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A Tanácsköztársaság gondoskodása a gyógyszerészképzésrí51
DR. VARGA PÁL

A szerző i.smerteti a Tanácsköztársaság nagyvonalú rendelkezését a gyógyszer'észképzés céljára szervezendő, négy évfolyamos (nyolc féléves)
Gyógyszerészi Főiskolával kapcsolatban. Részletesen tárgyalja a főiskola szervezeti és tanulmányi szabályzatát Ezekben, va/,amint a korszerű tanulmányi rendben jól felismerhető a
főiskola Vezetőségének .széles körű é.s előrelátó
gondoskodása. A javasolt első oktatók között a
gyógyszerészeti és természettudományok kiváló
Sajnos, az ellenforradaművelői találhatók
lom egyik korai rendelkezése - a lellces szervezéssel elért kezdeti eredményeket megsemmisítve - az annyira .szükséges, korszerű gyógyszerészképzés megvalósulását Magyarországon
évtizedekre visszavetette
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A hivatásukat szerető és annak jövőjéért aggódó gyógyszerészek - sok ellenállásba ütközve - hosszú évtizedekig küzdöttek azért, hogy
a természettudományok rohamos fejlődésének
nagyszerű eredményeit a gyógyszerészképzésben i:S hasznosíthassák
Ezt a hosszú évek folyamán érlelődő kívánságot a dicsőséges 1919-es Tanácsköztársaság
akarta valóra váltani, amint arról Henerári [1],
valamint Kurucz és Benkő [2] részletes, átfogó,
pályadíjnyertes munkáiból is értesülhet,tünk. A
közoktatásügyi népbiztos július 5-én rendelkezett [3] a nyolc féléves Gyógyszerészi Főiskola
szervezéséről. Erre a főiskolára a gyógyszerészi
pályára készülők, megfelelő középiskola elvégzése után R:özvet1enül - az addig érvényben legyakornoki idő kövő rendszertől eltérőleg telezettsége nélkül iratkozhattak volna be.
A hivatalos lapban is olvashatjuk, hogy „A
közoktatásügyi népbiztos a Budapesti Tudodományegyetemmel kapcsolatos Gyógyszeré-·
szi Főiskola szervezését rendelte el; a szervezendő főiskola elnökévé Winkler Lajos egyetemi professzort, igazgatójává Da1va.s Ferenc
gyakornoki tanfolyami vezetötanítót nevezte
ki, eddigi úgykörük meghagyása mellett" [4]
Néhány nap múlva Darvas arra kapott megbízást (és e célból igazolványt is), hogy a főiskola
részére alkalmas helyiséget keressen, illetőleg
foglaljon le. Darvas ezt a megbízást sikeresen
teljesítette, mert a közoktatásügyi népbíZfosság
rövidesen átiratban fordult az akkori IV . kerületi katona- és munkástanácshoz a Veres Pálné
utca 9 számú épület mielőbbi szabaddá tételét
kérve, hogy ott szeptemberben a Gyógyszerészi
Főiskolát megnyithassák [3]
A Gyógyszerészi Főiskola vezetősége egyébként sem tétlenkedett, mert július 14-i kelettel

jelentést adott a népbiztosságnak, hogy megkezdték a szervezési munkálatokat s ennek
eredményeként a főiskola szervezeti és tanulmányi szabályzatának tervezetét jóváhagyás
végett egyidejűleg felterjesztik Egyben azt is
jelentették, hogy meglátásuk szerint a főiskola
céljára szükséges és kiszemelt épület megfelelő
átalakítása huzamosabb időt igényel, amivel
szeptember l-ig, a főiskola tervezett megnyitásának időpontjáig, nem készülhetnek eL Ezért
pár huzamosan a gyógyszerészgyakornoki tanfolyam Aggteleki (jelenleg Kiss József) utca 8.
szám alatti helyiségét kívánják felújítani, ahol
a főiskola első évfolyama már szeptember elsején megnyitható lenne. Az erre a célra, valamint a legszükségesebb feLszerelésekre kért
20 OOO koronát a népbiztosság rendelkezésúkre
is bocsátotta [5].
A közoktatásügyi népbiztos már 1919 . július
29-én kelt rendeletével [6] kiadta a Gyógyszerészi Főiskola jóváhagyott szervezeti és tanulmányi szabályzatát A minden részletre kiterjedő, alapos szabályzat szerint a főisko1a feladata
gondoskodni arról, hogy a gyógyszerészi pályá-
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r a készlilő ifjúság a hivatása szempontjából és
továbbképzése érdekében szükséges szakszerú
gyakorlati .és tudományos képzettséget tervszerü tanulmányi rend keretében megszerezhesse
A tanítást szolgálják:
- a főiskola intéz.etei;
- a tudományegyetemnek a gyógyszerészképzés céljára eddig is igénybe vett és a Jövő
ben ts szü·kségesnek mutatkozó intézetei mindaddig, amíg a főiskola ezeket a saját helyiségében létesítendő önálló intézetekkel pótolja;
- a gyakorlati gyógyszerészképzés céljára
alkalmas és kijelölt gyógyszertárak;
- a gyógyszerészhallgatók részére létesítendő internátus és könyvtár
„4 Gyágy':lzwrész·i

1

A továbbiakban megadja a szabályzat a fő
iskola ügyei intézésének módozatait Pontosan
körülírja, hogy kik lehetnek a főiskola hallgatói, amint azt Henerári [7) is részletesen közli
Egy új szempont tükrözi a Tanácsköztársaság haladó szellemét, ugyanis olyan, a gyakorlatban kiváló gyógyszertári vagy más gyógyszerüzemi segédmunkások (technikai segéderő)
előtt is megnyitotta a főiskola kapuit, akik az
ene a célra létrehozott bizottság előtt, a bízott-·
ság által összeállított és jóváhagyott vizsgaszabályzat szerint - a klilönben előírt iskolai végzettség nélkül is - bebTzonyítják a gyógyszerészi pályára való alkalmasságukat Természetesen előírja a szabályzat a felvétel és beiratkozás módját és a hallgatók kötelességét
F'őiskola..
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A főiskola tanulmányi rendjét igen körülte.kintően, nagyon korszerűen és előremutatóan
állapították meg. Erről legjobban a Kurucz és
Benkő [8] által összceállított, jól áttekinthető s
mindenre kiterjedő táblázatból győződhetünk
meg Ezt a teljesség kedvéért váltózatlan formában közlöm (I táblázat)
Azok, akik a i1égy évf.olyan1ot elvégezték és
az előírt vizsgákat sikerrel letették, gyógyszerészi oklevelet kaptak s ennek birtokában a
kötelező kétévi gyakorlati idő után üzemtan,
törvények és rendeletek tárgykör bő! képesítő
(approbációs) vizsgát tehettek Ha ez a vizsga is
sikeres volt, a jelölt részére approbált gyógyszerészi oklev·elet adtak ki, mely gyógyszertár
önálló vezetésére jogosít fel
A szabályzatnak nagyon előrelátó, a kiképzés
eredményességét, n.en1különben a hallgatók érdekét szolgáló rendelkezése: a főiskolán elő
adandó tárgyakból az illető szakok tanítói öszszefoglaló tanulmányi áttekintést (sillabuszt)
kötelesek készíteni. Ez irányadóként swJgá[ a
hallgatók tanulmányaihoz és vizsgáihoz. Tennészetesen a szabályzat a hallgatók kötelességeit,
illetőleg a fegyelmi szankciókat is rögzíti
Augusztus 2-án szakemberek (dr Winkler
La.fos elnök, dr. Darvas Fereric igazgató, d1
Andrislca Viktor, dr. Augusztin Béla, dr Buchböck Gusztáv, dr. Deé? Endre, dr. Ekkert László,
dr . Liebermanm Leó, dr Mauritz Béla, dr. Rohrer László, dT Szabó Zoltán, dr. Wessel Flóra
és Téri Tibm a közoktatásügyi kormány megbfzottja) értekezletre gyűltek össze a Gyógyszerészi Főiskola tanítótestületének megalakítása
céljából. Az értekezlet egyhangúlag hozzájárult
ch Andriska Viktor, dr. Augusztin Béla, dr
Buchböck Gusztáv, dr. Darvas Ferenc, dr. Mauritz Béla., dr Liebermann Leó, dr. Rohrer
··~·-···-László; dr. Wessel Flórn és dr . WinkleY Lajos
kinevezésre való felterjesztéséhez Az értekezlet
megbízta a vezetőséget további megbeszélések
folytatására a f.armakognózia és méregtan tanszékének betöJ,tésér'e vonatkozólag dr Vámossy Zoitánnal, az I évfolyamban a gyógyszerészet gyakorlati oktatására Kazay Endrével, a
IV évfolyamban a gyógyszerészet tanítás;íra
dr Matolcsy Miklóssal, az állattan tanítására
dr Gorka Sándorral, a szerves kén1ia tanítására
dr Konek F1igyessel, s ennek _alapján nevezetteket is terjes!Szék fel kinevezés végett, úgyszintén az értekezieten jelenlevő s o.tt megnyert
dr Deér- Endrét a IV évfolyamban a gyógyszereszet oktatására Matolcsy doktorraI együtt.
..Az értekezlet jegyzőkönyvét a Gyógyszerészi
F-0rskola vezetősége 1919. augusztus 7-én a Közoktatásügyi Minisztériumnak felterjesztette s
- nyrlván kényszerűségből - egyben jelentette, hogy a szervezést a minisztériu1n további
intézkedéséig felfüggesztik [9]
Ezt a lelkesen megindult szervezést és annak
alapján rövid idő alatt elért kezdeti eredménye~et semmisítette meg a vallás- és közoktatásugyr miniszternek a hivatalos lapban megjelent
174 971/1919 számú rendelete. Ez a volt közoktatásügyi népbiztosságnak a Gyógyszerészi Fő-

iskola szervezése tárgyában kiadott 173 673/
1919. VL 1 számú Pendeletét egész terjedelmében hatályon kívül helyezte és a gyógyszerészképzés tekintetében a korábbi tanulmányi és
vizsgarendet változatlanul visszaállította [10].
A gyógyszerészi rend legjobbjai évtizedeken
kereszt ül küzdöttek a gyógyszerészképzés korszerűvé tételéért Ezen küzdelmek ha hoztak is
bizonyos részeredményeket, a kialakult és megalapozott igényeket a Tanácsköztársaság előre
látásábol létesitett Gyógyszerészi Főiskola lett
volna hivatva kielégíteni.. Ezt a már-már megvalósulni látszó régi és jogos kívánságot az eJ-·
lenforradalmi minisztérium rendelete további
évtizedekre visszavet€tte, nagy kárára a 1nagyar gyógyszerésztársadalomnak
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Dt \T a. J g 1.L : Prov·isilnrs of the Hungarian 1-.~oviet
Goui:ern1nent (.1919) for the un1:versity traú-iing of JJharinacists
The Lu gEJ-scale p1ovisions of the Gouve1n1nent of the
Tfungarii.tn So,.iet ftepublic in 1919 frn the establishing
<l Colleg8 of Pha1nu.icy an<l fo1 the ela.boration of a fOu1·if:;1 rn (:eight se1neste1s) t:ludculun1 of pharn1acists' educ:ation ar e nc;vie\\ t:d. The 01ganization ancl J-he st udy
iegullltions of thu CollegE; a1c discussed in <lE::tail. Th'e
broad 1nindc:d and fa1sighted p1ovisions of p1ofE.sso1
1_,ajos 'i\' iukle1, the excelltJnt pha1111acist and scient.ist,
appointed ChaiI1nan of thc-J College, and of his fellows
111a~y hc detected in the study orde1 vvhich had been
n1ost n1ode1 ne in its tirne. F1"0n1 th8 list of na1nes of the
teache1s' staíf suggested for appointn1ent, it is appaTent,
that ex0ellent scientisis of pha1n1ac3 and of natu1al
sciE·n(eS \Vt-:re included Tt is a pi ty thai an ea1ly 01de1 of
tlH! counte11e\·olution anihilated a.JI initia.l suocesses
achit-JVf;d \'vith exceJlent pla.nning and managen1ent for
the i_ealiz1~ti?n a.n advanced educaiion systein [01 pha1n1ac1sts, •vlnch \\'fl.8 thE,n set back foi St-JVf,1al decades in
Hungary

Di. P. \Ta1ga: Die V<nso1gederRiJte11epublik.fü1
dir: Phar 1na.z1:stenbildun ()
\Te1fitsRe1 e1ö1te1t. die g1osszügige '\Te101dnung de1
uhn1\·0ll8n Dnga.J ischen Riite11epuLlik von 1919, zwecks
Phn.r1nazistE-·nhiJdung, E,ine Hochschule füt Pha1n1azi~
l
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sten von vie1 ,Jnhrg8-.ngen (acht Se1neste1) zn 01 ganisie1en.
Da.s 01ganisaiions- und Studiu1nstatut dE;I Hochschule
'vird eingehend beschiieben Die u1nfassende und
weitsichtige Vorsorge <les zun1 I 11iisidenten de1 Hochsc:hule ernannten geleh1ten I,ha1 tnazisten, P1ofesso1
Lajos \Vinkler und seiner Mita1 beiter konnnt so\vohl
darin, wie auch in de1 zeitge1nassen StudiEJno1·dnung
zurn Ausd1uck. Aus de1 Anfüluung de1 e1sten Unterrichtsfakultfit ist es ersichtlich, dass diesc he1 Vfn1agende
Pflege1 der phu.11nazeutische11 und NatUJ\ViRsensehaftt:n

TÁRSASÁGUNK HÍRl<'I
A KORHÁZI GYOGYSZERÉSZETI SZERVEZET
BOLGÁR ELÖADOtlLÉSE

Az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete 1976
március 26-án tudományos előadóülést rendezett Budapesten a Semmelweis-teremben, a Bolgár Népköztársaság gyógyszeripara által a gyógyszergyártásban
elért eredmények ismertetésére
Dr. Mohr Tamás a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet elnökének bevezető szavai nyitották meg az elő
adóülést. Rázsó István, az MGYT alelnöke felszólalásában hangsúlyozta az együttműködés jelentőségét,
majd Jordan Dekamerov, a bolgár nagykövetSeg kereskedelmi tanácsosa üdvözölte a résztvevőket
A tudományos ülés első előadását Prof. Dr. Ch1·isto
Gelinov (Bolgár Tudományos Akadémia belgyógyászati és gyógyszerészeti osztálya, Szófia) „Néhány újabb
antibiotikum hatá.smechaniz1nusa" címen tartotta meg
Klinikai aspektusból mutatta be a jelenlegi bolgár antibiotikum-gyártás néhány kérdését. Elmondta, hogy
1~54-ben Razgradban nagy kombinát épült az antibiotikum gyártásra, ahol kezdetben penicillint és sztreptomicint állítottak elő, később a tetraciklin és oleandomycin, továbbá ampicillin, a gentamicin, a rifampicin stb gyártása került előtérbe. Az antibiotikumgyártás fejlesztésével- 1965 .. óta .a ,Phar.machim .v.állalat
és a hozzá tartozó tudományos kutatótanács foglalkozik, és ez az együttműködés segítséget nyújt az antibiotikumokat érintő elméleti és gyako1 lati kérdések
gyors megoldásához Megjegyezte, hogy a kapacitások
kialakításában, a termékek változatosságában fontos
szerepet játszanak a KGST-lcapcsolatok Részletesen
elemezte a genta1nicin, tetraolean, ampicillin, rifampicin és az eritran gyártásában és alkalmazásában elért
eredményeket. A kísé1letek és a klinikai megfigyelések szerint a Bulgáriában előállított antibiotikumok
gyógyhatás szempontjából nem maradnak el a külföldiektől.

Dr. Liljana Daleva tudományos főmunkatárs (Gyógyszerkutató Intézet) „A bolgár gyógyszerkutatás' újabb
irányai" című előadásában olyan gyógyszercsoportokat,
készítményeket ismertetett, amelyek az ottani kutatás
eredményeként születtek Bulgáriában a Pharmachi1n
vállalat egyesíti az összes gyógyszer gyárat. saját tudományos kutató törzset tart fenn, és kapcsolatban áll az
ország összes tudományos kutató csoportjával Gyűjli
és értékeli a még kidolgozás előtt álló javaslatokat, támogatja a bolgár gyógyszeripar számára jelentős témák további kidolgozását. Részletesen ismertette az
említett összefogás er:edményeként kidolgozott - nálunk is ismeretes - Tabe.r-készítményt, a dohányzás
elleni küzdelem egyik hatékony sze-rét Kitért a széles
körben alkalmazott alkalizáló hatású Al1nagel, továbbá két pszichotrop gyógyszer: a Lonietil és az Aderpe:n
bemutatására (ez utóbbiak még külföldön ne1n ismertek)

Az előadóülés p1ogramjában szerepelt a bolgár
gyógyszerekkel kapcsolatos kérdések megvitatása,
amelynek keretében több kórházi orvos fejtette ki a
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auf1,vies. Bedaue1liche1v1eise setzte die Gegernevolution

infolge dei \T ernichtung der nüt der her vor1agenden Or ..
ganisation e11eichten anfa'.nglichen Ergebnisse durch
eine frühb Ve101dnung die Realisie1y.ng der so notwendigen zeitgen1tl.ss8ll I 1ha1 n1azistenbildnng in lTnga.1n
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bolgár gyógyszerekkel, elsősorban az antibiotikumok-'
'
kal elé1 t eredményeket és tapasztalatokat
A tudományos előaaóülés alkalmat adott arra, hogy
a Kórházi Szervezet elnöke ismertesse a dunaújvárosi
szimpózionon meghirdetett tudományos pályázatok
eredményert A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet vezetőségének felhívására nyolc jeligés pályázat érkezett
be, felöl0lve a felhívásban megjelölt valamennyi témakört A vezetőség által kijelölt bizottság a benyújtott
pályázatokat az alábbiakban értékelte
Az I díjat (3000 Ft-ot) dr Korbély Ildikó nyerte a
pályázati felhívás 3. pontjára benyújtott dolgozatával
II. díjat (2000 Ft-ot) megosztva: a) Steiner GyörgynéIieveo; And1·ás, ill. b) dr. Bánhal1ni Zoltán-dr. Korbély Ildikó nyerték a pályázat 1 pontjára benyújtott
dolgozatukkal. A III. díjat (1500 Ft-ot) megosztva a)
Buschor Láo;zló, ill b) Czipczer Ottó nyerte az infúziókészítéssel, illetve a tablettázással k:apc.sol,atos dolga~
zatával.
A több mint kétszáz résztvevőt befejezésül a PlÍarmachi1n vállalat vendégül látta
Schra1n Gézáné

l<JGYÉB HÍREK
ELŐADÓÜLÉS

A lVIagyar Orvostörténelmi Társaság Hadtörténelmi
Szakosztálya 1976. jllnius 9-én tartotta első publikációs
tudon1ányos ülését Az előadások színhelye a Semmehveis Orvostörténeti Könyvtár olvasóterme volt (Budapest, II, Török u 12 ).
Az előadóülésen dr Kapronczay Károly, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltá1
osztályvezetője tartott bevezető előadást „A lengyel
menekültek egészségügyi ellátása Magya·ror.szágon a
II. világhábo1·ú alatt" címmel. Részletesen elemezte

azokat a politikai körülményeket, amelyek az 1939.
szeptember l-én kitört másodiik: világháború lengyel
hadműveleteit jellemezték E politikai körülményeket
az egyidejű hazai belpolitika életébe ágyazta, plaszti~
kusan emelve ki a magyar nép n1agatartását jellemző
és az állami vezetést befolyásoló antifasiszta törekvéseket, amelyek végül is a lengyel polgári és katonai
menekültek fogadtatásában, elhelyezésében és az ezt
követő egészségügyi ellátásában nyilvánultak ineg
Egyértelműen pozitív volt az a politikai-társadalmi légkör, amely az egyre súlyosbodó német külpolitika nyomása ellenére a magyar szerveket a lengyel menekültek helyzetének humánus és nem kis erőfeszítést
Az előadó részletesen
igénylő ellátására ösztönözte
elemezte az elhelyezés, ellátás, szervezés gondjait és
eredményeit, amely állami szervek (honvédség) és
nemzetközi szervezetek (elsősorban a Vöröskereszt) tevékenységének védelme alatt nyilvánult meg
A második előadás e kérdés honvédségi, hadtörténelmi vonatkozásait tisztázta, amely dr. Ku1·ucz Tibor
és d1·. Benkő György.: „A lengyel katonamenekültek
egészségügyi és egészo;égügyi-anyagi ellátásának 1neg··
szervezése 1939-1940-ben" címmel hangzott el. A hon-

