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Beszámoló a Nyári Egyetemről: 

Az ország több városából érkeztek gyógyszerészhallgatók és oktatók, a kb. 50 fős csapat az 

egyetem Orvosi Karának kollégiumában kapott szállást. 

Az érkezés estéjén ismerkedésként megtekintettük az egyetem előtti parkot és nagy sétát 

tettünk a híres debreceni Nagyerdőben. 

 

                      
 

                     

Másnap egész napos szakmai program következett a Debreceni Református Kollégium 

Oratóriumában.  

 

                            
 

Elsőként dr. Wolf-Dieter Müller-Jahncke Professzor Úr (Németország) tartott előadást 

„Gyógyszerészet és medicina a Wittenbergi reformáció korában” címmel, amelyben a 

protestáns városok patikarendeleteiről és a kor patikusairól halhattunk.  

Dr. Péter Mihály Professzor Úr (Marosvásárhely) Lencsés György 1577-ben írt Ars Medica c. 

művét mutatta be részletesen, amely az első magyar nyelvű orvosi munkaként ismert, és a 



marosvásárhelyi Teleki Tékában tekinthető meg. A kb. 940 oldal terjedelmű kézirat 

6 fejezetben tárgyalja a különböző, akkor ismert betegségeket és az alkalmazott 

gyógymódokat, több mint 100 gyógynövényes recepttel.  

Wohlné Nagy Ágota egy szintén jelentős magyar munkáról beszélt részletesen: Diószegi 

Sámuel és Fazeka Mihály Magyar füvész könyve 1807-ben íródott. Ez a mű már Linné 

szerinti nevezéktannal tárgyalja a már ismert növényfajokat, amelyek száma a kötetben kb. 

3000-re tehető. A könyv ismerteti továbbá a növényhatározás menetét is. További előadások 

szóltak Debrecen szerepéről a magyar gyógyszerésztörténelemben és a debreceni 

gyógyszertárakról.  

 

 

 
 

Az előadások után látogatást tettünk a Déri Múzeumban, ahol a híres Munkácsy-trilógia tárult 

szemünk elé. A Református Kollégium Nagykönyvtárában régi gyógyszerészi szakkönyvek és 

folyóiratok mellett többek között olyan nagyszerű és kivételes munkákat láthattunk és 

fényképezhettünk le, mint Teophrastos: De Historia Plantarum vagy Clusius: Rariorum 

Plantarum Historia című kötetei. 

 

 
 



A nap a város határában álló híres Látóképi Csárdában zárult egy kellemes este keretében, 

gulyásleves, finom borok, zene és énekszó társaságában.  

 

                        
 

A rendezvény harmadik napja kirándulással telt. A térségre jellemző csodás fatornyos és 

fakazettás mennyezetű templomok közül nézhettünk meg néhányat Tákoson, Csarodán, 

Beregdarócon és Gyügyén. Szatmárcsekén felkerestük Kölcsey Ferenc síremlékét és a híres, 

védett, csónakos fejfás temetőt.  

 

         
 

                
 

 

A búcsúestet a Nagyerdei Vigadóban tartottuk. 

 

         /Papp Nóra, Farkas Ágnes/ 

 

 



 
 

(Gyógyszerésztörténet, 2006.) 


