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XIX. század végéig

Az egyeten1i gy<Íg)'Szerészképzésrfíl és a doktori fokozat elnyeréséréíl 1
Hőgyes Endre egyetemi
ny. r. tanár és orvoskari e.i. dékán

gyújteménytárból egyes szereket kapott, s meg kellett
mondania annak nevét, tulajdonságát, jóságának jeleit,
hamisítását és fertózéseit, e) gyógyszerészeti clzemidból
és természetrajzból. A vizsgák és az oklevél dfja 86 frtra lett téve.
1833134-ben az orvosi kar a::::t a javaslatot telte, hogy
a gyógyszerészeti tanfolyamra csak hat gy1nnasiun1i
osztályt végzett olyan egyéneket lehessen felvenni,
akik lzdron1 évig tanoncznak és két évig segédnek voltak. A helytartótanács elhatározta, hogy amennyiben
ez kivihető, léptessék élethe. Ez azonban kivihet(f nenz
volt.
,4z 1851152- tanulnuinyi és szigorlati rend a gyógyszerészetre vonatkozólag következőket rendelte.
A gyógyszerészmesteri tanfolyamra jelentkezőknek
ki kellett mutatnia, hogy valamely nyilvános tanintézetben négy gynznasialis iskolát első osztályú érdenzjellelbevégzettés hogy tanonczi oklevél elnyerése után legalább két éven dt valamely belföldi nyilvános gyógyszertárban rnint segéd szolgált. Iviaga a gyógyszerészeti
tanfolycun két évig tart.
Az első évben hallgatni kell a mineralogiát, botanikát, zoológiát, a n1ásoclik évben pedig a chemiát és
gyógyszerészetet. A szigorlatok maradtak a régiek.
Ugyane tanubndnyi és szigorlati rend behozta a chemiai doktori tanfolyamot ésfokotis. A tanfolyam háron1évesre volt szabva: I. évben hallgatni kellett a mineralogiát, zooló!!iát és botanik::ít, a II. évben a chemiát és
gy'-'ógyszerta1lt, a III. évben chenliát és gyógyszertant. A
chenliai doktori szigorlat abban különbözött a gyógyszerészmesteritó1, hogy a jelöltnek a Ii. szigorlatnál a
tanár felügyelete alatt egy chen1iai analysist is végre
kellett hajtani.
1859-ben rnég részletesebb tanulnzányi és szigorlati
rend lett rnegállapítvaés két, u. n1. a gyógyszerésznzesteri és g~vógyszerészdoktori fokozat dllíttatott fel.
A gyógyszerész1nesteri tanfolycunra a felvétel feltételei lényegileg ugyanazok maradtak, mint előbb. A tanfolyanz szintén kétéves maradt, de a köteles tárgyakban
változás történt. Az 1. évben hallgatni kellett az 1. félévben az elemi physikát és mineralogiát, a II. félévben a
zoológiát és botanikát. mind a két félévben az általános
szcrvCtlen és szerves chen1iát, a IL évben a téli félévben
a gyógyszerészeti chemiát és b,')'Ó,!,ryszerisrnét, és nzindkét félévben clzemiai laboratóriumot heti 10 órában.
Szigorlatot hármat kellett tenni: két elméletit és egy
gyakorlatit. Az 1. elméleti szigorlat tárgyai voltak: elen1i physikai zoológia, n1ineralogia 1 botanika (e szigorlatot. a bölcsészeti karnál kellett letenni, n1iután ezen
tanszékek 1849 I 50 óta az orvosi kartól a bölcsészeti
1 H6gycs Endre: Einlékkönyv a Budapesti Egyctcn1-0rvosi Kanikarba tétettek át). A II. gyakorlati szigorlatnál: két
nak nníltjáníl és jdcnércíl ( l'V1agyurország ezredéves fcnn:íllúsának
előállítása, egy-egy chenliai
gyógyszerkészítn1ény
ünncplCse alkahnüból. Budapest 1\thcnacu1n RészvCnytársasüg
elemzés végzése~ a III. elméleti szigorlat tárgyai voltak:
Könyvnyon1d<ija 1896) e. könyvb6\ kivonatolta 1b: Dr1111tner A11Ial.

Az orvosi karhoz kapcsolt gyógyszerészeti oktatásról az 1867-dik év előtti időkből röviden a következő
ket említjük fel.
A nagyszombati egyetem orvoskarának felállása
előtt ritka volt az országban az okleveles, egyeten1et
végzett gyógyszerész. l(épzésük czéhszerli ,volt. A
gyógyszertárban nünt inasok kitanulták niesterségüket, aztán felszabadíttatva, minden vizsgálat nélkül,
önállóan múködtek. 1772-ben terjesztették ki az orvosi
kar hatáskörét a gyógyszerészetre is.
;~.:: 1774- szahdly.::at szerint niár Ivlagyarországon
gyógyszertár-tulajdonos vagy provisor senki sen1 lehetett, akit az orvosi karnál elübb n1eg nem vizsgáltak. A
gyógyszerésznek latinul kellett tudnia és bejárhatott a
chen1iai, botanikai és pharn1acognosiai előadásokra.
Hogy gyógyszerésznzester lehessen, négy vizsgát kellett
tennie: elsőt a botanikdból, n1ásodikat a gyógyszerisnzéból, harmadikat a gyógyszerészeti chenzidból, a negyedikben pedig több összetett gyógyszert kellett kész(tenie a dispensatorium szerint egy vizsgálóbizottság
előtt, n1ely az elnök, dékáni chen1ia és botanika tanárából és a gyógyszerészeti testület két elöljárójából állott.
A gyógyszerészn1esteri vizsgák és oklevél dfja 82 frt 48
kr volt. A tanfolyam egy évre volt szabva, de ez alul is
felmentett a helytartótanács sokakat.
Az 1806- Ratio eductionispublicaeszintén azt szabta elő, hogy a gyógyszerészeti tanj'olyanzra csak olyan
tanulókat lehet felvenni, akik latinul tudnak és e nyelven kellett tartani számukra az előadásokat is, melyek a
következők: a) historia naturalis specialis, b) chenüa,
e) botanika.
1811/ 12-ben elrendeltetett) hogy a gyógyszerészeti
vizsgákhoz a két gyógyszerészrnestcr helyett a tern1észetrajz tanára hivassék n1eg.
Az 1813- vizsgarendszer szerintagyógyszerész-n1estcrjclöltneki a tanfolyan1 bevégzése utún, a dékán által
feladott két gyógyszerkészltniényr kellctr elcJállírani, a
chen1ia tanárának felügyelete alatt, a cherniai laboratóriumban, a többi tanulók jelenlétében. Ha ez sikerült,
vizsgára bocsáttatott, ha nen1, ismételnie kellett agyakorlati vizsgálatot. Maga az elniéleti vizsgálat három
részból állott: a) 11ö1>é!zytanból, melyben a jelölt éló
vagy szárított növényt kapott, n1elyct n1cg kellett határoznia Linné szc1int és meg1nondani gyógyszerészeti
nevét, továbbá a belőle elődílítható egYsze~ű és összetett készítményeket és azon szereket, melyeknek a
gyógyszerkönyv szerint az alkatrészeit képezi; b) a
gyóg~vszerisniéb<Jl, melyen a jelölt a gyógyszertani
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érettségi bizon yítván y alapjá n lesznek gyako rnoko kká,
két évre. A gyógy szerés zfónö k tanítói, a gyako rnok taMind a három szigorlatot egyug yanaz on egyete mnél
nulóin kötele sségét n1egszabja és minde niket a tiszti fő
kellett letenn i; az!. az első év végén , a Il.-ka t a másod ik
orvos felügyelete alá teszi. A három , illetőleg két év
év utolsó haváb an, a lll.-at a másod ik év végén. Ha
után követ kezik a gyako rnoki Fi:.sgdlat, nze!yet csak
mind a hdrom szigor lat sikeres vol1, követk ezett a/e/es Baclcq;esten és f(o/ozsl'árott lehet letenni, egy a közok ketés, aztán a gyógyszerészn1esteri oklevél kiadás a az
tatásügyi minis zter által három évre kineve zett vizsgáorvosi kar részéről. Az összes vizsgák és oklevél 84 frt
lóbizo ttság előtt, melyn ek tagjai két tanár (phys ika
30 kr-ba került ek.
vagy chemi a, pharrn akolo gia vagy botan ika tanára i) és
A gyógy szerés zdolao rsdg elérésére ki kellett mutat ni
két gyógyszerész. A vizsgálat áll: gyako rlati részből
nzindazt, arni a gyógyszerészrnesterséghez sziikséges
volt; azonk ívül hat gymna sialis osztál y és két bölcsé - (recep túra, egy könny ebb készít mény előállítása, hivaszeti osztál yról szóló bizony ítvány t; a gyógyszerészeti talos szerek felism erése) , szóbeli részből ( chemi a, botanfol yam bevég zése után még egy évig hallga tnia kel- tanika , physik a eleme i, a gyógyszerkönyv egy latin
lett a szerve tlen és szerves, valam int az elemző és czikké nek n1agyarra fordítása, gyógyszerészi könyvvigyógyszerészi chemiai el6adá sokat, és szorga lmasa n tel és szabá lyok is111erete ). I-Ia a vizsgálat sikeres, kiáldolgo znia a labora tórium ban. A szigor latra a jelölt csak líttatik a gyako rnoki végbizonyítvány. A gyako rnoki
vizsgálat 27 frt-ba kerül.
úgy bocsá jtatott , ha a gyógyszerészn1esteri vizsgá
kat
;\ ovaf::.ornoki
véafJiZ
OilVÍtl
'áil\'
tulaicl
onosa i).
'
kitűnően tette le. fV1aga a szigorlat két chemi
avdav
i)
J
ö- ai művelet s:,ertdő-·rakban segéd
iil alkahnazlzató. ,4 segéd i ide) két
végzéséből állott, melye k felett a vizsgá lóbizo
ttsdg bi- éi·ig tart. Facultative az
egyetenzi tanjólyanz el6a Fagy
zo1tság előtt szóbe li előadást keliett tartania és clisser
tatciójdt kioszt ania. A felavatás az orvosi karná l szoká sos uuín tölthető ki. Ez utóbb i esetbe n azonb an agyóg yszerészn1csteri oklevél csak a kétévi seQédidó kitölté se
rnódo n végez tetett.
ulün
képes ít gyógyszertc:ír nyitüsára .....
E szabc:íTyok n1aracltak érvén yben azután e korna k
.A
gyógys
:.erész.nöFe1zclékre vonat kozó szabd ly, renvégéig.
E külön bözó és fokoz atosan fejlődó gyógyszerészeti delet szinté n sok ésjónt os újüdst hozot t a képzé s n1cnetanulm ány- és vizsga rendsz er szerin t a budap esti egye- téhen. ;\ gyógy szerés zcü tanfolyan1, ügy niint eddig,
tem orvosi karán az 1770171-től 1866/ 67-ig terjedő kétéves. r\ felvétel feltétele: gyógyszcrészgyakornoki
végbizonyítvány. „Az elsli éFjólyanz a bölcsészeti, a 1ná97 tanév ben ( !. tdbldz at.)
sodih az orFosi karon tartatik.
Az első év tárgya i: az első félévben physik a, zooló !. uih/á:.at gia,
n1ineralogia, a méÍsodik félévben: chemi agyak orla/\.buda pesti c.gyett:n1 orvosi karán tanult. vl·g-;.ctt .Z:s doktori
tok, mindk ét félévb en általán os és kísérleti chen1ia, tofoko:{.atot elnyert gyógys zerészh allgatók 1770/7 7-1866 /67
közti tanévvübbá botan ika eln1élctileg és gyakorlatilag.
ben.
A müsod ik év tárgyai: az első félévben gyógyszerisgyögyszerés?J1g_Jtg,a1tí volt. .......... ......
n1c és clernz ó vegyta n, közeg észség tan, elemz 6 vegyü
3077
lgyógyszerész-n1estcri oklevél kiszolg;:i!tatott..
25,lO ni gvako rlatok , a rnásod ik félévben gyógyszerészeti
cbcn1iai ilkt6lc g gyógys zerész- doktori oklevél 186 L
62veg);tan és gyako rlatok és gyógyszcrisn;ei g)iakorlatok.
U\66/6 7-ig kiszo!g áhatot! ...
2
,4 gyógy szerés zniest eri okleFél elnyeréséhez hdronz
eüJ1 izsgd!at és két szigorlat sikeres lctevése szükséges.
Az orvos i karral kapcs olatos gyógyszerészeti oktatá - P..„z elővizsgálatok a bölcsészeti, illetől
eg tern1észcttusügy fejlődésének f6bb szakaszait az 1867. év utáni don1ányi k~iron teendők. 1~árgy
ai az el;ő félév végén
időkben, kővetkezőkben körvo nalazh atjuk.
physik a, a n1üsodik félév végén chen1ia és botan ika . .;:!
.4 gyógyszerésznzesteri és dokto ri képesítés elnyeré- szigorlaroh. az. orvosi karon tartatn
ak.és a tanfolyan1 besérefe ldllüo tt 1859- i tanu{n1ányi és szigor lati rend sza- fejezését követő egy év alatt
lctecnclők.
bályai lényegileg érvén yben n1aradtak az 1891/ 92. ta,4 g_vakorüui szigor lat a lI< /C/él' végén teend(Jle a
név végéig. Egyes kisebb jelentőségű változ ások tör- cben1iai és pharrn akológ
iai intézetben_ T(úgyai: (l
téntek ugyan, így pl. a szigorlatok itt ís, úgy nlint az or- g_vógyszerészi kétnia
és gyako rlati gyógyszerisnze_
vosdo ktori szigor latok 1868- ban nyilvá nosak ká tétet- An1abból a jelölt
valan1ely keveré ket vagy összet ett testek, 1874/75-től kezdv e pedig a másod ik évi tanfo- tet n1in6lcgc~;en
clen1cz, vagy vahun ely egyszerllbb
lyamr a nen1111ehetett az, aki az első év végén az első szi- rnennvilef.ZCS clen1z
ést térfog ati úton vagv stílv szerin t
gorlat ot le nem tette. Lénye ges szerve zeti változást a hajt \:·égi'.é, továb
bá valanlcly hivata!c)S vegyi vagy
gyógy szerés zeti képes üésbe n csak az 1892. augus ztus gyógyszerészeti
készítn1ényt a rnagyar gyógyszerkönyv
2-i király i jóvdlw gyds mellet t kiado tt két szabd lyzar ho- szerin t azono
sságra és tisztaságra niegvizsgáL Emebből
zott létre. Egyik szabá ly a gyógy szerés zigyak ornok ok a jelölt egy
vagy több gyógySzerárllt aZónosságra és
kiképz ésére, a n1ásik a gyógy szerés znöve ndéke k egye- tisztas<Ígra n1egvi
zsg;:íL mic16n cgyüttal ben1utatni tarterni kili:épzésére vonatkozik.
tozik jáftassügrit a r'í1icroscopiai vizsgálatokban.
An1i az elsőt illeti, az lényegileg ugyan az, mint an1ely
p.._ jelölt a vizsgá latok erecln1ényeit írásba foglalv
a
18871 88. elején kiadat ott, de még ekkor királyi jóvá- terjeszti
a vizsgálóbizottság elé. ;Lz. ehnéle ti szigorlat
hagyá st nem nyert. E szabályzat a gyako rnoks dgra fel- tárgya
i: dlta!dnos és gyóg_vszerészeti chenzia, gyógy szevételre az 1853- i szabá lyzatb an n1egk ívánt négy rh·rne. rnelv
t{trgyuit az illetö tanáro k. to\'áb bá a gvagy1nnasiunzi osztál yi előképzettséget _felernelte hat korlat
i gvc5trvsz'éí--Sszet. n1elvet a ven-dégvizsgálókÓnt
gynznasiun1i, reál- vagy polgári iskola i osztályra (az n1úköd
c~- gyZ5gyszertár~tulajdonos gyógj.szerÓsz viszutóbb i esetbe n pótviz sgát teendő a latin nyelvből vala- gülnak
. E l'izsgdk sikeres letevése után követk ezik afelmelyik nyilv. gymn asium 6-ik osztál yában ). A gyakor- esketé
s a bizott sügjel enlété ben, és az oklevé l kiszol gdl.noki időt pedig hárorn évre teszi, olyan okra pedig, kik
tatdsa az orvos kari dékán i hivatal részéról. /\z elóvi?~<;-

gyógyszerészeti chemia, gyógyszerészeti törvénytan. -
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gálatok díja 30 frt, a gyakorlati szigorlaté 20 frt, az elméletié 25 frt. A felesketés és oklevél kiszolgálásáért
jár 20 frt. Az összes szigorlatok és oklevél tehát 95 forintba kerülnek. Az egyetemi tanfolyamra beírt gyógy//. ttibld;:,at
A budapesti egyetern orvosi kardn u11ut!1, vCg:;eu

és doktori foko::.atot elnyert gyógys::.erés::.hal!gatók
1770/71-

1867/68-

1866/67 \01név

189.J./95 tanév

üssz.

a) gyligyszcrCszhallgattÍ

3077

4700

7777 1

b) gyligyszcrCsz·mcstcri
(ikkvCl·kiszolg<iltatüs
s7„<ima volt

254..l

1925

4.\69

e) !!V(\rrvszcrész-t!1iktori
(;1;:1e~·é!-k iszol !.!Ült a t;i:,
~1jma volt itt l86!/ó2-t6l)

2

35

37

1 ~\zds6 rovat szá1naiban e!.?.vütt vannak az 1. 0s 11. 0vcs uv1íuvszcr0szct-hal!gat<ík, teh[tt az össZ~s tanf{llvam halh;atöi. E sZ<in1~;k tc!uil
nt:m kü!Sn egyéneket jeh:ntcnck. f\'lt;.gközdítt~!cg mcg.J:.:aphatnök a
külön cgvének szümüt. ha kétfdé osztanúnk. Ezt khi.:t alkaln1azni az
JB67/6~<{ és 189..J,/9.5 közötli idrln:. 1867/6í\ d6tt azonban a száni
szerint két, részint C!!.\'é\'C'.' !.!\'(Íl!VSt:erészeti tanfolvnrnot évenkénti
létszán1;:\bt\ljött !etn:~-E; m,;gyú·r·üzza. hogy az !86.7/ úti d6tli ha!lga1ók és nkkveksl.'.k sz:\ ma k(íz(ltt nincs olyan dtérés. rnint az !867
68 utüni hallatlík é~; (lkk\·eksck szán1a közt.
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szerészhallgatók, bár rendkívüli hallgatók, de a rendes
tanulókra előírt tandíjat fizetik, érettségi vizsgálat alapján pedig mint rendes hallgatók írathatják be magukat.
U gyane tanulmányi és szigorlati rend szerint a
gyógyszerészdoktori oklevelet csak azon gyógyszerészmesterek nyerhetik el, akik érettségi bizonyítványt képesek felmutatni és még egy évet a gyógyszerészeti tanfolyamon kívül az egyetemen töltenek el, s ez idő alatt a
chen1iai, gyógyszertani és közegészségtani intézetekben két, illetőleg egy-egy félévig laboratóriumi munkálatokkal foglalkoznak, és ez idő alatt az említett tárgyak
valamelyikéből saját vizsgálataik alapján készült doktori értekezést írnak. Az értekezést az orvoskari dék.dn
és az értekezés tárgya szerint n1ég két n1ás tanár bírálja
meg, és annak el vagy el nem fogadása felett szótöbbséggel határoz. Az értekezés előre kinyon1andó. A bírálatért 30 frt jár. A gyógyszerészdoktori felavatás díja
68 frt 26 kr.
Ez új tanulnu:inyi és szigorlati rendszerek, valan1int a
gyógyszi.:részgyakornoki vizsgúlatok arra vannak hivatva. hogy a gyógyszerészeti kiképzést az eddiginél
magasabb s7invonalra emeljék.
Az lg67 / 68. tanévtől az 1894/95. tanévig, tehát 28
tanév alatt. összehasonlítva a n1egel6z6 évekkel és a
végösszeggcl. a budapesti karon voltak (Ii. ídbldzar ).

