakult a For
radalmi Bizottság: elnöke Bogcha Novák Zoltán megyei 
főgyógyszerész volt Ferenczi Gyula munkásigazgatót el
tanácsolták, mire hazautazott Komárom megyébe. Ugyan
csak az otthon maradást javasolták néhány olyan központi 
dolgozónak, akinek belügyes hozzátartozója volt 

A Vállalat irányít.á~át Horváth Dénes vezető szakfelü
gyelő látta eL Mindent elkövettek, hogy a gyógyszerellátás 
zavartalan legyen; komoly fennakadás nem volt. A sze
mélyzeti kartotékokat betekintés céljából kiosztották 

November 4. után Fere1u:zi Gyula vissza akart térni 
igazgatói székébe, de ellene volt a szakvezetés és a pártve
zetők is megvonták tóle a bizalmat Így Bogcha Novák 
Zoltán megyei főgyógyszerész lett egyben a mb vállalati 
igazgató is. Ót már gyógyszerész igazgató követte 

Sopronban a Kórházi Munkástanács kezdeményezésére 
leváltották az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet korábbi 
vezetőit. és az új választás során pártonkívüli tisztikart 
választottak A városi szervezet titkára gyógyszerész lett 
Ez a testület decemberben lemon<L'ísra kényszerült A Kór
házi Munkástanács titkára Binder Ottó fógyógyszerész 
volt, akinek 1957-ben felmondtak, és egy vidéki gyógyszer
tárban tudott elhelyezkedni. 

Megemlítendő még, hogy a soproni Erdészeti Egyetem 
hallgatóinak jelentős csoportja több oktató vezetésével no
vember 5. után Kanadába (Vancouverbe) távozott, ahol 
örömmel fogadták 6ket, és tanulmányaikat ott f<<iezték 
be 

Hajdu-Bihar megye 

Deb1ecenben október 23-án, a f6v{trost is megelőzve, 
1nár de. 1negkezdódött az ifjúság iinpozáns megmozdulása 
A KLTE előtti téren a Kossuth Lajos Tudományegyetem, 
az Orvostudományi Egyetem. a Mezógazdasági Akadémia 
ifjúsága és az egyetemek oktatói gyűlést tartottak, melyen 
követeléseiket 20 pontban foglalták össze. Többek között 
az alábbi követeléseket fogalmazták meg: 

Nagy Imrét helyezzék vissza párt- és állami funkcióiba; 
Rákosi Mátyást foss41k meg funkcióitól, párttagságától és 
magyar állampolgárságától; vezessék be az általános és 
titkos választói rendszert; az ország címere a Kossuth-címer 
legyen; nyilvánítsák pirosbetús nemzeti ünneppé március 
15-ikét; az ország külpolitikája minden országgal szemben 
a teljes egyenjogúság és szuverenitás alapján álljon; a ma
gyar-szovjet kapcsolatokat, a szovjet hadsereg kivonásának 
ügyét, a belügyi és gazdasági függetlenség kérdését, a ha
difoglyok hazahozak1Iának ügyét azonnal rendezzék; te
remtsék meg a sajtószabadságot és szüntessék meg a rádió 
zavarását. 

Az egyetemi ifjúság fegyelmezetten, zárt sorokban elin
dult a város központja felé. Az utcára sereglett ezrek közül 
sokan csatlakoztak hozzájuk A Nagytemplom előtti téren 
a középiskolák diákjai és oktatói is csatlakoztak a tüntetők
höz. A Himnusz felcsendülése és néhány szavalat elhang
zása után a tömeg a Szabadság Lapnyomdához vonult 
Lelkesen ünnepelték a nyomdászokat, akik 35000 példány
ban nyomták ki a 20 pontos követelést, amit percek alatt 
elkapkodtak 

Az ifjúság küldöttei felkeresték több üzem munkásait, 
tudatva velük követeléseiket. A munkásság nagy többsége 
csatlakozott a békés tüntetéshez. A koraesti órákban eltá
volították a vörös csillagokat, 1najd a tömeg - értesülve a 
fővárosi eseményekről - a politikai foglyok szabadon bo
csátását követelve az Á VÓ épülete elé vonult Itt a tömeget 
sortűz fogadta, aminek több sebesült és halálos áldozata 
volt 

Ezen események természetesen hatással voltak a megye 
gyógyszerészeire is. A megyei főgyógyszerész Pinczé si 
László, a Gyógyszertár Vállalat igazgatója a drogista képe
sítésű politikai káder. Gönci Lajos volt A szakmai irányí-
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tás a vezető szakfelügyelő Csejtei István kezében volt, aki 
korábban, mint gyógyszerész felügyelő a Megyei Tanács 
Egészségügyi Osztályán működött 

A Városi Forradalmi Bizottmány utasításfüa megalakult 
a Munkástanács a Vállalat központjában. a gyógyszerrak
tfuban és a 10 fősnél nagyobb gyógyszertárakban. A köz
ponti Munkástanács elnökévé Benkó F'e/en(. debreceni 
gyógyszertárvezetót választották. A Munkástanács soraiba 
választották - többek között - a vezető szakfelügyelőt a 
főkönyvelőt és a pfuttitkllit is .. A dolgozók körében nem sok 
szimpátiának örvendő személyzeti vezetőt - saját kérésére 
- az egyik debreceni gyógyszertárba helyezték csomagoló
nak Az igazgató beteget jelentett és a forradalom teljes 
ideje alatt távol volt 

A Megyei Tanács Egészségügyi Oszt{tlyán mfu a forra
dalom első napjaiban felmentették állásából a megyei főor
vost és a megyei főgyógyszerészt, akik mindketten közis
mertek voltak baloldali beállítottságukról. Az új megyei 
f6orvos a Gyógyszertár Vállalat Munkástanácsától kért ja
vaslatot a megyei főgyógyszerész személyére .. Ők Tohay 
Zenóbi u sz hajdúböszörményi gyógyszer tár vezetőt javasol
ták, aki ezt el is vállalta. 

A forradalom alatt a Munkástanács egy-két alkalommal 
munkaértekezletet tartott, melynek f6 témája a gyógyszer
ellátás folyamatosságának minden áron való biztosítása 
volt Ez a kiszállítás veszélyessége és a szállítóeszközök 
hiánya miatt nem volt könnyű feladat Az értekezleten. ahol 
- közlekedési nehézségek miatt -- csak a debreceni gyógy
szerészek vehettek részt. természetesen fehnerültek az ál
lamosftással kapcsolatos sérelmek, és felcsillant a jóvátétel 
reménye. Néhány esetben az erre vonatkozó követel~sek is 
megfogalmazódtak, gyors megoldást sürgetve. azonban 
semmilyen intézkedés nem születhetett 

Az egész forradalmi lelkesedést beárnyékolta. hogy 
Debrecenben nagy létszámú szovjet hadsereg állomásozon. 
November első napjaitól kezdve a város fó utcáin keresztül 
éjjel-nappal hömpölygött a főváros felé tartó páncélos had
erő November 4-én a szovjet páncélosok szétlőtték a fő
posta, a városháza, a Megyei Tanács bejáratait és 1negszáll
ták az épületeket Hasonló sorsra jutottak a magyar 
honvédség kaszárnyái is 

A következő napokban megindult a visszarendeződés. A 
megyei fógyógyszerészt azonrntli hatállyal leváltották és 
visszaküldték volt munkahelyére, Hajdúböszörménybe .. Az 
állást ismét az előző főgyógyszerész Pimzé.si László töltöt
te be. A Gyógyszertár Vállalat igazgatóját a forradalom 
alatt tanúsított passzív magatartása miatt leváltották 
Hosszas huza-vona után, a szak-vezetés kezdeményezésére, 
a felettes szervek támogatásával és a megyei pártbizottság 
jóváhagyásával az új megyei főorvos az igazgatói állást 
Turinó Antalné debreceni gyógyszcrtárvezetóvel töltötte 
be. Így Hajdú-Bihar megyében - országosan is az elsők 
között - megvalósult a gyógyszerészek régi követelése: 
gyógyszerész látta el az igazgatói teendőket 

KésóbbBenkS Fe1e11cet, a Munkástanács elnökét vidék
re helyezték gyógyszertárvczctőnek Németh Tibm é< Ká
posztá«y Géza alacsonyabb munkakörbe került Péchy Ta
más csökmői gyógyszertárvezetót, aki a forradalom alatt 
mint községi előjáró működött, súlyosan bántalmazták 
Rácz Gyö1 gy nádudvari gyógyszertárvezetőt förradalo1n 
alatti tevékenysége miatt internálták 

A megyei gyógyszertár hálózatot sem a forradalom alatt, 
sem azt azt követő időben károsodás nem érte. 

Heve< megye 

Egerben a Gyógyszertár Vállalatnál 5 tagú Munkástaná
csot választottak. Erre az alkalomra lelkesen jöttek be a 
vidéki kollégák A Munkástanács nem bocsátotta el Szepesi 
Gyö1 gyöt a laikus igazgatót, hanem kérte, hogy egy ideig 
ne járjon be munkahelyére A Vállalat vezetését a Munkás
tanács elnöke vette át és a Tanács egyik tagja volt az 
összekötő a vfuosi Forradalmi Bizottsággal A hangulat 
mindenütt emelkedett valt, figyelték az események alaku
lását A gyógyszerészek munkahelyükön maradtak, a 
gyógyszerellátás zavartalan volt Még november 3-án is a 
megmaradt teherautóval Budapestre mentek gyógyszer 
utánpótlás beszerzése céljából, de mm eredmény nélkül. 
Bementek az Egészségügyi Minisztériumba is információ
szerzés érdekében. de ott csak Mittelmann Lánló tartózko
dott 

Szepesi Gyih gy igazgató november közepén újból meg
jelent. Megtorló intézkedést nem hozott és magatartása 
később is korrektnek volt nevezhető. December 12-én tra
gikus esemény következett be: Egerben a f6utcán sortűz 
dördült el, melynek következménye 12 halott és 40 sebe
sült. Utóbbiakat az ügyeletes gyógyszertárban látták el. 

A megtorlások során letartóztatták a katonai vfuospa
rancsnokot, akinek a felesége a kórházi főgyógyszerész 
volt. Hat évig volt börtönben. 1957 januárjában a Gyógy
szertár Vállalat Munkástanácsa tagjainál házkutatást tartot
tak és letartóztatták őket Napon~1 kihallgatás következett. 
Konkrét vádakat nem tudtak ellenük felhozni, így hosz
szabb-rövidebb idő után kiszabadultak. A Munkástanács 
egyik tagja külföldre akart távozni, de a határon elfogták 
A börtönben öngyilkosságot akart elkövetni A Munkásta
nács elnökének felmondtak, ezután más megyében dolgo
zott tovább A többiek megrovásban részesültek és más 
munkahelyre helyezték át őket Ezt az áthidaló megoldást 
az igazgató is aláúta 

A forradalom leverése után - mint másutt is - megpró
bálták a forradalom eseményeit, hangulatát feledtetni A 
fiatalok már csak az . ellenforradalom" kifejezést hallották, 
a1níg is1nét helyére került ez a korszak. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Szolnokon is érződött a forradalom előszele, viszont 
novenlber 4-én - az ehnúlt évtizedek híradásai szerint - itt 
alakult meg a Kádár kormány 

Október 23 után a Gyógyszertár Vállalatnál is megala
kult a Munkástanács .. Tagjai, akik már részben elhunytak, 
a következők voltak: Koczka Pál és Krámer Endre szolnoki 
gyógyszertárvezetők, Lévai Kláia vezető szakfelügyelő, 
Kovács Gyula vállalati főgyógyszerész ésRaine1 Károlyné 
szakfelügyelő 

A gyógyszerrnktár akkor I örökszenttniklóson volt és a 
raktári dolgozók zöme Szolnokróljfut ki naponta A megyét 
a Tisza kettéosztja és az egyetlen szolnoki hídon szovjet 
tankok vonultak át. ami sok problémát okozott a gyógyszer
ellátásban. Mégis minden gyógyszertárnak kiszállították 
egy havi igényét. és minden dolgozó soronkívül megkapta 
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egy havi fizetését. A gyógyszerellátás során fel kellett hasz
nálni az Eü. II. tartalék készletet is .. Ezt később a Miniszté
rium kifogásolta, pedig éppen vészhelyzet miatt nyúltak 
hozzá 

Gáli Mihály a Vállalat igazgatója, a személyzeti előadó 
és a pfuttitkár a helyén mmadt, bár az igazgató és a vállalati 
főgyógyszerész között-főleg vezetési jellegű kérdésekben 
- ellentétek voltak. A személyzeti minősítéseket ugyan 
sérelmesnek találták, de nem osztották ki azokat hanem 
elégették 

Az igazgató 1957-ben értékelte a Munkástanács tevé
kenységét. Ahogy a forradalom alatt nem mozdították el 
állásából, úgy ó is pozitívan viszonyult az októberi veze
tőkhöz Ennek ellenére 1957-ben a Munkástanács tagjait 
felelősségre vonták. A vállalati főgyógyszerész beosztott 
gyógyszerész lett és utódjaként Végh Láizlónét, a korábbi 
gyógyszer gazdálkodás vezetőjét nevezték ki A I anács töb
bi tagját beosztásukból fél-egy évre vissza1ninósftctték. utá
na visszakerültek korábbi 1nunkakörükbe 

Pest niegye 

A GyógyszertáI Vállalat Budapesten a Kiss József u 8 
alatt működött; a gyógyszerraktáI a Dob utcában volt A 
forradalom alatt a két épület közötti futáI szolgálat nem volt 
zavartalan.a Kiss.József utca közelében a KöztáJ.saság téren 
ui.. harcok folytak. A raktár dolgozói biciklin és gyalog is 
bejártak, túlóráztak, szükség esetén éjjel is dolgoztak, így 
nem volt kielégítetlen gyógyszerigény. A teherautók vidék
ről élelmiszert hozt.1k, a fővárosból gyógyszert vittek a Pest 
megyei vfuosok, falvak gyógyszertáraiba. A nagykátai-tá
piósági útvonalat Farkas László nagykátai gyógysze1 tárve
zetó szervezte meg innen jöttek be a teherautók. A raktár 
fogyóanyag részlegét átmenetileg élelmiszer rnktáinak ren
dezték be és a vidéki kollégák maguk is hoztak élelmet a 
fővárosiak részére 

A munkásigazgató Bako1 István volt, a vállalati fő

gyógyszerész Kempler Kuli Éles ellentét volt közöttük 
ami kihatott az egész környezetre. K emplei K111 t sugallatfua 
megalakult a Munkástanács, melynek elnöke Ducz Lajos. 
idős drogista lett Ó intézkedett, hogy a gyógyszerszállítás 
folyamatos maradjon. Egyetlen gyógyszertáI sem zfut be; 
az együttérzés. az egymásra találás adott erfü a helytállásra 

A Munkástanács az igazgatót beosztásából leváltotta. de 
nem küldte el. raktári munkásként dolgozott tovább és 
háiomkerekú biciklivel naponta vilte a statirn cso1nagokat 
a közeli postfua. A páittitkáinót sem bocsátották el. eredeti 
helyén, a raktárban maradt Kempler Kurt továbbra is láto
gatta a vidéki gyógyszertfuakat, személyes kapcsolatot tar
tott velük Útjai alkalmával rendeléseket is hozott, amiket 
postán küldtek el. Kisebb helyi túlkapásoktól eltekintve, 
atrocitásokról nem hozott hírt. 

A forradalom leverése után itt is voltak felelősségre 
vonások. de mivel a Munkástanács ne1n küldte el az igaz
gatót, nagyobb retorziók nem voltak Bakos /Hván is1nét 
elfoglalta az igazgatói széket és mindent elkövetett. hogy 
eredménnyel toborozzon új tagokat a pfutba Voltak. akik 
ettől előmenetelt reméltek és kérésére igent mondtak. I o
vábbra is fennmatadt az igazgató és a főgyógyszerész kö
zötti ellentét, de érdekes módon a pfuttitkfunó a szakmai 
törekvéseket támogatta a további időszakban 

Szabolcs-Szaúnár-Bereg megye 

1956-ben Nemei Zoltán (volt drogista) volt az igaz
gató Júniusban beteget jelentett, mútétet hajtottak végre 
rajta Ekkor a Minisztérium Ellenőrzési Csopor\ja doku-
1nentációs vizsgálatot kezdeményezett, és Nenze~ Zoltán 
az igazgatói szoba nála lévő kulcsait az Ellenőrző Cso
port vezetőjének adta át Ezután Rab József fögyógy
szerészt először helyettesként, majd végleg megbízták 
az igazgatói teendők ellátásával, aki minden igyekezetét 
a Vállalat jó szakmai irányftásfua fordította Rab Jó
zsef nem volt párttag .. 

1956. október 23-án a leltfubrigád Záhonyban leltfuo
zott. Az ebédszünetben látták, hogy a szovjet csapatok a 
Tiszán 3 pontonhidat vertek és du. máI hfuom útvonalon 
jöttek szovjet területról és Romániából páncélos alakulatok 
Nyíregyháza felé Itt éppen a GyógyszertáI Vállalat előtt 
egyesültek ahol nagy riadalmat keltettek Útközben egy 
tank Vásárosnarnényben - hibás 1nanóverezés 1niatt- bele
szaladt a gyógyszertár helyiségébe. 

A központban a férfi munkaerők é_üeli ügyeletet tartot
tak hogy a raktár biztonságát megőrizzék .. Innen első két 
nap teherautón. mellékutakon folyt a kiszállítás. 

Megalakult a vállalati Munkástanács, amely az igazgatót 
tá1nogatásáról biztosította. Elnökéül Dán Jáno.s drogista 
osztályvezetőt választották. Ó tartotta a kapcsolatot a for
rndalmi szervekkel A személyzeti előadó Benkei András 
megyei pártmegbízottal volt kapcsolatban .. Benkei (később 
belügyminiszter) volt az egyetlen, aki helyén maradt, mert 
az összes politikai. rendőrségi vezető Ungvárra mene
kült 

Néhány nap 1núlva már rendszeres volt a gyógyszer
szállítás Az utánpótlást a fővárosból - a Gyógyért ké
résére - úgy tudták megoldani, hogy a felmenó teherau
tókkal élelmiszert szállítottak. Rab lóziej, aki 
Rakamazon lakott, az ottani ÁFÉSZ-tói két pótkocsis 
teherautó burgonyát küldött Budapestre .. A szállítmány 
kifizetése az ÁFÉSZ. a Gyógyért és a Gyógyszertári 
Központ között rendben megtörtént A szükséges 
gyógyszereket megkapták. 

1958„ novc1nberében a megyei pártbizoltság 8-10 na
pos. nagya~ányú politikai és gazdasági ellenórzést tar
tott a Közponlban és vádpontkét kezelték - többek kö
zött - a burgonyaszállít;:ísi ügyet is. Noha a vádakat 
ne1n sikerült igazolni. 1négis többeket meghurcoltak 
Dán Jánost előbb elbocsátották, majd fellebbezés után 
Benkei And1ás javaslatára eredeti beosztásába visszahe
lyezték A Megyei Egészségügyi Osztály Rab 1ómj el
len fegyelmi eljfuást indított és 1959-ben elbocsátotta 
Az indoklás ugyan elismeri a gyógyszerellátás és a 
pénzügyi gazd.-ílkodás terén elért eredményeit, de sze
rintünk Rab Józsefet 1nulasztás terhelte a személyzeti 
létszám összeállításánál elkövetett hibák miatt Tíz dol
gozóról ne1n szerzett be alapos információt, így a Vál
lalat ... gyújtóhelyévé lett az ellenforradalom aktív részt
vevőinek és ne1n kívánatos elemeknek" 

Megjegyzendő. hogy előzóleg 1957-ben Szabolcs me
gye Kiváló Gyógyszertár Központ címet kapott, mnit az 
összes dolgozók tisztességes és becsületes munkája ered
ményezett Rab Józiej később egy vidéki gyógyszertfuban 
dolgozott tovább 
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Vas megye 

A gyógyszerészek már a nyáron elkezdtek sze1vezkedni, 
mert úgy érezték, hogy számos változást kellene megvaló
sítani.. Ezeket a terveket azután be is építették a Munkásta
nács progmmjába 

A forradalom híre a rádió révén október 24-én jutott el 
Szombathelyre .. A Gyógyszertár Vállalatnál megalakult az 
Ideiglenes Munkástanács, melyek élén először Bartha Béta, 
majd Szigetváry Ferenc állt A testület 14 tagú volt, az 
operatív tevékenységet 5 tagú szűkebb bizottság végezte. 
Az első ülés határozata alapján a laikus igazgatót, Várnai 
Erzsébetet felmentették teendői ellátása alól Illetményét 
továbbrn is folyósították és javasolták, hogy ne járjon be 
munkahelyére .. Az igazgatói teendők ellátásával a korábbi 
vállalati fógyógyszerészt bízták meg, aki csak az ötös bi
zottság beleegyezésével intézkedhetett. A személyzeti 
munkakört megszüntették. A személyzeti előadót - aki 
kiérdemelte a dolgozók bizalmát - a fogyóeszköz raktárba 
helyezték A káderanyagokat továbbra is zárolták. 

Legfontosabb feladat a zavartalan gyógyszerellátás biz
tosítása volt. Egy elhagyott teherautóval Budapestre jártak 
utánpótlásért és ellátták a gyógysze1tárakat Felhívták a 
Vállalat összes dolgozóját, hogy ő1izze meg nyugalmát, 
odaadóan végezze munkáját, ke1üljön minden személyes
kedést 

Novembe1 4. után az igazgatónő továbbra sem kívánta 
ellátni ko1ábbi teendőit Ezé1t az egyik szombathelyi 
gyógyszertáiban lett technika .. Így a Vállalat iiányítását 
továbbra is a Munkástanács végezte. 

Novembe1 26-án a Munkástanács intézőbizottsága állást 
foglalt az Egészségügyi Miniszté1ium novembe1 12-i kol
légiumi hatáiozatával kapcsolatban és az alábbi követelé
seket hangsúlyozta ki: 

Legyen gyógyszerész miniszte1helyettesi pozíció a Mi
nisztériumban; a megyei fógyógysze1ész a fóo1vosnak mel
lérendeltje és ne alárendeltje legyen; a Gyógysze1tár Válla
lat igazgatója gyakorló gyógyszerész legyen; a személyzeti 
előadói állást meg kell szüntetni. 

Ezeken kívül többek között tiltakoztak az ún. gyógysze1, 
szobák felállítása ellen ,javaslatok születtek a munka idővel, 
fizetéssel, szabadsággal kapcsolatban, felvetették, hogy le
gyenek nyugdíjrn jogosultak a volt tulajdonosok és özve
gyeik, kártalanítsák a volt tulajdonosokat, vezessék be pré
mium rendszert stb. 

A végleges Munkástanács megválasztásához Küttel 
Dezs6 vitte ki a szavazólapokat, a választ.is titkos volt 
Ez a testület az elsó ülését december 10-én tartotta 
meg, és aktívan működött még ekkm, sót memorandu
mot dolgozott ki a gyógyszerészet minden területére ki
te1jedő elvi és gazdasági problémák megoldása érdeké
ben. 

Január végén a Kádár kormány az 1956. októbe1 23 
után létesített fmradalmi bizottságokat és munkástaná
csokat megszüntette Ennek ellenére a Vas megyei 
Vállalatnál tovább működött mint tanácsadó testület, 
amíg 1957. áp1ilis 1,jén új gyógyszerész igazgatót ne
veztek ki Bartha Béla személyében .. Addig Küttel De
zi6 vezető szakfelügyelő látta el az igazgatói teendőket 
is 

Veszprém megye 

A Gyógyszertár Vállalat igazgatója Ostoros György, 
főgyógyszerésze Szekere.s Sándor, vezető szakfelügyelője 
Kerbolt Kornél volt 

A Vegyipari Egyetem diáksága mároktóber 22-én moz
gósította a Gyógyszertár Vállalat dolgozóit is a tüntetésben 
való részvételre. Október 26-án megalakult a Nemzeti For
radalmi Tanács. Ennek tagjává választották Kerbolt Kor„ 
nélt is, akit a városban jól ismertek Rajta keresztül sikerült 
elérni, hogy a szerződéses szállítások szünetelése ellenére 
a megyei gyógyszerszállítás, utánpótlás zavartalan mruad~ 
me1t teherautók, autóbuszok révén tudták biztosítani a szál
lítást 

Megalakult a vállalati Munkástanács, amely a személy
zeti munkakör kivételével megerősítette a Vállalat közép
vezetóit Mérsékelt középúton iiányította a Vállalat életét 
és minimálisra szorította a sz~jkot A személyzeti karto
nokat elégették, így megakadályozták a dolgozók hangula
tának felesleges felszítását 

A Nemzeti Fmradalmi Tanács - isme1ve a szovjetek 
hajsmáskéri haderejét - nem javasolta az egyetemisták 
felfegyve1zéséL A Tanács elnökét, BruiznyayÁrpádot en
nek ellenére 1958-ban kivégezték 

Veszprémbe is é1keztek nyugati gyógysze1 és kötszer 
segélyek Ezek elbfrálását, elosztását, továbbítását a szak
felügyelet végezte 

1956 .. novembe1 4-én a belvárosban harc folyt. A Vár 
bejáratánál lévő Eü. II raktárt - kisebb sé1ülésekkel -
sikerült megmenteni A főgyógyszerész lakását ismételt 
aknatalálat érte, fosztogatásoknak volt kitéve .. Kerbo/t Kor
nél - a kijárási tilalom ellenére - éjjeli ügyeletet válallt, 
ezért mindennap másutt kellett aludnia. Hortobágyi Gy6z6 
szakfolügyelőt elmozdították munkahelyéről Ez gyengítet
te a központi létszámot 

A fonadalom leverése után az igazgató még szabad
ságon volt A konszolidáció nehezen indult A pártnyomás 
a hálózatban munkaerő fluktációt, kényszerhelyzeteket 
okozott; ez kb. 40 dolgozót é1intett 

A vezetők számos új javaslatot dolgoztak ki. Így kité1tek 
a magiszt1ális munkadíjak ismételt bevezetésére, a gyógy: 
sze1tárak Rt vagy KfL··ben való működésére, a munkahe
lyek szabad választására, gazdaságosabb gyógyszergazdál
kodási rendsze1 koncepciójának kidolgozására stb.. A 
javaslatok megvalósítását a pártbürokrácia megakadályoz
ta 

A következő időszakban átsze1vezés következett be. 
Szekeres Sándor lett a megyei főgyógyszerész, Kerbolt 
Kornél a vállalati főgyógyszerész Az igazgatóval, aki köz
ben visszaté1t, nem volt zökkenőmentes az együtttnűködé
sük Szekere s Sándort aki korábban aktív honvéd gyógysze
rész volt, felmentették és Veszprémben gyógyszertárvezető 
lett Majd mindkettőjüket elhívták Baranya megyébe, ahol 
megbecsülve felkészültségüket Szekeres Sándor gyógy
szergazdálkodás vezető, Kerbolt Kortné/ galenusi laborató
riumi vezető lett 

Értékelés 

A forradalmat a szovjet megszállás, az ötvenes évek 
elnyomása elleni elkeseredés váltotta ki. Ez a széleskö1ú 



L 

!993. december GYÓGYSZERÉSZEI 935 

megmozdulás kiterjedt különböző szakterületekre is, ahol 
a dolgozók saját sérelmei kerültek előtérbe Így a gyógy
szerészek körében még élt az 1950. évi megalázó módon 
végrehajtott államosítás, az ezt követő áthelyezések emléke 
és a laikus vezetés részéről, továbbá számos egyéb módon 
elszenvedett sérelem.. Így több helyütt a személyzeti mun
ka, a sok önéletrnjz, a káder lapok titkosan kezelt adatai is 
foglalkoztatták a gyógyszerészi közvéleményt. Mindenki 
saját bőrén érezte az alacsony bérezés következményeit 
Érezhető volt a gyógyszerészek alacsony társadalmi meg
becsülése, továbbá nem érvényesült szakértelmünk a felső 
vezetésben sem 

A gyógyszerészek a forradalom alatt nagyrészt a politi
kai irányítás által kinevezett laikus vezetők ellen fordultak 
Ennek következtében több helyütt a korábbi igazgatókat -
fokozatosan - gyógyszerész vezetők váltották fel. Hasonló 
volt a helyzet a személyzeti előadókkal is. Viszont helyen
ként a munkás-igazgatók korrekt magatartása nem váltott 
ki ellenszenvet és a helyükön is maradtak. 

A munkástanácsok általában a gyógyszerellátás zavarta
lan biztosítását tekintették f6 feladatuknak .. Ezt sokszor 
csak nehézségek leküzdése révén tudták elérni. Kapcsola
tokat tattottak fenn a helyi szervekkel és több helyütt a 
várns, ilL megye irányfü\sában is közreműködtek. Emellett 
hangot adtak szakmai követeléseknek és ezeket igyekeztek 
felterjeszteni a felettes szerveknek. A több helyütt össze
foglalt követelések hasonlóak vallak Megvalósításukra 
csak részben, és később került sor. 

A megyék, várnsok beszámolói közölt - természetesen 
-különbségek vannak Ez megmutatkozik a terjedele1nben 
és az események 1ögzítésében is .. De mindegyikből kiolvas
ható a felelősségérzet, a higgadt vezetés, a forradalom 
lelkesítő ereje és nem utolsósorban a hivatás hú szolgálata 

Nagy szükség volt az öntevékenységre A fonadalom 
alatt csak részben volt a kapcsolat a fővárossal, ill. az egyes 
megyék között 

A forradalom elbukását követően a felelősségrevonások, 
megtorlások eltérők voltak .. A gyógyszerészek közül is 
sokakat letartóztattak, többen szenvedtek börtönbüntetést 
Mások visszamin6sítésben, elbocsátásban részesültek vagy 
távozásra kényszerültek Sokan már· nincsenek közöttünk 
Gondoljunk Mindnyájukra tisztelettel 

A beszámolókban helyenként - kérésükre - nem emlí
tem a szereplők neveit 
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K. Ni koli e s: Pharmaceutical relations oj the Hun
garia11 revolution a11d war of independence in 19.56. 

Author collected and su1n1narized the re1niniscences of phar-
1nacy dated of the Hungarian revolution and war of independence 
in 1956. Since that ti1ne some of the key-persons involved decea
sed and because of the lack of outstanding events, not all counties 
of Hungary are considered in this paper, however, an account of 
wide ranging actions has been given. , 

Bcyond garanteeing and undisturbed drug supply·· the just 
clai1ns of phannacy prevailed and the realization of professional 
control started slowly 

Szerzi> e ftne Sopron, K"is János u 1. -9400 


