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Hozzászólás a „40 éve történt" című íráshoz 
DR. RAGETTLI JA NOS 

Jóleső érzéssel olvaistam a megemlékező sorokat. 
Láng Bélával egyszerre indultunk a szakmában, 
már Békéscsa:bán, ahol gyakornokok volturuk, 
majd az egyetemi ~ éveket követő doktoranduszi 
idő .aJatt a barátság száJai fűztek össze bJennün
ket. A szakmában később is szoros kaipcsoJiatot 
tartottllink, s a baráti szeI1etet szálai sem lazul
tak Mun:k:cusz.e,retietét, hivatástudatát talán leg
jobban a 40 évv€l ezelőtt törtérntek igaz?ljáik, 
aimitkor az os1trom után 1neginduJ:t az élet és Bu
dán elsőként megny~ithait.l:a kapuirt a romos, ki
fo?ztott „Pasarét" gyógyszertár. A forrása1nyag 
dr. Lá:ng Bél.:a naplórészle1te, de ez az írás inJkább 
vissz:aemJJék1eziás, így lrnlyenkérnt magy:arázatra, 
kiegészítésre szoruJ. 

A szovjet hads1e1~eg 1944. december 25-én kö
rülzár1t1a Budapestet. Sotka,n rekedtek b;eint olya
nok i.s, aikiik éppen szabadságoin voltak a karáoso
ny i ünnepek alk1almából. Még azok, akik buda
pesiti alaikuliatniál - pl. helyőrségi kór'.házbarn 
szolgálitark, sem tudt:á;k .elérni ul1a1kulaituka:t. Az 
óvóhellyre szorult c:;a!Md eHáJtá1sá1niaíl< gondj.a, az 
áHwn1dó belöviésie!k, a bizonytalainsúg nem adott 
mozgá1s1i Jeheitöséget, így --- ka101niák, civilek c'gy
arfvnt ~ ,solka111 „bújlkálitaik". 

Hogy az os1tromzá1r fron:tvonalia porntos.an hol 
húzódot1t és hogyan mernt el6re ház!ról-házr:a, ut
cá1ról-utcá1m, az1t a katonai szakértők ma már 
ponJtoSla1n tudjálk. Azok vo1taik a szereincsésieik, 
akik 1kül1sö várnsrészeikben liakt1ak - i:lyen vo1l1t a 
Pasa:rét i1s - va:gy ahol a frornt hamar áithailadit. 
A várhoz köz:eleb:b eső, a :továtbjbi ha,rcok miatt 
fontos épületre\k 11akóit az óvóhely1eikitől ev:alkuál
ták és a legn1a1gyobb t:é'libe1n a nyugodalmasaibb vá
rmrésZ1ekbe i11ányífot1ták 

Dr. Lárnig Béla a szerencsés1ebbek köZié tartozott. 
A Pmsm·éten 1l1evő Kelemen Láiszló u. 7. sz. a11.a11Jt~ 
(emllé}k,e21e:tiem szer~i:nt akkor Hadapród utca volrt:) 
1a1kás1a háib)orús ká1rt nem s~e:nvediett,' a front ha
mar áti.szai~adt, cs1aládjáva1l együtt vétszelite á1t a 
nehéz napokat. Neki megadiafot1t, hogy már 1945 
ja1nuárj.áJba1n kd.:vEfüessie részét az újjá:építéstbe1n, 
egy romos gyógyszertár rendbehozaitalával, a 
gyógyszerellátás megszierve:oésével hívatásá,nak 
élhes:sien. 

El k:eH mondanom „vaJahoninan fe.1bukkaná
som" történetrffi. 

Z ugilóban laktunk négy csialád részér{' épülit 
emeilietes háZiba111. Óvóhely azonban nem volt, így 
a bombázások miatt Budán a Fillér utcai MA V 
laikóháziban feleségem roikonai ad1m:k helyet há
romtagú családomruak. Fiam ekkor örthónapos 
vol:t. Az épületqein 100 fö részére épített óvóhely 
bombabiztosn:a\k tün L 

Az épület1eit ért bel:övés,ek nüa:tt .az ajtók, ab
lakok kitörtek, a központi fűtés leállt, a hideg és 
a huzalt mindenkit az óvóhelyre kényszerít,ett. 
192 ,fő szorulit ide éh:~1em, világítás, víz és gyógy
szer nél!kül. 1944 karácsonyától több, mint négy 

héten árt tantott a szenvedés, majd bernnünket is 
evakuáltak. Az óvóhelyet óráikon belül el keH1ett 
hagyirui; a Pasa.rért; felé vetWlk az irányt. Egy Kre
csányi utcai ike11tes háziban laikó házaspár foga
dott ble ben:nünik.e:t. Itt az egy szo:bá:ban e.lhe
lyezett 15-20 fő már felüdülést j'é,entett. 

Él1elmüinlk azon;ban alig volt. Híre jáJ~t, ,hogy 
aki az ideiglenes elöljáróságon j1el1entikezik mun
kára az ebédj1egyet, vagy valamilyen élelnüszert 
kap. Néhányan férfüa!k jelen:tikezitünlk is munká
ra. Feladaitull.1Jk az volt, hogy a hegyi utakon 1a
pátoljuik el a hqv:at. 

MátS:rnaip ismét jelerntkeztem s már lapátttal a 
kezemben találikoztam Láng Bélával. Örömmel 
borul turnk egymás karj ai:ba. Első . kérdése az 'volrt, 
hogy akarok-e patikában dolgozni. Letettem a 
lapátot és még aznap 1945. febr. l-én beálJtam 
az ideigl1e111es1ein hely.reál1íitott „Pasarét" gyógy
szertár szu:terérnben elhelyezett szük:ség-offid:ná
j á b(ain receptúrázni és expediálni. 

A gyógysze1rtár téfre nyíló he1yiségei, officiná
já1naik üv:eg aibikrkai és ajtajai ki voltak törve, á11-
ványzatla, polcai, fióikjai ·hiányosak és üresek vol
tak. Csirgawéipcsön át lehetett az eredetiíl:eg anyag
kamra célj1aira szolgáló szuterénha lejutni. Most 
itt rendezték be a szükség-officinát. 

A talaj lejtése foly,tán a tér szin1tj éhez viszo
nyítva szuterén helyiség ezen az oldalon már föld- , 
szintes volt. Természete1s világítása, szellőztethe
tősége, folyóvize lieheitővé :tette a munkahely ki
alalkítását. Aram:szoílgált1atá1s rnem vo.lt, vagy aka
dozot:t és nem volt fűtés siem .. Az említeittek mia;tt 
ri1agyobb pontossá1got igénylő reeeptúr:ai munká
ra itt lehető:ség nem volt. Főleg oldatokat és ke
nőcsöket készítettünk, de elsősorban expediál
tunk. 

A komoly gyógy:szeré:szi, gyógyszerkészítői te
véikeny:ség a Láng Béláék Kelemen László utcai 
lakásán folyt. Iitt ugyanis meleg vo!t, a betegfor
g1ailom :nem za,v:arrt, és a gyógyiszie:rlkészlet iis biz
to1rnslág!bia1n VlOl~t. Osomagolóa!nya1goik híjá1f!. pillultáik 
klélszül1telk 1há:r10m 1t!fpuiseMir.at szertiin:t ikodteiin-srt:i:bi
um; papav1e:ri:n-'t1annalibin; ,anagietilkum 1tia;rrt:1a~lorm

m1a:l. 
Orvos vol:t a kerületben böven. Kulin dr. és 

.J ójárt dr. névjegyzékén 132 volit az orvosok szá
ma. Az arvos1t.astület minden háztömb részére ki
jelölt egy-két receptírásra metékes orvost. 1rták 
is a vényeket százsz'amra a legkülönbözőbb kom
ponerusekikel variálva és változatos gyógyszerfor
máikban, mint a legnagyobb békevilágban. Amit 
pecüg a bleteg a gyógyszertárban receptjére kap
ha1tott az a /köhögés, hasmenés, fájdalom elleni 
pilula volt. Az expetj.iálás során ez a mu111ka 
volrt a l1egnehez·ebb és a legfelelősségteljesebb. 
Amint a gyógyszerkészlet választéka nőtt, áttér
hettünk az elkészíthető receptek összegyűjtésére, 
melyeket a laká:son készítettünk el és másnap ki
adtuk azokat. 
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A lakosság díjtalanul kapta a [jyógyszert re
ceptje ellenében. A hála jelév-el nem egyszer ta
lálkoztunik, amiikor szalonrnával, füstölt hússal, 
cukorral vagy liszttel ajándékoztak meg bennün
ket. A szovjet katonák1tól többször kenyeret is 
kaptunJk. 

A látszólagos nyugaJom ellenére a Vár ostro
ma még tartott. Február 13-án a délelőtti órák
ban sűrün közeledő, majd távolodó gépfegyver
ropogá1sa jelezte a németek kitöré.s.i kísédetének 
végét. 

Budapasit feil1sza~duH. 
Budán <:.rnt hittük, hogy Pesten már normali

zálódott az élet, ezért azon v0tltunk, hogy minél 
hamarabb oda átjutha:ssunk. 

Február 20-a körül én is néhány :napos távol
létet jelentettem be. Sógorommal és feleségével 
hármmsiban' vág1tun1k neki a pes1ti útinalk. Járható 
híd hiányában több száz pe1nigő vit,eldíjért csóna
kon csorog1tunik át a zaj1ló Duná1n. Az, én felada
tmh vol1t, hogy a csónak belsejébe szivárgó vizet 
minél gy orslai~bain k i11apáto1 jam. 

Eesten szomorú kép fogiadOJtt. Zuglói lakáso
mat bomba1taMla1t érte, kifosztották, a bútorzat 
erösen meigronigálódott, 1akhaitarUarnná vált. Más
nap 100 pengő és 10 osomag szaharin viteldíj e1-
lernóbe:n eigy léle:k,vesztő szikif-en tettiem meg a 
vissziautiat az erösre1n zaj1ló Dunán. BudáJn marad
tam családomma11 éis tovább d0Jgoz1tam a „Pasa
rét" gyógys~er;1 frnb1a1n. 

A KÖRHÁZI GYÓGYSZEHÉSZ ÉS A 
GYÓGYSZEREK KÖLTSÉGEI 

Eckert, V.: Schwe1i1z. ApotJh. Z1tg. 122 (4), 159-163 
(W84). 

A gyógyszertáir gyógyszerkészlete a felajánlott 
lef?glalt és beszol,gáltatatrt; készletekkel egyre gya~ 
rapodott. Sok gyógyszeralapanyag vol1t a lakos
ság kezé:n. Magam láttam a már kifosztott üres 
szerelvényeket, melyek az összevont 10. és 11. sz 
helyőrségi kórhá2lak gyógysZleiitárnina:k gyógy~ 
szeranyagált szálrlHottálk vohva el a Déli pályaud
varról. Az ostro:mzá1r miatt :a szerelvény dec. 25-
én kifutni már nem tudott, nem is nagyon őriz
hették, a vagonoka:t feltörték, a készleteket a Ja
kossá,g széthordta. 

Más volt a helyzet az egyes gyógyáru-nagyke
reskedések tartaléik-készleteiből átadott gyógysze
rnkkel. Tudom, hogy ezek elszámolása utólag igen 
sok gOíndot okozott. · 

1945 ápri111isáiban szép és meleg tavasz köszön
tött ránik. A Dunán át porntonihídon már lehetett 
közlekedni., Április 15-én elköszöntem Láng Bélá
tól, családjától és munkatársainktó1 és 16-án csn
Jádos;tól v1isszatérte,m· Pestre, majd innen május 
elsö naipjaH),11m kHelepülö vona,ttal szüleimhez 
Béikésre. 

Dr. Láng Bélától egy hivatalos, sz:ép működé:s,i 
biwnyíitványt kaptam, mely az Or:sz. Nyugdíjin
tézet bé1késcs1aibai kiDendel1t:ségénél ta1á1hutó mun
kaviszony igazolás,aim között. 

úgy hallotitam, hogy „Pasiarét" gyógyszertárat 
Szele Alajos és ö1rökö:sei viHék tovább, de ezt a 
le„véJtári adatok job}x:in tudják. 

meg.ta1karí1tást ér!h21ti e.1 a kórlháizi g;yógy1sz.e1rélsz akk>01\ 
ha a1 védje:gyz1e1t1t 111e1vű kéi.s:z:ítméinyeik hei1'yet1t a gene
,ric néven besze,reZlhetőket rendellri; ann:ál is inlkáibb, 
mert ezeik lényegesen ofosábba:k. A cikkie1lemek szá
má1na\k ez az és1s:z1erű váil'to:z1t:atá1sa, ,mely a csökike1ntés 
i1nálny.áib:a ha1t, egyben ia1 Taiktá1ro'z1ási köHségieiket1 is le
S1Zor:íitja. Nagy g101nid101t keH fordlítandia a1rm, hogy ne 
k1errieitkez:zeinelk eilftelkNő, flele1sleg1es kés:zlretelk. Ig:ein cél
s1z·eirű az.:, ha a kórháiZlban kia:l:a1ldt1a1nialk egy hálzi gyógy
szer-válla1s1z1tlélki01t, :a1me1:'yhez azitá1n minden 01rivos ta1nt
j a 1is mag:ált.. Ezzel .iellen'tős iki;H1tségrnegtaka1rítáis:t leheit 
elémi. Ennek ~önnyeibb vé:girehajtása érdekében egy 
tálb:liá1z1attba1n ös1s::zJe1f01gil:alva köz1~i az:o;ka1t :a 1s.zemponto
kat, amelyelk az egyes gyógysz:erfél€:ségeknél figye
Jlembe vee:ndőik abból a céllbóil, hogy a váll1asz1téikiból 
az optim,áH1s kés:z1í1tmény szerepeljen ezen a listiáln. 
Mindie1mei'.llett inieim nélkülözhe1tő mind a gyógyszeritáir 
rakt1á1rá1nak„ m1i1nd pedig az egyes fehaisználl1óknáil levő 
gyógyszerkész1letelmek az idős22akos eUenőrz:ése, felül
viz:sgálaita1 Ha1n:g:súlyozza a f€1lada't frn1t:o1S1s:á1gáit, hoKY 
~l'la:Dídó ka:pe?s1o<lat 11eg:yen a gyógys,zertá[' és az or1vo1sok, 
Hlet1ve az ápolószemiél'YZieit közö:tt. Ez1en belül cé1:szerű 
az Oirvmo:k:at id6sz1aikosa·n tájélkmtatni a11Yó\ hogy 
meinnyi t ;tesz ikri. a gyógyszerfolh:a:sziná1lái.suik. 

A sta1úisz1tilka szerriint 1982-iben a1z ö1s:s:z,es ikióriházi 
költiség:eiknek 100/o-á,t 1kiéipe:z1tiék a gyógys::aeriészeiti szük
seg1l1e1tek1. Ez indo1kiolja, hogiy na1gyoib1b 

1
g1ondoit fíü!rdílt

sarnak a;z e térien •tö1rté1nő g:a:zdiállikoidáisra; ez1t a kórházri 
gyógyiSzerész tud iia ibefolyásolnii. A tierjeóelmeis köz
lemény kü:fölniböiz.Ő 1tálblázatok seig,Íit1ségéve,l á1ttek,i1nti a 
teljes problémakört. A kö'1t1Ség:eiket1 kliin.iká1n ik:í:vüli és 
belüili tényezőkre osztja, és a gy1ógyiszer1e'k kiölitség'
eme:1kedésiéne!k oka:i1t 1ii.s rtJáblá:zatban muta1t4ja be. Be
mutatja, hogy a:z egyes szakág:a:z.atokná} mHyen je
lieinitös külön1hség mut1a1tko:z,iik a gyáigyszierikölt1sérg:e1k fel
has:zinálái.sá'ba:n. Így pil. az initenz1ív osztályok gyúgy-. 
szerik:Jiadáisa;i, a seíbé1s1zeiten 12-1s,ze1res,eik a ITT101nm1átl sebé-® 
s1z1eti ágynál. U gy anak:koir a gyógys1zerr:köl tséglelk 197 O
ne.1 1s:zemben 198,2-lben 143, 7°1o-'rta növekedtek, miJklÖ'Z
be1n a teljelS kórhá:z1i köl:tiség 3540/o-ra 1nőtt'. It,t ;tehát 
nem a közveitlen gyógy,szer:költsé,g növe!kedéisér61 van 
szó, ha:nem aiz indi1rekt növekediésT61. Ez m1e:g;murt::a1t
ko.zi;k pl. a feliha1sznált eiilk1ke,leme!k változásálba1n. A 
fong:alomba keirülő új (teráJpd,á1Sa111 is újs:zerű) gyógy
szerek többnyJi1r,e drá:g1álbba;k, mint elődeik. Ugyainc:sak 
kö1tséginöve1kedés1t okoz a va:lódi töhibilietfe~használá:s, 
ami:ne1k oka e:sete:nkéint poligr:aigmázia is .i:ehet. 1de 
vezet az ún .. 111on compliance tis a bet1eg, 1részéről, ami
kor egy.szerűen nem ves:zi be a gyógyszert, amiit szá
mára -előírtak. A gyógy,szere<k he0zerzésénéJ is jelentős 

Befiejezésfü aizon!ban felhívja a fgyelme1t ;aJrrra, hogy 
egy kórhá1z hatékmy mnkiájának memc15ak a gyógy
szerköltsé,g a1l1a:kulás:a az egyetlen muitatója. Az iin1nr0-
váci>ó ez.en a ,területen is érvényes, és nem sz:a:b«1d, 
hogy e:zt a l-::ölsiégal1a1kuláis mega1kadályozza (55). 

Dr. Kempler Kurt 


