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Előzmények a Numerus Clausus törvényig

Az 1664-ben III. Ferdinánd császár által kiadott „Lex 
Sanitaria Ferdinandina” rendelet 7. paragrafusa szerint 
a gyógyszerész-gyakornok 4 évig tanuljon egy patiká-
ban, törvényes születésű legyen és katolikus vallású, 
valamint a latin nyelvben tudjon valamilyen jártassá-
got felmutatni [1]. Így az érdeklődő és tehetséges, nem 
katolikus vallású, köztük zsidó fiatalok előtt elzárták e 
hivatás gyakorlását. 1860. január 13-án egy császári 
rendelet már megengedi, hogy zsidók foglalkozzanak 
gyógyszerészettel (még csak segédként), malomipar-
ral, italméréssel, a szeszégetéssel [2]. Az 1867. decem-
ber 27. XVII törvény intézkedett a zsidók polgári és 
politikai egyenjogúságáról [2].

A Pesti Tudományegyetemen az első izraelita szár-
mazású gyógyszerészhallgató a szentesi születésű 
Glázer Adolf volt, aki 1872. július 11-én eredményesen 
tette le III. szigorlatát és így a gyógyszerészi oklevelét 
elnyerhette (előtte Bécsben már több magyar zsidó 
gyógyszerész is végzett) [3]. A magyar zsidóság törté-
nete a modern kor hazai gyógyszerészetében tehát a 
XIX. század utolsó harmadától kezdődik. Az 1. ábra 

ismerteti a Budapesti Tudományegyetemen 1872-1945 
között végzett összes gyógyszerészhallgató arányát a 
legnagyobb létszámú, 1911/1912-es évfolyam (n=172) 
százalékos arányában, valamint az izraelita gyógysze-
részhallgatók egyes évfolyamokon belüli arányát.

Amint látható, a zsidó származású végzős gyógy-
szerészhallgatók aránya az 1871-1872-es tanévtől las-
san emelkedett, és először mintegy két évtized múltán, 
az 1892-1893-as tanévben lépte túl a 20%-ot (20,7%), 
majd némi visszaesést és stagnálást követően az 1898-
1899-es tanévtől kezdve (20,7%) lendületesen nőtt, és 
egészen az 1918-1919-es tanévig 20-50% között moz-
gott. A legmagasabb, 51%-os arányt 1908-1909-ben 
érte el. Az is megfigyelhető, hogy ezzel nagyjából egy 
időben az egyes években végzett gyógyszerészhallga-
tók száma is jelentősen nőtt, így elmondható, hogy 
1904-1905-től 1914-1915-ig, mintegy egy évtizeden át 
– és még pár évvel tovább a zsidó fiatalság körében is – 
megnőtt a gyógyszerészi pálya vonzereje, a zsidók ese-
tében még jobban is, mint a nem zsidók körében. A zsi-
dó fiatalok érdeklődése már 6 évvel korábban emelked-
ni kezdett és egészen 1918-1919-ig jóval meghaladta a 
századforduló előtti szintet. (Az a tény, hogy az 1915-
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Az idén emlékezünk meg a Holokauszt 70-ik évfordulójáról. 
Elsőként vállalkozunk az elmúlt 70 évben arra, 

hogy áttekintsük a holokauszt gyógyszerészi vonatkozásait.

1. ábra: A Budapesti Tudományegyetemen végzett összes gyógyszerészhallgató a legnagyobb létszámú, 1911/1912-es 
évfolyam százalékos arányában, valamint az izraelita gyógyszerészhallgatók egyes évfolyamokon belüli aránya 1872-1945 

között [3].
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1916-os tanévben csak összesen 35 gyógyszerész vég-
zett a Budapesti Tudományegyetemen, míg egy évvel 
korábban, az 1914-1915-ös tanévben pedig még 81, már 
feltehetően összefüggésbe hozható az I. Világháború 
1914-es kitörésével, hiszen akik 1916-ban végeztek, 
azok 1914-ben kezdték meg akkor még 2 éves egyete-
mi tanulmányaikat [3]. 

A Trianon előtti időszakban Magyarországon Ko-
lozsvárott, az I. Ferenc József Tudományegyetemen 
volt a Budapesti Tudományegyetem mellett a másik 
egyetemi gyógyszerészképző hely. Innen a végzett 
gyógyszerészhallgatókról alig rendelkezünk adatokkal 
(csak 1887-1903-ig), hanem csak a beiratkozott gyógy-

szerészhallgatók, köztük a zsidó származású gyógy-
szerészhallgatók létszámát ismerjük, azokat is hiányo-
san (lásd I. táblázat). (A kolozsvári adatokat Péter H. 
Mária személyes adatközlése alapján ismertetjük). 
Amint az I. táblázatból látható, a rendelkezésre álló 
adatok alapján a zsidó származású beiratkozott gyógy-
szerészhallgatók aránya Kolozsvárott 1889-1920 kö-
zött összességében 21,6% volt. A Budapesti Tudo-
mányegyetemen ebben az időszakban a végzett 
gyógyszerészhallgatók között 29,7% volt a zsidó szár-
mazásúak aránya [3].

Ha áttekintjük a gyógyszertárak számának alakulá-
sát 1887 és 1943 között (2. ábra), láthatjuk, hogy a 

I. táblázat
A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemre (FJTE) beiratkozott gyógyszerészhallgatók, köztük zsidó származású 

okleveles gyógyszerészhallgatók száma és ez utóbbiak százalékos aránya (Péter H. Mária személyes adatközlése alapján)
Tanév A kolozsvári FJTE-re beiratkozott  

gyógyszerészhallgatók létszáma
A kolozsvári FJTE-re beiratkozott izraelita  

gyógyszerészhallgatók létszáma
(az összes beiratkozott %-a)

1887/1888 - 1
1888/1889 - -
1889/1890 35 4 (11,4%)
1890/1891 22 0 (0%)
1891/1892 45 3 (6,7%)
1892/1893 - -
1893/1894 - -
1894/1895 - -
1895/1896 - -
1896/1897 - -
1897/1898 - -
1898/1899 - -
1899/1900 24 3 (12,5%)
1900/1901 - -
1901/1902 20 2 (10%)
1902/1903 24 11 (45,8%)
1903/1904 28 6 (21,4%)
1904/1905 27 6 (22,2%)
1905/1906 39 11 (28,2%)
1906/1907 40 8 (20%)
1907/1908 43 10 (23,3%)
1908/1909 37 10 (27%)
1909/1910 44 7 (15,9%)
1910/1911 58 10 (17,2%)
1911/1912 48 12 (25%)
1912/1913 41 10 (24,4%)
1913/1914 64 15 (23,4%)
1914/1915 15 5 (33,3%)
1915/1916 10 3 (33,3%)
1916/1917 12 11 (91,7%)
1917/1918 37 6 (16,2%)
1918/1919 43 10 (23,2%)
1919/1920 - 2
Összesen 756 165 (21,6%)
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gyógyszertárak száma 1887-1920 között dinamikusan 
– szinte lineárisan - nőtt, és összességében csaknem 
megduplázódott1 [3]. Feltételezhető, hogy az 1905 előt-
ti (és utáni) időszak dinamikus patikaszám emelkedé-
se által teremtett álláskínálat és perspektíva vonzott a 
korábbinál több zsidó és nem zsidó fiatalt a gyógysze-
részi pályára.

A zsidó származású szakembereknek alapvető 
szerepük volt a hazai gyógyszeripar alapjainak a 
lerakásában is. Richter Gedeon gyáralapítása már a 
XX. századra esett (1907). A Chinoin gyógyszergyá-
rat 1910-ben alapította meg dr. Kereszty György és dr. 
Wolff Emil (mindketten vegyészek). Az 1913-ban ala-
pított Wander gyógyszergyár igazgatója Balla Sándor 
volt. Rex Ferenc pedig Muraközy Lászlóval és Nagy 
Grósz Ferenccel 1912-ben alapította meg Debrecen-
ben a Hatvani Pharmacochemiai Laboratóriumot 
(1921-től Rex Gyógyszergyár).

A Numerus Clausus törvény

Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy – amint az 1. áb-
rából látható – 1920-tól (tehát a Numerus Clausus tör-
1 Megjegyzés: három hiányos forrás állt rendelkezésünkre a 
gyógyszertárak számadatainak megismerésére: Gyógyszerész 
zsebnaptár, Gyógyszerészek évkönyve zsebnaptárak, valamint 
Gyógyszerészi almanach, és a három említett forrás adatai eltérő-
ek. Ennek oka lehet a különböző időpontokban történt adatlezárás, 
a különböző kategóriájú (reáljogos, személyjogos és fiók) patikák 
külön-külön történő vagy együttes megadása, a területi változá-
sok figyelembevétele, továbbá esetleges pontatlanság)

vény előtt) már jelentősen visszaesett a zsidó szárma-
zású végzős gyógyszerészhallgatók száma. 

Az állami antiszemitizmus egyik első megnyilvá-
nulása volt a zsidó értelmiség egyetemi képzése és ér-
vényesülése elé állított törvényes korlátozás. Az 1920. 
évi XXV. tc. „A tudományegyetemekre, műegyetem-
re, a budapesti közgazdaságtudományi karra és a jog-
akadémiára való beiratkozás szabályozásáról” címet 
viselte, de Numerus Claususként (zárt szám – latin) 
vált hírhedté. A törvény az egyes „nemzetiségek és 
népfajok” összlakossághoz viszonyított arányszámá-
hoz kötötte az adott etnikumból a felsőoktatási intéz-
ményekbe felvehető hallgatók számát. Ezenkívül első-
rangú felvételi kritériummá tette a „nemzethűséget”. 
Mivel a zsidók 1867 óta jogilag izraelita vallású ma-
gyaroknak számítottak, az előírás elvileg nem érintet-
te őket, ám a törvény végrehajtási utasítása nemzeti-
ségnek minősítette a zsidóságot. Így 6 százalékban 
maximálták a felvehető zsidók arányát, a „nemzethű-
ség” megállapítását pedig az egyetemi vezetőségekre 
bízták. 

A Numerus Clausus törvény egyébként a legtöbb 
problémát éppen a gyógyszerészi pályán okozta, mert 
igen sokan voltak, akik a törvény meghozatala előtt 
már mint gyógyszerészgyakornokok működtek és 
ezek előtt most egyszerűen becsukódtak az egyetem 
kapui, dacára annak, hogy a törvény 2. §-a annak visz-
szaható erejét kizárta. Ez a körülmény elkerülhetetle-
nül szükségessé tette, hogy a gyakornoktartási enge-
délyeket is erősen korlátozzák, mert nem lehetett cél, 

2. ábra: A nyilvános gyógyszertárak számának változása (fiókgyógyszertárak és kézigyógyszertárak nélkül) a 
Gyógyszerészi zsebnaptárak, a Gyógyszerészek évkönyve zsebnaptárak, valamint a Gyógyszerészi almanach adatai 

alapján 1887-1943 között [3]. Az 1920-as nagymértékű csökkenés a trianoni békediktátum miatt bekövetkezett területi 
változások következménye.
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hogy végzett gyakornokokból olyan nemokleveles tá-
bor teremtődjék, amely a Numerus Clausus miatt talán 
sohasem fog tudni az egyetemre beiratkozni. Ezért 
1920. október 14-én a gyógyszerészi szervezetek érte-
kezletet tartottak, amelyen dr. Tóth Lajos államtitkár 
elnökölt, és amelyen a gyógyszerészeknek előadó 
egyetemi tanárok is részt vettek. Az értekezlet határo-
zata az volt, hogy sürgős felterjesztést intéz a közokta-
tásügyi miniszterhez, s ebben egy olyan vegyes bi-
zottság (Numerus Clausus Bizottság) kinevezését 
kéri, amely a numerus claususra való tekintettel a gya-
kornoktartás megszorítása kérdésében eljárhasson, a 
gyógyszerészi pályára lépők számát meghatározhassa, 
és a jelentkezőket szelektálhassa is. Egyben javasolta, 
hogy a miniszter e bizottságba a következőket nevezze 
ki: dr. Tóth Lajos államtitkárt a bizottság elnökévé, 
tagjaivá pedig dr. Winkler Lajos, dr. Vámossy Zoltán, 
dr. Győry István és dr. Issekutz Béla egyetemi tanáro-
kat, dr. Weszelszky Gyula egyetemi magántanárt, a 
gyógyszerészi kar részéről pedig dr. Deér Endrét, 
Karlovszky Geyzát, Réthelyi Józsefet és dr. Tauffer 
Gábort. Ezt az előterjesztést Haller István közoktatás-
ügyi miniszter 144.652/920. IY/a. sz. rendeletével jó-
váhagyta és egyben értesítette az Országos Gyógysze-
rész Egyesületet, hogy mindaddig, míg a Numerus 
Clausus Bizottság a rendszerére nézve előterjesztést 
nem tesz, a gyógyszerészi pályára lépést 1921. január 
elsejei hatállyal beszüntette [4].

Az itt hivatkozott előterjesztést Tóth államtitkár 
1921. május 20-án juttatta el a közoktatásügyi 
miniszterhez, aki akkor már Vass József, a későbbi nép-
jóléti miniszter volt. Ő úgy a tervezetet, mint a bemuta-
tott gyakornoki törzslapot és nyilvántartási tervezetet 
elfogadta és 104.895-1921. szám alatt elrendelte, hogy:
1. Az illetékes törvényhatóság tiszti főorvosa a gyógy-

szerészi pályára lépés, illetőleg gyógyszerészgya-
kornokként való nyilvántartás céljából csak olyan 
ifjúnak vagy leánynak (asszonynak) jelentkezését 
fogadhatja el, aki erre a Magyarországi Gyógy sze-
rész-Egyesület kebelében alakult Numerus Clausus 
Bizottságtól engedélyt kapott. Érvényét veszti azon-
ban az engedély, ha a kiállítástól számított 6 hóna-
pon belül az illető azt igénybe nem veszi.

2. A felvétel érdekében beadott kérvényhez mellékelni 
kell a születési anyakönyvi kivonatot, tisztiorvosi 
egészségi bizonyítványt, gimnáziumi érettségi bizo-
nyítványt, hatósági erkölcsi bizonyítványt, továbbá 
a szülők életbenlétéről, foglalkozásáról és vagyoni 
helyzetéről szóló bizonyítványt.

3. A bizottság minden pályára lépési engedélyért 200 
korona díjat szedhet, amely összeg a bizottság admi-
nisztratív költségeire fordítandó.

4. A bizottság a gyakornokok állandó nyilvántartása 
érdekében törzslapokat bocsát ki, amelyen a tiszti 
főorvos úgy a pályára lépést, mint a gyógyszertárból 
ki- és új gyógyszertárba való belépést rávezeti.

3. ábra: A Szegedi Egyetemen végzett zsidó származású okleveles gyógyszerészhallgatók százalékos arányának változása 
az egyes évfolyamok összlétszámához képest 1927-1945 között [3]
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5. Nők a gyógyszerészpályára lépés iránti kérelmüket 
a 2. pontban meghatározott mellékletekkel együtt a 
közoktatásügyi miniszterhez nyújtják be.

6. E rendelet nem vonatkozik azokra, kik e rendelet 
megjelenésekor már a gyógyszerészi pályán működ-
nek.
A zsidó származású gyógyszerészhallgatók problé-

mája azonban továbbra sem oldódott meg. Ezért dr. 
Gaál Endre, a Magyarországi Gyógyszerész Egyesü-
let elnöke küldöttséget vezetett gróf Klebelsberg Kuno 
kultuszminiszter elé, aki segítséget ígért. Ezek után 
1925. március 13-án a miniszter leiratot küldött a két 
tudományegyetem tanácsához, amelyben a törvény iz-
raelita gyógyszerészgyakornokok vonatkozásában 
fennálló fogyatékosságára rámutatott és kijelentette, 
hogy mivel a törvénynek nem lehetett az a szándéka, 
hogy a gyógyszerésznövendékek a többi egyetemi 
hallgatóival szemben hátrányos helyzetbe kerüljenek, 
ennélfogva utasítja a tanácsot, hogy az egyetemre fel-
vételt kérő amaz izraelita gyógyszerészgyakornoko-
kat, akik a gyógyszerészi pályára még az 1920. évi 
XXV. tc. életbeléptetése előtt léptek, átmenetileg az 
1929-30. tanév végéig az engedélyezett létszámnak 
erejéig elsősorban és fokozatosan vegye fel [4].

Funk Józsefet 1929-ben választották meg a Ma-
gyarországi Gyógyszerész Egyesület tanügyi bizottsá-
gának elnökévé. Ő számos esetben kiharcolta az egye-
temeken jó tanulmányi eredményt elért zsidó szárma-
zású gyakornokok sikeres egyetemi felvételét [3].

Összességében a Numerus Clausus törvényt a 
gyógyszerészet területén nem hajtották végre „mara-

déktalanul”. Így Budapesten az 1921/1922-es tanévtől 
az 1944/1945-ös tanévig 2221 gyógyszerész végzett. 
Közülük 160 volt zsidó származású (7,2%). Ebben az 
időszakban a zsidó származású hallgatók aránya az 
1920-1921, 1921-1922, 1928-1929, 1929-1930 és 1934-
1935 tanévben meghaladta a 10%-ot [3].

Az ország akkori másik egyetemi gyógyszerész-
képző helyén, a Szegedi Egyetemen (ahol a gyógysze-
részoktatás az 1921-1922-es tanévtől indult, de a vég-
zős zsidó származású okleveles gyógyszerészhallga-
tókról csak az 1927-1928-as tanévtől találtunk adato-
kat), az 1944/1945-ös tanévig terjedő időszakban a 613 
végzett hallgató közül 10,1% volt zsidó származású. 
Amint a 3. ábrából látszik, voltak Szegeden olyan év-
folyamok, ahol a zsidó származású végzős gyógysze-
részek aránya 10-23% között volt (1928-1929, 1929-
1930, 1931-1932, 1932-1933, 1933-1934, 1937-1938, 
1938-1939, 1940-1941) [3].

Mindez azonban nem változtat azon a tényen, hogy 
az 1920-1945 közötti időszakban a végzős magyar zsi-
dó gyógyszerészek aránya kb. az 1890 előtt jellemző 
szintre esett vissza.

Ennek természetesen hosszabb távon demográfiai 
következményei voltak: az 1895-1945 között végzett 
1098 zsidó származású okleveles gyógyszerész közül 
880-an (80,1%) végeztek 1920-ig, míg 218-an (19,9%) 
1921-1945 között. Ugyanakkor, a nem zsidó gyógysze-
részeket tekintve, 2752-en végeztek 1921-1945 között 
(59,1%), míg 1904-en (40,9%) 1920-ig (3). Ezt foglalja 
össze a 4. ábra.

Jól látható, hogy a zsidó származású okleveles 
gyógyszerészek csoportja 1944-1945-re már lényege-
sen idősebb volt mint a nem zsidóké, akkor is, ha fi-
gyelembe kell vennünk, hogy az idősebbek nagyobb 
mortalitása miatt tényleges arányuk feltehetően kisebb 
volt mind a nem zsidók, mind a zsidók körében.
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