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Gondolatok gyógyszcrészcink „Pro Patria 1939-1945" cmléktáblá,jánál 

Pro(: D1: Zalai Káro/1· 

.. Egy iwmzct jövlije csak annyit Cr. 
amennyire br.:csülni tudj:i hüscinck cm!Ckc1·· 

(Baradlai Jánosi 

A 1nagva1 gyógyszerésztársadalo1n adós a//. rilághá
horúban elese!f katonák, JJlltnkas:::olgálatosok és iildú::/jfl 
grógys::erés::ek, a hulocaust áldo::utaí, tovtíbbá a harci 
csenH~nyck, bo1nbúzások folytán 111egho/1 ci\·i/ek ada
tainak üsszcgylijtésével. feldolgozásával és enilékiik 111é/
tó fOrn1ában ra/ó n1egőr::ésérel. f\,1egkívánja ezt tőlünk a 
hun1ánu1n. az e111bcrséges szen1lélet és elődeink ilyen irti
nyú ne111es tevékcn;'sége. aini n1ár hagyoinán)illak is te
kinthető. 

..J:: 18-!8--!9-es s:::ablul\·úgharchan n„;s:::tre/t gvá.~vs.:e
rés.:ek e1nlékére a budavári .. 1\rany Sas Patikan1úze1nn'' 
udvari falán e111léktáb!át helyeztek el és avattak fel. 1nc
lycn ol;ian kie111elkcdö szetnélyiségck. gyógyszerészek 
neve olvasható. inint pl. F'ác.:únyi ..Ír111i11, Tan1úss.1· 

A.'áro(v. Pi!!ich Ferenc, Than f:úro!y és Z6lyo111i /l'úgncr 
Da11ic!. 

.-/ S.:abclllvágharc 150 éi·es j11hi/e11111ú11, / ~J98-han a 
ívlagyar Gyógyszerészeti Túrsasúg Cs a i\.'lagyar Orvostür
tCneti ·rúrsas<ig clnöksege és tagsága tisztelgett a harcosok 
cn1lékn1üve és c1nléke e!ött. Ünnepi beszédei inondott és 
koszorút helyezett cl a g)'óg~/szcrészcti túrsaság clnökt: . 

. ·1 11u1g)·ar gyti,f! .. _rs.:erés.:ek „Pro Patrio 19/./-1918" 
e111h;ktáblc{ia fc\úl\ítását c/J: C/aá! Endre. a i\.1lagyarországi 
Gyógyszerész Egyesület elnöke kezdcrnényczte a .. hösi 
halált halt gyógyszerészek'' ctnlékénck rncgőrzésérc. :\z 
t.:1n!Ckt<'1bla !\.isl~lludy-Strobl Zsig1nond a!kot:1sa: 1927-
ben az egyesület \II. kerületi Szófia utc;:i 17. sz. alatti 
székhúzúban állitottúk fCl. i\z üsszegyüj!ött adatok szl'rint 
I J.5 gnlgys.:crús.: hull hrí'si hulú/1. dc az t:lcsatolt tcrülcte
k('n fl('lll lehetett 1ncgfclc!(\ kutatást végezni .. '\Z elesett 
gyógyszerészek neveit és adatait az 1930-ban kiadott 
Baradlay-Bársony Könyv 1. klitctc küzli. (hl'cn l;\. urún 
s.:uk.\'(;ges.1·l'; rú!t u.: c111/ék1111·í át/u.::(\'c.:i:se, így az a Scrn-
1nchvcis Egyctc111 Gyógyszcrésztudo111ányi Kara Egyctc
tni Gyógyszertára IX. kerület Högycs Endre utca 7. sz. 
alatti L·pü!ctCbcn. 1982-bcn 111éltó elhelyezést k.:1pott. Itt a 
FIP elnöke 198~!-bcn koszorút hclyezctt cl. 

.-/.: /. rílágluihorú hi'ísi huloilainok ris.:tclere a buda
pt:sti cgyctc1ncn szokúSl.1SSÚ vú!t. ;\ vCgzös gyógyszerész
hallgatók az utolsó oktatúsi napon ballagúsuk sorón zúrt 
sorokban IC!kercsték a bölcsészeti kar i\.·lúzcurn körúti 
Trefort k..:rtjébcn elhl'lyczctt cn1léknüivet és koszorút ht:
!yt:ztck cl 1ncgcn1lékczésül. 

:.\ gyóg)'SZcrészck feladata a gyógyszcrcllútúsban - a 
gyógyszer-clöüllítástó! a gyógyszer fClhasználúsúig -·sok
rétü. és tovúbbi rol,y<.unatos cgyidcjü feladata a gyógyszc-

részi kultúra fejlesztése. Ehhez 1nindcn nen1zedéknek 
1neg kell találnia a n1aga sajátos helyét az ország adott tár
saclahnó.ban. Ncrnzcdékröl nen1zedekre 1neg kell élni a 
különböző helyzetekben a hivatásunkhoz való hüségün
kct és készségünket vúltozó tCladataink 111egoldásúban az 
etikai norn1áknak. a tudon1ány és a gyakorlat adottsúgai
nak rneglClclöcn. Sajótos hel:'zctiinkhcz igazodóan kel! 
az ország polgáraként 1ncgélni egészségügyi hivatásunk. 
az ország gyógyszerellútúsa 1ninden !Claclatát. Ez nern 
volt könnyü és ina scn1 az. ;\ 111i nen1.:cdékii11k n11:gé/1 kl;f 

1'ilúghcíhor1Ít, u trianoni rrugédiúr. kfi{/i'í/di hauísru u 
11e111.:c1i és ro/lúsi g1·ü/ölk<"idésr .. ·l11scln1·i1.:or és (iu!ágot. 

náci és ko111111u11isra ideohígiár és a ho/ocuusr kcg.,rctlcn
sJgeit, a kirelepitésr Js u /akosslÍg kicserL;lését. t\'lost éljük 
az 1956-os !Orraclalon1 újraértékelését és a rcndszcrv<ílt<ís 

/,ábra. A;: c111/ékráblu a;: .l/fil"/\ épiileré11di}iliti11. A;: c111/é/;uib/11 
s:;ih·ege: „Pro Patria /93\1-/9-15. Ele.\'t'/f /;11101uíi1111/; ó·fegyrcrh'

len áfdo;:atainak. A 11111gy11r gl'l!gys::crés;:eli. „ 
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vajúdíisát. Ebben a helyzetben is fej[cszlcnlink kell a 
gyógyszerészeti kultúrát a társacla\n1i igényeinknek 111eg
felclőcn. Nen1 vagyunk 1nagunkra hagyatva. inert szinte 
századunk kezdetétől rogva részt veszünk a Ncinzetközi 
Gyógyszerész Szövetség 1nunkájában. akik segítenek ne
künk a gyógyszerészi gondoskodás. etika. el1nélet, tudo-
111úny és gyakorlat rejlesztésében. 

f\ 111ost felállított „Pro Patria 1939-·-l 9../5" eniléktáb
!a a i\lagrar G)·ógvs:erCs:eli Társaság Gyúgys:erés:tör
téneti S::akos::rá/ya k.e::de111C11ye:ésére, továbbá a Afag_rar 
(iyúgys::erés: 1\.a111ara erkO!csi és anyagi tán1ogatúsúva/ 
valósult 111eg. 

Legnehezebb feladat volt a háborúban elesett kato
nolknak. a tnunkaszolgá!atosoknak. Cs az üldözött és de
ponúlt civil úldozatok113k, rogo!y·- 0s koncentníciós tábo
rok L'lpusztult szc1netyeinek. rovóbbá a \Cgitúrnadúsok Cs 
utcai harcok szt.TL'ncsétlen ú\dozatainak fclkulat;:lsa és 
azonosítúsa. ,;\ nn1nka irúnyitúsát szakoszt<ilyunk alelnöke 
d1: Súgi Er::.1·l;hc1 gyógyszcrésznö v<lllalta tnagúra, Cs fú
radhatatlan szurg<1lo1nn1al és pontossúggaL sok esetben 
szernélycs utúnaj<irússal \'égc:ztc. 1:.-lis111erés l;S kr>s::únct il
lc!i hiú11.1·1 j)(Í!l<i ILTi:kc11ység1.:ér1. :\ n1unka adatait és 
credn1ényeit a szaklapok teszik közzé. :\z anyag 135 szc-
111é!yt fogi a! 111agíiban. de ncn1 tekinthe!Ll lczúrtnak. ;\ leg
nagyobb igyekezet ellenére szinte biztlls, hogy ncin volt 
lchetöség rnindcn úldozat adatainak relkutatúsúra . .'\ 111ég 
tt:I k'lhctö szt:n1é lyck adatait szíveskedjenek az iVIG 'r'-r tit
kúrsúgúva! klizö!ni. l\.ÍL'.'!.L;s:::.iu'i kJi::/e111é11yr re1Te:::.ii11k 111ég 
e::. {h·hc11 111egit..'lcnlt..'t11i. 

A A"c111:::.ctk1.J::i (l_\'Óg1·s:::.ert}s:::.e1i S::Dvc1ség 1953-ban 25 
nernzcti szcrvt:zct részvételével a!apitotta 111eg l\.atona
gyógyszcrészi Szekciójrit. a111ely a tudoin«inyos és szak-
111ai fl::laclatai n1cl!ett ópolja a hJborús áldozatok. és az is-
111cretlen katona en1!ékét is./:\ FIP 1984. Cvi „-i..J.. Buda
p('sli Nen1zctközi J(otH!.rcsszusán" a szervezet l\.atona
gyógyszer0sz Szekciója a Hösök terén lévü c1nlékn1ünél 

fejet hajtott és koszorút helyezett el a nu1gyar isrneretlen 
katona sh:ja és c1nléke előtt. 

A Lengve/ Gyógys:::.erés:::.eli Társaság \Ili!. Gyógysze
részettörténeti J(onferenciáján 1999-ben Túrsaságunk két 
kCpviselőjét az a 111egtisztelés érte, hogy a lengyel isn1e
retlen katona e111lékn1iivénél Varsóban - a lengyel társa
ság elnökCvel és főtitkárával együtt - tisztcleghettek a 
h~ngyel hősök einléke előtt. 

A .. Pro Pa1ria 1939-J 945" en1!éktábla lcleplczCse al
kalinával tisztelettel és nagyrabecsüléssel hajtunk fejet a 
hilború gyógyszerész hösei, gyógyszerész áldozatai előtt. 
akik ncn1 élhették n1cg az c1nberi e!et teljesseget. szorgal-
1nas n111nk<:íjuk gyüinölcsCt. a 1ncgCrden1elt idős kor örö-
11101 Cs nyugahnát. ivli. akik rnost reájuk crnlékezünk. 
1ncgélhcttük a XXL szúzad!'crdu!ó küszöbét. a111i 
nagyrészt nen1 a 1ni 0rdenllink. (gy a jobb és szebb jövö 
re111ényCben csclt:kcdhctünk, tehetünk hivatásunk és a 
gyógyszerészet. a gyógyszerészi kultúra növelése érdt:ké
bcn. ;\ rc111énysCg a boldogság utáni vúgyakozús szellcn1i 
és tt:sti vonatkozúsban. /\ rcinénység a gyógyszerészeti
kus 1nagatart<isa hivatúsa gyakorlüsában. nagyjaink és a 
tnúlt tisztc:lete. az crnlékck 111cgbccsük:se. anli nagy 1nér
tL+;hen hozzc~júru!ha! a gyógyszerészet kultúr{tjúnak és 
L'loszónak en1cléséhcz. 

,1\ jobb és szebb jövő rcn10nyébcn igétjük. hogy az el
esett katonák. n1unkaszolgálatosok. áldozatok en1!ék0t 
ncrn fClcjtjük t:l Cs egészségügyi. gyógyszerészi hun1únus 
hivatásunk vitelén~! rnindig úg~y járunk el. hogy 111cgaka
chHyozzuk az t:!!cnsegcskedésL a vCruntúst és az c111b('ri 
élet pusztítúsát. Rernénykcdjünk és tegyünk rncg n1inclcnt 
a szebb jüvö 1ncgvalósitásáért. 

!:.::::.ekkcl u gondolatokkal a 111ag,)'ll/' g1·1Í,t_z1's:::.erl;s:::. lz6-
sr'ik és áldo:::.urok cnilé/aáhh{iá1f'elai·ato111. 

I< Z a 1 a i Thought.\ at t/ti: „Pro Pmria /!J31J-/IJ-15" 111t!1110rit1/ 
tabfr 1~( our p'111n111zci.1·1 . 

.-1 s:cr:Ú CÍl/IC. f311c/UjiC.\/, (Íf.'c'Sli l'Olil'Ul'I / I 11 _;-

Gyógyszerész munkatársakat keresek 
Tatabánya központi lzeZren lél'1í' gyógyszertárába. 

l(nrrekt. jó kereseti lChtöstg. az ügyeleti szolgúlat nagyon csekély. 0 Púlyakezclöt és gyógyszerész 
húzaspúr jelentkezését is vúronL Lakúsn1cgolclós n1egcgyezés szerint. 

:\nnohné dr. C'sizn1adia Beáta 
szakgyógyszerész 
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