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A gyógyszerészgyakornok-képzés

A szerző - rövid történeti áttekintés után - a XIX..
század második felének a gyógyszer észgyakornokok
előképzettségével és kiképzésével kapcsolatos hazai
szakmapolitikai küzdelmeit tárgyalja Elemzi azokat
az eredményeket, amelyek a fejlődést fokozatosan
előbbre vitték, ezzel párhuzamosan kitér a visszahúzó
erők neni jelentéktelen szerepére is„ Rá1nutat arra,
hagy az 1848-as magyar forradalom által hatalomra
került első felelős magyar kormány már előírta a 6
gimnáziumi osztályos előképzettséget, de ezt a rendelkezést a szabadságharc bukása és az abszolutizmus
győzelme miatt végrehajtani nem lehetett, így 1888-ig
elegendő volt 4 gimnáziumi osztályos előképzettség,
Ennek a késésnek tulajdonítható, hagy amikor az
1888.. évi szabályozás 6 osztályt írt elő, ez rövidesen
túlhaladottá vált, különösen akkor, amikor 1899-ben
rnár az állatorvosi tanulmányokhoz is érettségire volt
szükség„
Korabeli megnyilatkozásokat idéz a szerző a haladó
és a konzervatív erők küzdelméről. E küzdeleni azonban huzamos ideig nem vezetett eredményre Így húzódott 1912-ig az érettségi vizsgának mint a pályáralépés feltételének jogszabályi előírása.

*
A gyógyszerészet mindenkmi helyzetének, a
társadalomban betöltött szerepének és megbecsülésének egyik lényeges tényezője, hogy milyen
szintű kiképzésben részesülnek e hivatás gyakorlói
Amikor 1770-ben Jlfária Terézia először rendelte
el, hogy hazánkban a gyógyszerészek az egyetemen
kötelesek vizsgát tenni, a szükséges előképzettsé
get még nem határozta meg. E rendelkezéssel
szemben a passzív ellenállás oly nagy volt, hogy
egyrészről az utasítást a helytartó tanács 1786.
május 23-án kelt 19 901 sz. rendeletével megismételte [l], másrészről az idősebb, régen működő
gyógyszerészek közül többen felmentést kaptak a
vizsga alól.
Negyed századdal később a Ratio Educationis
is csak azt kívánta meg a gyógyszerészi pályára
lépő ifjútól, hogy tudjon annyit latinul, amennyi
az előadások megértéséhez szükséges [2] A XIX.
század harmincas éveiben a gyógyszerészek körében mozgalom indult abból a célból, hogy csak 6
gimnáziumi osztályt végzett gyakomokjelöltek
legyenek alkalmazhatók [3J E mozgalmat Sadler
József egyetemi tanár is támogatta, így az 183334. tanévben az orvoskar a 6 gin1náziumi osztályos
előképzettség előírását javasolta [4]. Ennek ellenére az 1835 . nov . 27-i 267., sz. „vallás- és közoktatásügyi kibocsátvány" a tanonci előképzettség
ként a magyar, a német és a latin nyelvtudáson
kívül csak négy algimnáziumi osztályt írt elő [1]
1848 . június 10-én Klauzál Gábor úgy rendelkezett, hogy „. gyógyszerésztanítványnak csak az

a XIX. században

olly egyén vétessék fol, ki 6 iskola évet bevégezvén, a' kellő előkészítő tudományokkal is bír" [5]„
E rendelkezést azo11ban a szabadságharc bukása,
az abszolutizmus győzelme miatt végrehajtani
nem lehetett, így az előképzettség tekintetében a
régi követelményeket írta elő az 1851/52 évi új
tanulmányi és szigorlati rend,. Ez nem változott
akkor sem, amikor 1859-ben az osztrák egyetemek
gyógyszerészi tanulmányi szabályzatát nálunk is
teljes egészében bevezették [6J Nyolc osztály (6
gilnnáziumi, 1najd a bölcseleti tanulí11ányok) csak
a már 1851-ben bevezetett „docto1 chymiae" fükozat elérésél1ez volt szükséges,
A politikai viszonyok enyhülése után az 1867,.
augusztus 26-ra összehívott első országos gyógyszerész-nagygyűlés 150 résztvevője első napirendi
pontként foglalkozott az előképzéssel, a tanulmányi és előkészületi időveL Az e kérdés tanulmányozására kijelölt bizottság 8 gimnáziumi osztályos előképzettséget javasolt a gyakornoki idő
előtt, de -· főként a vidéki tagok - még a 6 osztályt is sokallták Végül is kompromisszum született: a gyakomoknak felveendő ifjúnak annyi
képzettsége, amennyi megfelel a gimnáziumok
VII-VIIL osztályaiban tanítottnak [7]
1872-ben megalakult a gyógyszerészek első országos érdekvédehní szervezete, így újra napirendre
került az előképzettség és kiképzés ügye, A Gyógyszerészi Hetilapban [8] nyíltan ímak a gyakomokok egy részének felületes előképzettségéről, amely
"' ne1n felel ineg azon 1nagasztos feladatnak,
melyet tőlük gyógyszerészeti pályánk kíván",
A javaslatok többsége 6 gimnáziumi osztályt kívánt előírni, A 4 osztállyal megelégedők fő érve
az volt, hogy amúgy is kevés a jelentkezők száma
[9], Ezt az érvet azonban megcáfolták a haladó
erők: azért kevés a gyakorló gyógyszerész, mert
ismereteik birtokában sokan más - gyógyszertáron kívüli -pályára mennek [IOJ Volt, aki meszszebb látott, és a szakma nehézségeit a hozzá nem
é1tő vezetésre hádtotta: „Legfontosabb belügyeinkben is egy nem szakértő - a physicus - intézkedik, aki a gyakomokok vizsgáztatását is végzi,
pedig azok jártasságát megítélni nem tudhatja"
[llJ
A kiképzés -· ezen belül a gyakornokképzés és
az előképzettség - ügye körüli viták éveken át
nem jutottak nyugvópontra. A különböző megnyilvánulások jól tükrözik az ellentétes érdekeket:
rámutattak - többek közt - a falusi és vá10si
gyógyszertárak helyzetéből adódó különbségre,
amely a gyakomokok tudásában is megnyilvánult
Ennek kapcsán már akkor is felfigyeltek arra, hogy
„. . minden, a pályára készülő fiatal ember inkább
városban óhajt alkalmazást kapni" [12J Egy budapesti gyógyszertár-tulajdonos arról panaszkodott,
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hogy 3 hónap alatt négy segédet kellett „hiányos
is1ne1etek és hasznavehetetlenség n1iatt" elbocsá-:
tania [13].
Említésre méltó, hogy az előképzettség prnblémája külföldön is felmerült. Flückiger [14] szerint
a német gyógyszerészek egyik fele az érettségi elő
írásért lelkesedik, mert ettől reméli, hogy a gyógyszerészek helyzete az orvosokkal sze111be11 n1egváltozik. A másik tábor hívei - főleg a vidékiek attól fülnek, hogy e miatt nem lesz elég a pályára
jelentkezők száma. Mivel egyik tábor sem volt
döntő többségben, a kérdés megoldása ott is stagnált.
Hazánkban is holtponton maradt a kiképzés és
az előképzettség ügye, bár a nyolcvanas években
már - Markusovszky elnökletével - e célból bizottság is alakult .
Than Károly is élesen támadta a gyakornokok
felkészületlenségét Tekintélyének súlya kellett
ahhoz, hogy végre 1888 . január 1-ével életbe lépjen
a gyógyszerészgyakornokok kiképzésére vonatkozó új szabályrendelet . A sok vajúdás után végre
megszületett rendelkezés legfőbb újítása: a budapesti és kolozsvári egyetem székhelyén szervezett,
a ininisztérium által külön erre a célra kinevezett
bizottság végezte a gyakornokjelöltek vizsgáztatását. E bizottság a gyógyszerészképzéssel foglalkozó két egyetemi tanárból, a gyógyszerész-egyesület két kiküldöttjéből és a minisztérium által
megbízott elnökből állt . A másik fontos újítás: a
jogszabály már 6 gimnáziumi osztály elvégzését
kívánta meg a pályára lépőtől - de kissé elkésve.
Egy névtelen kortárs a korabeli szaksajtóban keserűen állapította meg: ha nem késnek e rendelettel
legalább 10-12 évet, „. . régidőkben szerzett tiszteletét a szakma jobban megőrizhette, elsatnyulását meggátolhatta. . volna" [ 15J. Ezzel azokra
célzott, akik attól féltek, hogy ha felemelik az elő
képzettség kötelező szintjét; akkor fokozódrií fog
az alkalmazható munkaerő hiánya. A gazdasági
érdekeiket szakmai fátyol alá rejtők persze nem
erre hivatkoztak; azt hangoztatták, hogy a gyógyszerészet gyakorlati tudomány, mely csak a prakszisban sajátítható el, tarútására pedig nincs az
egyetemen külön tanszék Ez igaz is volt. A budapesti egyetem gyógyszerész mestereket avatott anélkül, hogy az oktatott tár_gyak között a gyógyszetkészítés szerepelt volna . Igy hatott vissza az okozat az okra . Joggal írt a kor krónikása, Schédy
Sándor [16] a gyógyszeiészhallgatók „páriaszerű
helyzetéről", amely a többi tanszékek hallgatóival
szemben fennállt, hiszen csak rendkivüli hallgatóként iratkozhattak be az egyetemre.
A magyar gyakornoki rendeletről megállapították, hogy „11agyon is hű utánzata" a hasonló német szabályzatnak [ 17]. Mégis jelentős szakmai
előrehaladást hozott, mert az egyetemi vizsgabizottságok garantálták a színvonalat. Ennek persze
ára volt. Dr . Molnár Nándor, aki a budapesti egyetemhez kinevezett vizsgabizottság tagja volt, arról
számolt be, hogy az 1888 . szeptemberi vizsgákon
70-ből 20 gyakornok bukott meg [ 18].
Az állatorvosügy rendezése - az addigi akadémia főiskolai rangra emelése - után a gyógy-

szerészek 1899-be11 n1ár egyedül voltak cliplo111ások - é1ettségi nélkül.. A szaksajtóban a kar tekintélyét féltő, csalódott hangvételú cikkek jelentek meg [19]
A dualizn1us korszakának igazi kiképzési reformját 1912. augusztus 3-án hagyta jóvá Ferenc
József, ennek alapján a vallás- és közoktatásügyi
miniszter 105 597/1912, sz rendeletével léptette
azt életbe [20], Ettől az időponttól kezdve helyesebben egy év türelmi idő után, 1913. szeptember l-től - volt szükség a pályám lépéshez
érettségire, reáliskolai é1ettségi esetén külön latin
nyelvvizsgára. Azt, hogy n1e11nyire későn jött ez a
rendelkezés, bizo11yítja, hogy 1913„ év tavaszán a
budapesti gyakornoki tanfolyamra beüatkozott
113 jelöltből már 24 volt érettségizett [21]
Említésre méltó, hogy az előképzettségre és a
kiképzésre vonatkozó jogszabályokat - beleértve
a gyógyszerészi doktorátust is - a 112 745/1914
sz„ vallás- és közoktatásügyi 1niniszteri rendelet
az uralkodó 1914 . aug. ll-én kelt jóváhagyása
alapján összefoglalva újia szabályozta [22]
Egyesek szűklátókörűségét bizonyítja: voltak,
akik még 1895-ben is vissza akarták állítani a 6
osztályos helyett a 4 gin1náziun1i osztályos elő
képzettséget Az országos egyesület 1895. június
27-én tartott közgyűlésén ugyanis napirendi pontként szerepelt a r1agyszebeni járás ilyen érteln1ű
korábbi felterjesztése, arra való hivatkozással,
hogy az 1888-ban életbe léptetett új gyakornoki
rend segédhiányt idézett elő, A józan többség véle111ényének hatására azonban az egyesület közgyű
lése elvetette a nagyszebeniek anakronisztikus javaslatát [23], sőt: az indokolás kitért arra, hogy
gróf Csáky Albin kultuszminiszter felszólítása nyomán az egyesület 1891 február 6-án éppen ellenkező javaslatot tett. Ennek értelmében a pályára
lépés feltételéül az érettségit, javaBolta, és kérte,
hogy a gyakornokok ne nyilvános gyógyszertárban
kapjanak gyakorlati kiképzést, hanem a két hazai
egyete1nen szervezendő egyéves tanfolya111on,
Sajnos, az 1912-13, évi reform is csak e javaslat
első részét valósította meg.
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.0-p l{. l{ e M rr JJ e p :
T pyőHocmu paseumua o6yqeuua cmaJ1cepo6 e )( /.X eeKe
Aa1op nocne Kpan<:oro HcropHlfeCKoro o63opa o6CYj!{!J:aCl' npoitJeccHOHaJibH O-TIOJlHTHlfeCKHe 6üpb6bI B
BeHrpttH CB5I3aHHbIC e rro;::i:ro10BKOi1 H o6yqeHHeM itJapManearoa-c1 awepoB BO B ropoH rrO;lOBHHe 19 BeKa. ÜH
aH3JIH3HpYe1' pe3YJib'J3TLI noc1erreHHO npOBHf'3IOlll;I1e pa3BHTHe, rrapan.JJeJibHO 3f01\IY KacaeTC5I H 3H8l!HTeJihHOi1
pOJIH peaKilHOHHbIX CHJJ. Asrop YKa3bIBaeT Ha ro, lfTO
nepsoe OTBercrsettttoe settrepcKoe npas11renLcr00 rroJIYLJI1Brnee BJ13CTb qepes Bettrepc'KYTO pCBOJIFOUJUO 1948 ro;::i:a
ywe npe;::i:rrHCaJIO o6pasosaHHe 6 KJiaCCOB fHJ\1H33HH AJJ5I
CI3)Kepos, HO )J;aHHOe perneHHC He BCTYITHJIO B CHJJY BCJJe){CIBHe rra,n;eHH5I OCB06on.11renbHO i1 60ph6bI H no6e)J;bI a6onIO'IlI3Ma. )J;o 1888 rona AOCTaIO'-IHO 6hJ"lO rrpe.n;aapHICJibHOe 06pas0Batt11e B 4 KJiacca r11Mttasrr11 3IOMY onas.uaHHIO
!1'10WHO rrpHITHChJBa'Ib, lfTO KOr)J;a TIOCTaHOB;lCHHe 1888
ro.ua npe.unHcano 6 l(J13CCOB 3TO CKOpo cra~o YWC OJ)fCHBllIHM, oco6eHHO CCJJH rrpHH5ITb BO BHHManne lJTO B 1889
!'O)J;Y YWe )J;JI5I IIOJ1Yl!CHH5I se1epHHapttoro o6pa30BaHH5I
rrpennttcaJIH arrec1ar spe.rrocrtt
Asrop u;ttr11pYeT cospeMeHHhie BhICKa3hIBaHHC co cropoHhI nporpecCHBHbIX 11 KOHCepsaTHBHhIX CHíl. Ü)J;HaKO
)J;aHHa5I 6üpb5a ,n;onroe BpeM51 He rrpHBCJIO K pe3Y.JJbT3TY.
TaKHM o6pa3oM ;:i;o 1914 ro;:i;a T51HY.nOcb ropH!lMliecKoe
npe;:i;rr11ca1n1e 9K3aMetta Ha ar1ecrar 3penoc1H KaK YCJIOBHH BCTYTIJICHH5I B ,n;aHHYIO npoitJcCCHfű

D1 l{_ }{_e n1 p l f-J J : Difficu1ties in the traininr; of
phar 1naceutical app1 entices in the _y I Xth cerdiay
After a briof 1evie\V oí the developn1ent of the pha1·
rnac::eutical t~duoat-ion up to the XIXth ccntu:ry, the
struggles of professiona.I cir cles for elevating the levei
of prelirninary training during the sec:ond half of the
XJXth cen1ury is rclated T'he first responsible gouvern·
rnent of the conniry geiting int.o po\ver as a 1esult ofthe
1848 1·ffvolution, issucd an or<ler according to \Vhich
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6 terrns of the grarnrnar sohool (gymnasium) were re·
quired (in addition to 4 terrns of elementary school) für
the pharn1acy app1entices as prelüninary education
~i\.f(-er tlie fali of the \i\Ta1 of Tndcpendence, the old systen1 of only 4 years of the grammar school as pre·edu·
cat,icn1 \Vas restol'ed and prevailed up to 1888. The 6
years of p1·eeducation, introduced at that time became,
ho\vever outdated, rapidly. The struggles for better
education on the field of pharmacy reflect the oontest
of progressive and degressive political force of that time.
The requü·ement of con1pleted highschool cuiriculum as a
prerequisite of pharmaceutical education has been intro·
duced only in 1914Dr K K e n1 p 1 e r: Schwier-igke·i;te11, der Entwickelunq de1 Praktikantenaus bildung i1n XIX. Jahrhundert
Dic faohpolitis0hen AuseinandersE,t zungen über die
''-oi bildung und Ausbildung der Apotheker·Prak tikanten in der z>veiten Halfte des XIX. J ahrhunderts >verden - nach einen1 kurzen histo1ischen Rückblick diskutiert. Es >verden einei seits diejenigen F:rgebnisse
analysiert, die zur Weitcrentwicklu ng beiget.ragen hatten, andere1seits auch die diesen entgegen\virken dend
1etrogradcn Bes{.rebungen dargestellt. Die nach der
Revolution von 1848 zur Maoht kommende erste vorant>vortliche ungarischc Regierung hat eine Vorbildurí.g von
6 Gymnasienklass en für dio Praktikanten vorgesehen,
diese Anordnung \\'Utde aber nach dem Zusammenbruch
<les FrBiheitskriegcs nicht du1·chgeführt So war bis
1888 die 4·l{lassen·,Torb ildung ausreichend. Dieser
\.7 erzög~Jtung ist zuzuschreiben, dass als die Regelung von
1888 6 Klassen vorsah, auch diese Bestimmung bald
überholt vvurde, da von 1899 an das Abitur auch für die
tierarztliohen Studien erfürderlich war.
De1 1Confronta.tion de1 prÜgressiven und reaktioniiren J(raítf-J ist es zuzusohreiben, dass die Einführung
des Abitu1s als Voraussetzung für die berufliche Ausbildung erst 1914 verordnet v;rurde.

(Pest megyei Tanács Gyógyszertári Központja, 1145 Budapest, Uzsoki u 36/a)
Érkezett: 197 4. X
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SZENNYEZET T VÍZBŐL IVÓVÍZ
Öst Ap.-Ztg. 28 (41), 762 (1974)

Az NSZK.. boli Krupp·rnűvek és a gelsenkircheni hi·
giéniai intézet ivóvíznyerés céljára a fülyók szennyezett
vizét ingyen rendelkezés1e álló hőene1giával, aton1e1Ő·
n1Ű•··ek hűtőto1nyainak ,,hulladék''·1nele gével elpár'Ologtat:ják. A nemlillú szennyező anyagoktól, a hun1uszsavtól
és ammóniától 1negtisztult, a \'lI-fO ivóvíznorn1áina k
Illf-Jgfélelő tiszta koi1denzvÍ7; köbrnéte1enkén t egy nyu·
gatnémet inárkába kerül Az NSZK-ban n1ár hiírurn évvel ezelőtt 2 n1illiár d köbn1éte1 volt a lakosság vízszükséglete, an1i n1Hgfolel a Siarnbergi tó vízn1ennyiségén ek.
Ez a fogyasztás a szá1nítások szerint századunk végéig
n1egkétsze1eződik, ideje tehát, hogy kielégítéséről gon·
doskodjanak (11)
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A GYÓGYSZERE K MELLÉKHATÁ SA
Öst. Ap -Ztg 28 (33-34), 621 (1974)

Svédországban l 955 óta működik egy állarni sze1v,
a111ely nyilvántartja az orvosoktól bt1futó, a gyógys;>;erek n1ellékhatásaüa vonatkozó ész1evételeket. 1966·ban
598 ilyen bejelentés érkezett a központba, 19i2·ben pe·
dig 1nár 1236 Természetesen nern jelentenek minden
mellékt.üntdet; az uppsalai egyete111 rnegállapítása sze·
rint a betegségek egész soránál a 1nellékhatások 30%·.~t
jelentik Ez a \ ilá.gon eddig elért legnagyobb é1ték. üt
év alatt 139 olyan halálese{.et jegyeztekfel, 'arnelyet valószínűleg valamely gyógyszer 111ellékhatása okozoJ-t I.eg·
gyakrabban e111lítik az antibiotikurrioka t. és a szulfonarnidokat (21 %) ; a.z antikoneipiense ket ( 11 %) ; a pszi·
chés betegségek elleni gyógyszereket (9%) A kábítósze·
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rek, annlgetiknn1ok és gyulladásgátlók 8-8%-kal sze1·e~
pelnek. A halálos kin1enetelű esetek döntő többségét
(48%) a vérképző szervek károsodása okozta. Trombózisokra 13%, sokkrfJakciókra 9% és májkárosodásra '7%
jutott A halálos kimenetelű 1nellékhatások nündkét
ntJn1beli betegeknél és a legtöbb korcsoportban alatta
rnaradtak az átlagot jelentő 3,3%·nak; csak 65 éven
felül n1utatkozik lényeges növekedés. l{ülön gondot
okoz a novamidazofen, amely Svédol'szágban szárnos
agranulo0ytosis t okozott. A többszöri riasztó jelzés hatására ennek a készítrnénynek a forgalrna erősen
visszaesett., de inég mil!dig előfo1dulnak novamidazofen okozta halálesetek. Erdckes, hogy a skandináv álla·
1nokkal eJlentétben Közép·Európa országaiban ritkaságszán1ba mennek az ilyen esetek Utópiának kell te·
kintenünk, hogy teljesen n1ellékhatás nélküli gyógyszerekkel rendelkezzünk, sőt a „hatékonyabb" gyógyszerekkel kapcsolatban fükozottan kell a mellékhatásokk al
szá111olni. Természetesen n1eg kell tartani a különleges
biztonsági rendszabályoka t (12.)
A GYOMORRÁK KORAI
IJgk
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2~ (37), 677 (1974)
Egy tokiói klinikán új 1nódszert dolgoztak ki a gyon1orrák korai diagnosztizálásá ra A gyomorröntgenvizsgálat előtt a báriumszu!fá.tta l egyidejűleg gázt juttattak a beteg gyomrába. Igy parányi fekélyke is észlelhetők, 1nivel a gáz a nyálkahártya legkisebb redőit is
kitölti J\Téhány perc 1núlva a gáz isn1ét eltávollik. Az új·
sz01ű vizsgálat alkalmazásával sikerült japán orvosoknak GOO beteg kezdődő gyorno1rákják észlelniük Ezek
95°/o·ának jó esélye van a gyógyulásra (3)
l! B
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