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A Ferencz József Tudományegyetem 

Gyógyszerészeti Intézete és 
Egyetemi Gyógyszertára története. 

Irták: Dr. Ferencz Áron és dr. Dávid Lajos. 
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A kolozsvári Egyetemnek 1872-ben történt alapításával, ille
tőleg m·egnyitásával a gyógyszerészképzés is kezdetét vette. 
Br. E ötvös József vk. miniszter 1868 február hó 6-án 14.195 .. 
sz. a. leiratot in~ézett a kolozsvári jogakadémiához és orvos
sebészcti intézethez, véleményt kérvén, miképen lehetne a ne
vezett intézeteket eg)'íetcmmé minősíteni. Ugyanezen év március 
28-án felterjesztés m1ent a vk. miniszterhez, melynek alapján 
(1870 április 7-ién a ininiszter törvényjaV:aslattal fordult a kép
viselőházhoz a f1ent . nevezett intézeteknek ·egyetemmé . történő 
átminősít.ése érdekében. Br. Eötvös miniszter h'alálával Pauler 
Tiv1adar vitte dülőre a létesítendő egyef,em ügyét úgy, hogy az 
1872/ 73. tanévben m·egkezdhette működését. Az egyetemnek az 
első évben 258 hallgatója közül 5 első és 5 másodéves gyógy
szerésznöv.cndék volt, amely szám fokozatosan 1e1nelkedett úgy, 
hogy az 1891/92. tanévben a két évfolyamon 77 gyógys:oerész 
hallgató volt, .a1nely létszám a világháború kitöréséig általános.
ságban 60-70 körül n1ozgott. 

Az általános kór és gyógytani, valamint gyógyszertani össze
vont tanszék·ek •első kinevezett tanára A;tay K- Sándor dr. volt, 
ki később átment az államorvostani tanszékre s így helyébe 
:Hőgyes Endr1e dr.-l nev·ezték ki. Az 1883/84. ta:névre már Bókay 
Árpád dr. veszi áit a tanszéket. Bókiaynak Budapes:tre. történ t 
távozásával 1890 május hó 31""'én foelt 24.891. sz. ·miniszteri 
rendeleUel kettéválasztották a tanszéket: :gyógysz1ertani és álta
lános kór- és gy6gytani tans.zékre. Az ·előbbi tans~ékre Tóth 
Laios dr.-t, az utóbbira pedig Lő.te József dr.-t, _ budapes1ti 
eg)11etemi magá:ntanáro,kat .nev,ezték ki rendes tanárokká. Miután 
Tóth Lajüs dr.-t szolgálattételrie berendelték a minisztériumba, 
a gyógyszertani tans.2lék helyettesltésével Lőte Józs.ef dr.-t biz-
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ták meg) ki két évtizeden keresztül látta el a tanszéket. A gyógy
szerészképzés gyógyszerismereti része Lőte professor kezében 
\·olt mindaddig, mig a gyógyszertani tans zéket g yógyszerhatástani 
és g yógyszerism·ereti tanszékekre szétvá lasztották. A gyógyszer
ismereti tanszéknek, mint önálló tanszéknek e l ső tanára Jakab
flázy Zsigmond dr. volt, ki már azelő tt is mint tanársegéd, majd 
mint adjunktus m. tanár müködött a közös tanszék mellett. 

A gyógyszertani tan~:;z.ék mell ett a ~akult ki az egyete-:mi 
gyógyszertár, amely később gyógyszerészeti intézetté fejlódött 
és minősíttetett. Ezt megelözöleg ::i gyakorlati gyógyszerészet 
tanítása 1883-ban vetbe kezdetét a kolozsvári egyetemen, ami
kor Hintz György dr. kolozsvári gyógyszertártulajdonos, ve
gyész dr. a gyógyszerészetből m:1gá.ntanári képesítést nyert és e 
tárgyat 1890 február hó 20-án történt elhunytáig adta elő . Hintz 
tanár elhalálozásával a tárgy tanítása lss.ebfz fi ugó dr. kolozs,
van g yógyszertártulajdonosnak 1893-ban a gyógyszerészetből 

magántanárrá történt habilitációjáig szünetelt. Issekutz tanár a 
habilitáció után a Trefort utca 8. szám alatt levő egyetemi épü
hctben két kis helyiséget és csekély évi általányt kapott, amely 
összegből fok.ozatoslan egy }(is laboratóriumot szerelt fel, hol 
a gyógyszerészhallgatókat gyakorlati oktatásban részesítette. A 
két kis helyiség volt tulajdonképcni magva a később felállí
tott egyetemi gyógyszertárnak. 

1898 január hó 11 -én a Karolina országos kórház klinikai 
bizotts{i. g.~J á liratot intézett az orvosi karhoz: vajjon nem volna-e 
aélir{inyos a kórház any;agi érdekeire való tekintettel és a gyógy
szerészet eredményesebb oktaUsa céljából a gyógyszertani inté
zet kebelén belül házi g yógyszertárat felállítani . Az orvostudo
mányi Icu 1900 márc. 30-iki ülésén foglalkozott az átirattal és 
ftel tcij csztést intézett a vk. minis:zterhez az egyetemi gyógy
szertár létesítése tárgyában. Az orvoskar felterjesztésére a vk. 
miniszter megtette a szükséges lépéseket a belügyminiszternél 
a gyógyszertár engedélyezése tárgyában. Az engedély megér
kezése után 1902 november hó 21-én 79.433. sz. a . Isisekutz 
Hugó tanárt egyetemi gyógyszerésszé nevezték ki, rendkívüli 
tanári fizeté ssel. Egyidejüleg megbizást nyert. a gyógyszerészet 
elméleti és gyakorlati oktat?sára, mely vizsgatárgy volt ugyan, 
de hallg:ltása még nem volt kötelezö . 1915-bcn a kiképzésre 
vonatkozó miniszt.eri rendel.et a gyógyszerészet hallgatását is 
!kötelezővé tette, heti 2 óra clmékt és 3 óra gyakorlatban. E zz·el 
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megszünt az addigi anoma11a, hogy t. i. vizsgaköteles tárgy hall
gatása nem volt kötelező . Ezen!..:í\·ül az orvostanhallgatók heti 
l órában vénykészítési gyakorlati oktatásban részesültek. 

Issekutz Hugó tanár kineveztctés·c után nyomban megtette· 
a szükséges lépéseket a gyógyszertár fclállíhisa és a kellöszámú 
személyzet kineveztetése érdekében. 1903 márc. 1-től F erencz 
Aron doktort tanársegéddé, április 1-töl pedig Lukinich Dezsőt 

egyetemi gyakornokká nevezték ki. 
Ugyanez év június l-től az intézet a laboránsi teendők 

ellátására altisztet .nyert. Az 1903. esztendő a gyógyszertár.
üzembehelyezésével telt cl, de már l 904 január hó 1-én meg
kczóte működését s · ez időtől kezdve a klinikák gyógyszer-
szükségletét látta el. A kíinikákon már akkor 800 ágy és nagy 
ambulancia volt. A gyógyszertár forgalma az első évben oly 
n: gy mértékben megnövekedett, hogy to vábbi személyzct-szapo-· 
rításról kellett gondoskodni . ·A vk. miniszter egy gyógyszerészi 
és egy szolgai állást engedélyezett. A további évek folyamán, 
részben a laboratóriumi, részben a tudomá11yos munld.lkod<:1s 
intenzív-ebbé tétele a személyzet további szaporítását tette szük-· 
s égessé . 

Habár szük keretek között, a napi rccepturai munkálatokon 
kívül a gyógyszerkönyvi vizsgálatok is megindultak s az érkezett 
gyógyszereket ~ gyógyszerkönyv elöirta vizsgálatoknak vetették 
alá, ami részben szükségessé tette a vegyészi állás megszerve-
zését, melyr1e 191 2 január havában Ferencz Aron doktort ne
vezték ki. A gyógyszertár felállításával egyidejüleg .a hallgatók 
heti 3 órában gyakorlati oktatásban részesültek, mely kezdetben· 
a galenusi készítmények minöleges és mennyileges vizsg á latából 
állott. .fVliután cbbe.ri az időben a második kiadású gyógyszer
'könyv volt érvényben, amely csak néhány készítménynél irt elő 
vizsgá latot, az oktatás.nál a német és osztrák gyógyszerkönyvek 
vizsgáló módszcr·eit is felhasználták . A harmadik k:adású gyógy
szerkönyv megjelenésével az oktatás e~en .az alapon folyt tovább. 

Bátran ·elmondhatjlllk, hogy az cl:.;ö 10 esztendő ( 1904-'1914 
május l -ig) az intézet történetében fáradságos és küzdelmes 
J<orszakot jel,ent úgy az oktatás , mint a tudományos ·kutatás 
s zempontjából. A Tr1efort-utca 8. s zám alatti intézet hat helyi
ségből állott : officinából, materiálisból, kis laboratóriumból, 
lepárló és mosogató helyiségből és két szűkös inspediós szo
b:íbóJ. A halJlgatók laboratoriumi munkálkodására a Uyógy~;zcr--
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i;;mcreti intézet mikroszkópiai szobája állt r endelkezésre. A szűk 
keretek közé szorított intézetben} bár nagy küzdelmek árán} 
de tudományos munkálkodás is folyt. 

Az intézetnek Trefort-utca 61. szám alatti (1j épületébe 
\'aló átköltözése új korszakot jelentett. A vk. miniszter belátva· a 
három intézetnek a Trefort-utca 8. szám alati.i ócska épületekben 
való tarthatatlan helycetét, már 1913-ban a Kert-utcában 'hatal
mas tclk·et vásárolt és csakhamar megindította az építkezéseket. 
Az Egyetemi Gyógyszertár elhelyezésére a Trefort-utca 61 . 
szám alatti különálló, .egy emeletes bérházat vásárolta meg 
az állam és ezt a kor kívánalmainak s az eljövendő új kiképzési 
reform céljainak megfelelő célszerűséggel átalakítva adta át 
rendeltetésének. Az épület átalakítását Issekutz Hugó tanár irá
nyítása melleit csakham:ar megkezdették s már 1914 május 5-én 
az intézet új helyiségébe költözhetett. Issekutz tanár gyönyörű 
terv·eit 1915 július havában történt elhalálozása miatt nem fejez
hette be. 1915-ben Ferencz Áron dr. gyógyszertári vegyész 
bizatott meg az intézet vezetésé"Vcl, aki tovább fejlesztette azt. 

Az új intézet, mindent ös~~zevéve, 63 helyiséggel r endelke
zett. A földszinten :és az alags-orban a gyógyszertár üzeméhez 
tartozó helyiségek fogfalt.ak helJet. Az emckten az oktatást 
és a tudomélnyos munkálkodást szolgáló laboratoriumok, ·előadó 

ter·em, tanári szoba stb. voltak elhelyezve. A gyógyszertár 
Issekutz tanár gondos +előrelátása folytán csaknem minden szük
ség1es technikai géppel f·el volt szerelve. A gépek külön t·e
rembien nyertek elhel)'iezést, ezeknek .a beszerelése és üzembe 
helyezése 1910 óta .az intéz·etnél egyet.emi gyakornoki minőség
ben működő Dávid Lajos dr. irányítás.a mellett történt meg. 
Az oktatás célját szolgáló laboratoriumok 70 hallgató számára 
voltak ., berendezve kényelmes munkahel)"ekkcl, amelyek·en kívül 
külön laboratorium áll-ott a doktorandusok rendelkezésére. Az 
intézet ku~ató munkájához szükséges felszerelés még nagyon 
szegényes· volt, ami a háborús évek gazdasági helyzetének tud
.ható be. 

Az intézet akkori személyzete az igazgiatón kívül egy gyógy
:szertári v1egy1észböl, három tanársegédböl' és egy gyakornok
.bál állt. A technikai személyzet egy labor.ánsból és két szolgából 
állott. Az új intézetben hamarosan .neki lendülő tudományos mun
kálkodást a világháború kitörése f·elette nagy mértékben vissza
.szorította. Az intézet szem·élyzetének .nagy része katonai szolgá-
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latra vonult be. Ferencz Aron tanár az orvosi kar segítségével. 
kivívta, hogy a szeJ.Tl..iélyzet kisebbik részét a I-Iadügyminiszter 
felmentette a további katonai szolgálat alól, egy másik része 
pedig az intézethez vezényeltetett katonai szolgálattételre. Ilyen 
módon tovább folyhatott a megkezdett munka 1919 október 1-ig. 
A kolozsvári intézetnek 1903-tól kezdve a román uralom bekö
vetkezté~g két i15azgat6ja volt: Issekutz Hugó dr. egyet. magán
tanár és Ferencz Áron dr. egyet. m. tanár. Fercncz Áron dr.-nalc. 
intézeti igazgatóvá történt kinevezése után a gyógyszertári ve
gyészi állásra Dávid Lajos dr. díjtalan egyetemi tanársegédet 
nevezték ki 1918 februárjában. 

Az 1918/19-iki tanév folyamán az orvostudományi kar azzal 
a javaslattal fordult a vk. miniszterhez, hogy az Egyetemi 
Gyógyszertár függetleníttessék, mely kérdésn'2k tanulmányozására 
Lőte József dr., Jakabházy Zsigmond dr. és Reinbold Béla dr.. 
professorokbó1 álló bizottságot küldötte ki. Ennek a bizottságnak 
az intézet rendkívuii tanszékké való minősítés.ére kellett volna 
javaslatot t enn\e, amit azo;nban az impériumváltozás meghiusított. 

A kolozsvári intézetben 1904-től 1919-ig 40 tudományos 
munka jetent meg. 

Amikor a fcrencz József Tudományegyekm ideiglenesen 
Budapesten ny.crt elhclyevést, az intézet 1920 december 9-én a 
F<évész-utcai hadirokkant kórház házigyógy~;zertára helyiség(~hen. 
kezdette meg működését, mely helyiség az udvarban mellék
épületként szercplö garázsban volt. A helyis·égböl ideiglenes· 
deszkafallal 1cgy kL;cbb helyiséget különítettek el , mely a labo-· 
ratoriumi munkák clv·égzésére szolgált. A gyógyszertár beren
dezése a hadirokkantak által készített magyaros inotivumokkat 
díszített állv.ányzat'ból s aránylag türhetö felszerelésböl állt. 
Az intézet igazgatója •ez időben Lőíe József dr. professor volt, . 
a gyógyszer.ész·etet pedig Issekutz Béla dr. professor adta elő. 
A gyógyszenészi teendők ,ellátásával 1920 dec. 9-én l(uthy Gi
zella űkl. gyógys:oenész bizatott meg, mint tanársegéd, később', 

Zakar Zoltán is alkalmazást nyert, mint ta·nárs1egéd. Ezen idő 

alatt az intézet müködése csupán a klinikák gyógyszerellátásában: 
merült Id. A valam1e.nnyire tí.írhető felszer.elést azonban Benárd 
Ágoston dr„ akkori népjóléti miniszter az újünn.an felállított 
OTI házi gyógysz·ertár.ának ad<?mányozta. Ez az intézfoedés fe- . 
lett·e nagy gondot okozott, hiszen a már nagy beteglét'.~zámmal 

dolgozó klinild.knak zavartalan gyógyszer·ellátását tette kétsé~-
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g essé. 1'vlinthogy Kuthy G izella a fels zerelést kltár nélkül vette 
át, a laboratoriumi fels zerelés egy részét visszatarthatta, de az 
officina állványzatát és edényzet6t, valamint a táraasztalt át kel
lett adnia az átvételt fo_ganatosító bizottságnak. Ezután már cs.ak 
ideig!.enesen összetákolt áll ványzat és asztal te tte az officina bu
torzatát. A megmentett kis3zámú edényzet kiegészítésére 20 drb. 
üvegdugós üveget a Pázmány Péter Tudomnny Egyetem egye~emi 
gyógyszertárának akkori yezetőj-e , Matolc:;y M.iklós dr. tanár 
adott kölcsön a gyóg.yszertárnak. A nehéz helyzetbe került 
intézet nemsokára, 1921 júl. havában, beszüntette budapes:ti 
működését és Szegedre költözött le. 

Az intézet Szegeden a Kálvária-téri fém- és vasipari iskola 
szán1y.épületében nyert elhelyezést 1921 októberében. Négy he
lyiség és az ezeket összekötő széles folyosó, valamint két pince
helyiség álltak rendelkezésre. Mivel az úionnan készített állván v-

- - .... .,1 

zat nem volt elegendő , de a felszerelés ,is hiányos volt, a klinikai 
bizottság kéré~;é r·e a népjóléti miniszter 50.012/ 921 . sz. rend eleté
vel a megszüntetett székesfehérvári rokkant utókez.elő gyógy
int·ézet haszn(llaton kívül .álló gyógys~ertári berendezését és 
fels:terelését egyelőre három évre kölcs'ön átengedte. Ezáltal 
lehetővé vált az új és kölcsön kapott hutorzathól az officina 
állványzatát ös~;zcállítani s a kölcsönkapott üvegdugós üvegek
kel tűrhető módon fe lszere lni. Szegényes keretek között 1922 
jan. 7-én az intézet megkezdette működését s nemcsak- a kliniká
kat .és .orvo~~ lori dmél·eti intézet.eket látta el gyógyszerrel, vegy
szerrel , de a gyógyszerészhallgatók laboratoriumi munkálkodá
sát i s, valamint a gyógyszcfész-gyakornoki tanfolyarú hallga-
tóinak kiképzését is siker•esen megkezdette. · 

1922 jan. 7-vel .az intézet harmadik korszakába lépett. F e
rencz Áron dr., az intézet volt igazgatója nem foglalta cl állá
.sát, így az intézet vezetésével és az előadások megtartásával 
David Laios dr . gyógyszertári vegyész bizatott 1neg. Az idő

közben magántanárrá habilitált Dávid Lajos dr. gyógyszer
tári vegyészt az orvosi kar a vezetői állá~·ra való kinevez.és vé"" 
.gett felterj esztette a vk. miniszterhez, ki 1926 május havában 
Dávid Lajos dr.-t az intézet igazgatój.ává nevezte ki. 

Az intézet már a Kálvária-téri épülietben a megtakarítások-
' ból évröl-évr·e gazdagodott felszerelési tárgyakkal és technikai 

.gépekkel. A Kolozsváron megkezdett úton tovább haladva, már 
nemcsak tablettázással, a gyógyszerkönyv egyik-másik készít-
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ményének előállításával törekszik j e lentős megtakarításokat el
érni, illetve az oktatáshoz oly nélkül özhetetlen pracparativ mun
kálatokat végrehajtani és fejle:::zteni, han.em injcctiók, gyógy
szerkülönlegességek s az összes gaknusi készítmények előállí

t ását is megindítja és fokozatosan kibővíti . Az így nekilendülő 
munk<.t tette: szükségessé, hogy 1 lJ22-ben már egy díjnoki állással, 
majd 1927 márciusában két (s 1935 februárjában ismét egy 
technikai segéderővel kellett a személyzet létszámát szaporítani. 

· A vk. miniszter 86.S.57 / 928. számú, 1928 dec. 13-án kelt ren
deletével függetl enítette az intézetet, amivel a kolozsvári óhaj 
10 év multán részben beteljesedett. Az intézetnek Szegeden 
történt elhelyezkedése a házigyógyszertárnak újabb engedélye
zését tette szükségessé, amit a népjóléti miniszter 109.919/ 923. 
szám alat;. adott meg. 

Az intézet a Templom téri új épületbe 1931 tavaszán költö
zött át , hol végül is annyi nehéz és küzdelmes. év után úgy 
helyiségek, mint felszer ~lés sz.empontj.ából a gyógyszerellá.,. 
tásra, oktatásra és tudományos mt.~nkálkodásra mindcnképen meg
felelő elhelyezést nyert. 1 922-től 1937 elejéig 55 tudományos 
dolgozat tesz bizonyságot a2 intézet tudományos munkálkodá
sáról. Ez a 15 esztendő S·)k küzdelmet jelent az intézet történe
tében. A megsokszorozódott üzemi munka mellett, több éven át 
nagyfoku létszámcsökkentéssel s a tudományos munkálkodáshoz 
szükséges anyagi és felszer1el!ési . hiányokk:al küzdve, fejtett ki 
az intézd tudományos munkát. Ma már úgy fclsz·er.elés, 1mint a 

helyiségek szempont jából felkészü lve várja az annyira óhajtott 
és tovább nem nélkülözhető gyógysz·erészképzési reform életbe
léptetését. 


