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A gyógyszerészképzés kialakulása és fejlődése Magyarországon 

D1: Rixer András és lb: Vince Zoltán 

l\ gyógyszerekkel kapcsolalos 111indenfajta tevékeny
ség hosszú évszúzadokon keresztül cgybi.:forn a gyógyí
túst végző egyén, az orvos n1unkújúval. 

i\ patikai gyógyszercll<itúsi fonnúhoz !t:gktizclcbb úl!1 
az orvosok és seborvosok húzipatikúja. 

Szúzadok rolyan1ún alakult ki az a gyakorlat. hogy 
egyes \'Únnegycheli or\·osok és seborvDsok a nyi!vúnos 
patikúk hiúnya 111iatt viszonylag jól felszerelt húzip;11ikút 
tartottak fenn, és sajút inaguk készítetlék el betegeik ré
szére az orvossúgokal. 

_;\z orvosok és si.:bor\·osok ilyen irúnyú tevékenységét 
engedél:yczték. hiszi.:n 111in<laddig. a1nig a vúnnegyében 
egyetlen nyilvúnos gyógyszertár scn1 1nüködött „_ később 

pedig szún1uk c!ég1elennck bizonyult - igy köil!l)'Íteuek a 
gyógyszerhez jutús nehézségein. 

:\ gyógyszt:rekkel kapcsolatos tevékt:nységek (gyógy
szt:rkészítés, vizsgúlat stb.) lassú fl'.jlödési fo!ya1nat ert:d-
1nén;'cként a gyógyító orvos 1nunkújúból szakadtak lt: és 
lt:jlödt..-:k önúlló lt.!\'ékenységgé, hi\·atússú. Núlunk ivla
gyarorszúgon a XII-Xllf. szúzadra esik a gyógyszerészi 
gyakorlat. hivatás részbeni elküH.inülésénck a kezdett: és 
ez lényegében a X\'lll. szúzadb~tn fejezödött bt:. 

,;.\z orvositól különvált gyógyszt:részi h:\·ékcnység fö 
Jt:ladatként 1nagúba11 foglalta a g:;n'igyszerck elkészítését 
~1z orvosi receptek alapjún és a gyógyszerek kiadúsút a be
tegnek, 111cllék!"cladata a gyógyszeralapanyagok biztosítá
sa. a gyógynö\·én:yek gyüjtése. szúrítúsa, raktúrozúsa és 
gyógyszerckké valü feldolgozús~1 vo!t. 

Zalai E:úro~1· kutatúsai szt:rint t:lnt: elkü!ünülési fr1!ya-
1natnak jeli:ntös hajtói.:röt adtak !10/u.:11sta1!/('11 II. f'rigres 
( 1194-1250) szicíliai kirúly. rón1ai-11énh~l csúszúr úllal 
! 23 ! -bi:.n k iboi.:sútott „Consti tut ioncs P.·lel fi„. \' ala1nint az 
! '..:..) !-124 ! között is111é1e!tcn ki<1dott. 111ódl1sítl1l! „Novae 
Constitu!Íones'" gyógyszerészi vonatkoz~ísú rejt:zetei. 1ne
!yi:k lcgjelent\.isebb szen1pontjai a kü\·etkezlik: 

! . :\ gyógyszerészi hiva1;'1s f'clclé)ssCgc cskiité1elre 

épült, an1i feltétele a hívatús gy'akorhisúnak. 
2. Gyógyszerkészitl) olTicinút orvos nc1n tartha!ott: 

!"t:nn; t:zzt:l a gyógyszerész a kialakult hi\'<llÚsa gyakorlú
súhoz külön helyiségbe (apotht:ca) és privilt:gizúh hely
zt:tbe került. l\ gy(1gyszer1úr alapítúsút korlútozta és szc-
1nélyi jogosítványhoz kötötte. 

3. ivlegkívúnt e\járúsokkal egységesen és rnegfi:le!ó 
1ninöségben írta e\(\ a gyógyszert:k e!ö{i!!ítúsi küvett:l111é
nycit. 

-L Elöína a gyügyszertári gyógyszerkészítés felügye
letét. atni\·e! a gyógyszerész 111unkúja - n1int a bctcgc!lá
tús része - hatósúgi ellenörzés a!ú kt:rült. 

5. :'\ gyógyszerek rorgahnazúsi ára szabúlyozou és 

egységes li.::tt. ezzel egyben 111t:gszabta a gyógyszi..:rész ke
reseti lt:hctöségét is(!]. 

1\z orvosi és gyógyszerészi n1üködés szabúlyozúsa c!
lenért: 1nég több évszúzad n1úlott e!. an1ig az alapclveknt:k 
111cgfl:lelüe11 a gyógyító szerzetesek. gyógyszerkészítök 
és drogkereskedők tevékcnységéböl h~gal•'1bb nagy vona
lakban kialakult az önú!Jó lH"\'OSi és gyógyszerész! hiva
tús. ;\z utóbbi elsösorban a gyógyszcrkészítési és gyügy~ 
szt:rkiadúsi feladatokra épült. 

.'\ g)'Ógyszerészi h!va1ús gyakorhisúnak elsö és t:gy
ht:n hosszú évszúzadokon keresztül kizúrúlagos helyei a 
gyógyszt:rtúrak \'Oltak. „\ gyógyszertúrak kt:zdeti fonn{ti a 
kolostorok gyógyszertúro!ó hely·iségeihen. 1najd a polgúri 
patik•íkban valósultak 111t:g. 

:\ gyógyszertúrak 1nüködésének szabúlyoz{1sút és fel
ügyt:letét sokúig vúrosi hatósúgok \'égezték. csak a kli
zépkor végén \'Ct1ék út ezt a feladatot a f"t:.icdeleinségek. 
kirúlyságok. 

!(ülönleges jogszabályok. egyben tuclo111únyos küte!c
zö t:löirúsok. hivatalos dispcnsatoriun1ok. antidotari
u1nok. receptariu111ok szabú!yoztúk a gyógyszerészi 1nu11-
kút. 

:\ gy(1gyszerészct! tudo1nónyok hazai alapjainak !e
!Cktetése - 1nint szinte 1ninde11hol a \'Ílúgon üsszcfüg
gésben \·nlt az egyetc1nt:k al~1pítús•ival. Így az a 1·1111 S11·i

ctc11 proto1nedicus kezde1né11yt:zi:sért: 1\·lúria Terézia ú!tal 
a n~1gyszo111bati t:gyetcn1en ! 769-ben a!apitotl ()r\·osi !(a
ron \'a!ósu!t 111eg. 

Cicru!d 1·a11 S11'ictc11, a b0csi t:gyt:tein urvosi !~1kultús:'1-

nak igazgatója, aki l 7..f9-ben f"clteijesztését ivlúría Terézia 
csúszúrn()nck ú1nyújtotta, ne111cs~1k a bécsi és egyben k~i
zl.'p-curópai orvosk0pzL's rcfonnjúnak szellt:n1i irúnyitójú
\'Ú \'Ú!L hanern az egyt:teini gyógyszerészképzés alapjait 
is 1negtt:re1ntettc. \'an S\\'ictcn li...'idcnl 1nin1[1ra javasolt~\ 
az orvl1skaro11 kén1iai és botanikai tanszék f"t:L'illítús:'it 0s e 
túrgyak oktalúsút_ Ennek szükségességét és jc!t..'ntlisl>gl-1 

nen1e:-;ak az or\'osok. hane1n hasonlú súllyal a gy(lgyszt:
részck k0pzése szen1pontjúhól is induko!ta a klivt:tkczilk
kt:L 

.. 1\ !cljt:s ok!atúshoz 111ég két dolog hiúnyzik: a botani
ka és a kéinia; ncin kétséges a kCt tudon1úny fr111tossúg•1 
az or\·oslú:-;ban. ,;\zonban a gyógyszerészt:k sosein lt:sz
nek t:léggé képzettek az ö szakn1újukban. ha nt:n1 1uh~i(k1-
11ítjúk jó! t:l a kéiniai készít1nények e!öállítúsút.. Egy 
prof"t:sszor oktathatnú a két tárgyat: n~yúron a b(Hanikút. té
len a kén1i:i1." l2J. 

\'an S\\·icten javaslatai, 1nelyeket a csúszúrnö clfuga
clott. 111cghat<Írozólag hatottak ncn1csak a bécsi. hant:1n a 
nagyszo111bati egyetc1n orvosi faku!túsúnak !"t:lúllítúsúra is. 
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r\ gyógyszerészek abban az időben hasonló kCpzést 
kaptak. n1int 1nús 1nanuúlis szak111úk rnüvclöi. pl. a sebé
szek, szülészek. szen1észck, !Ogászok. Tanu\óévcikct a 
szakn1úban júratos 1nagisztcrek 111ellctt töltötték, tudúsuk
ról hatóságílag n1cgbízott orvosokból úl\ó testület. 1najd 
később az egyete1ni orvosi f11kultús vizsgabizottsága előtt 
ki.::llctt SZ<Í1not adniuk. 

.L\z új orvosi karon í1·i'11rerl Jakab, a ké1nia és a bota
nika első tanára volt a gyógyszerészek első oktatója, aki 
111int ;.i bécsi első orvosi iskola tanitvúnya, n1ag<ival hozta 
a holland Bourhavc lcidcni szcllctnét, isko\újút 1nind a 
tartalotn. 111ind az oktatúsi 111óclszer vonatkozásúban. Ez
zel hosszú időre az oktatús alap!Cltételcként vezette be a 
ké1niai laboratóriun1 és a botanikus kert hasznú\atát. 

ivlindk~t tantúrgy oktatúsa az ehn~leten kívül kisérle-
1es és gy«1korlati tevékenységen alapult. 

\Vintcrl tchút nagy súlyt helyezett arra, hogy hallgató
it 1nindkét túrgyból szcn1léltctően oktassa a ké111iai kísér
letek elvégzésével és a növén:yck 111cgis1nertetésével. Er
re két t'i:lév [dit csupún rcnclelkczésért:. i\ téli szen1eszter
bcn a ké1niút. a nyúri SZLinesztcrbcn a botanikút oktatta. ,1\ 

két féléves oktatús ut[111 négy vizsgút teliek a hallgatók. 
:\z clsöt botanikúból. arnclyen több frissen szedett nö
vényt kellett fel!s1ncrnic a vizsgázónak. ivlcg kellett ne
veznie a növénynek azt a részét. n1elyct gyógyszerként 
hasznúltak. 1neg1nondania. 111it készítenek belőle. 1nclyik 
évszakban kell gy·Lijtcni és n1iként kc!l hatékony úllapot
ban cl!anani. J\ 111úsodik vizsga 1natcria n1etlicúból. a har-
1nadik ké1niúból. a negyedik últalúnos gyógyszerészctböl: 
„univl.!rsa phannaceutica''-ból volt. Ezek után rnég egy 
gyakorlati \'izsga következett. 1nclynek keretében a vizs
gúzónak összetett gyógyszcrkészítrnényeket kellett e!öúl
lítania a gyógyszcrköny1v szl.!rint. [3]. 

A gyógys::erJs::kép::és kialakulása és jCjlá'dése 
1lf agya rors::ágo11 

l\ gyógyszcrészjelöltnck a dékún, a tcnnészi.:trajz (ké-
1nia-botanika) professzora és tckintélyi.:s gyakorló gyógy
szerészek alkotta bizottság clött kellett tuclúsút igazolnia 
(latin nyelv. kénlia. botanika. g)'Óg.:lszerészi isn1cretek. c!
sösorban gyógyszerkészítés). ,\ kar ezt a vizsgúztat{ist 
177 l -töl kczd\'C 111ár egy elözctes tanfolyarn elvégzéséhez 
kötötte. Ez c!öbb hárorn hónapos voll. dc csakharnar egy 
évesre bövi.iit. (iviikor az cgyctc1n l 777~ben Budúra, onnan 
1784-bcn Pestre települt, n1úr így volt.) E tanfolya1nok 
rendszeresítése jelenti tulajdonképpen cgyctcn1i oktatúsunk 
kezdetét. 1806-tól kezdve a tcnnészetrajz (kén1ia és botani
ka), vala1nint a g:yógyszcrészcti is111eretek a hallgatandó 
tárgyak. E tanfolyan1ra eleinte csak a latin nyelv isn1cretl.! 
és ke!lö gyógyszertári g)1akorlat sikeres teljesítése volt az 
e!öl'clté1el. 1838-tól azonban 1núr n1cgkívúnt[1k az algiinnú~ 
zíun1 (a régi giinnúziu1n !--!\!.osztálya) elvégzését. 

:\gyógyszerészek cgyeten1i képzésént:k két évre crne
lése ( 1 ~51) azzal l.!gyidejüleg történt. hogy a tennészettu
don1únyi intézl.!tek (ké1nia. botanika. úsvúnytan. úllattan) 
az orvos karból kivúlva a bölcsész karra kerültek út. l\z
óta iratkoztak be a hallgatóink a gyógyszerészi tanfo-

lya1nra (tehút csak rendkívüli cgyctenli hallgatónak!) az!. 
évfolya1non a bölcsész-, a IL évfolya1non az orvos karra. 
l(épzésük !s 1negoszlott a két kar intézetei között. 1\z el
sö évben úllattant. növénytant és úsvúnytnnt hallgatlak. a 
n1úsodik évben kén1iút és gyógyszerészeti is1ncretcket. 
/\z cgycte1nrc való {{:\vétel feltételei nen1 változtak és a 
,.n1agister"-i oklevelet is vú!tozailanul az orvosi kar és 
llC!ll az egyetClll adta ki. :\ ter111észettudo1nÚnyok rej\ődé
se rövidesen szükségessé tette a tárgyak differenciúlódú
sút és szC\csebb körü is1neretck 111egszerzését. Így bövült 
a gyógyszerészi tanrolya111ok anyaga 1859-bcn az 1. év
ben az elen1i tennészettannal {=fizika) illetve az egy iÚrgy 
keretében elöadott últalúnos. szcrvt:tlcn és szerves ké1niai 
stúdiun1n1al. 1níg a 11. évben a gyógyszerészi kén1iúval és 
a gyligyszerisinl'rcttcl. 

:\ gyógyszerkészítés 1nin1 olyan. az cgyete111i oktatási 
progra1nból kiinaradt ugyan. dc szigorlati tárgyként szere
pelt. Ekkor n1úr vi!úgos \'Olt az a törekvés. hogy az e!sö év 
alapozó. fe!készítö tanu!inúnyokat ülcljen f~! és a n1úsn
dik évben oktassúk a gyógyszerészi je!!egü tárgyakat. :\ 
gi1nnúziun1 \ii. oszt[tlyúnak e!végzésCt ! 887-töl kczd\·e 
irtúk e!ö. i!letüleg 1 i\92-ben úgy intézkl'dtck. hogy aki 
érettségi utcín jelentkezik gyógyszerész gyakornoknak. 
annak az akkor e!öín húro1n év helyett csak kettőt kell 
gyógyszertúrban eltöltenie. :'\ gyógyszertúri gyakorlat si
keres elsajútítúsút igazoló . .tyrocinális" (gyakornoki) 
\·izsga birtokában iratkozhattak be az egyctctnre. 

.Az ! 891-bcn életbe lépt:tt új kiképzési rend a IL évben 
a ké1niai analízis külön tárgyként tiirténö oktatásút is be
vezette és egészségügyi vonatkoz[tst hozott a gyógysze
rész képzésbe azza!. hogy a „l(özcgészségtan" hallgatás[tt 
is fclvl'ttC .. 1\ „gyógyszerészeti lllÜtéttan" CÍlllÜ Jegje!Jcg
zetesebb gyógyszerészi túrgyból \'áltozatlanu! isn1ét ne1n 
kaplak egyctcn1i előadást a hallgatók. de a II. szigorlatnak 
ez 1négis részét képezte. 

Igaz. hogy ez a túrgy rakultativ ko!!égiun1ként ! 907-
ben végre tnl.!gjt:!cnik a tantervben. sőt kötelező tárgy az 
1914-es refonn óta. dc 111ég n1ost sen1 az cgyete1ni évek 
bef"ejcztéve!, hanc1n csak az azokat ki.ivctö hárornévcs 
gyógyszertári gyakorlat utún kellett bclöll.! vízsgázni az 
úgynevezett „apprL1bációs vizsga" sorún. Feltétclczhetö. 
hogy éppl.!n ez volt az a körül!nény. a1ni 1940-ig h:'ttrá!tat
ta a gyúgyszerkészités eln1é!eti alapjaíva! sze1nbcn túplál! 
nagyobb igény jelentkezését. Nlik szú1nára a gyógysze
rész pú!yúra lépés !chctösl:ge ! 895-bcn nyílon ineg. 

.'\/. ! 91 ~L é\'i rl..'fonn. urnely ! 9.·!0-ig volt érvényben. 
egyetlen lényegbevágó vúltozúst hozott: elöína az érettsé
gi vizsgát a gyógyszcrészgyakornoknak jelentkezés fCllé
tcléül. ;-\ gyakornokí idöt két ó\·bcn szabta 1111.!g. dl.! vú!to
zatlanul két éves 1naradt az egyeterni képzés idötarta1na. 
.:\ történeti hüséghez tartozik, hogy' S::éki lihor profesz
szor. a1nikor lli'nklcr ÍA{jos utódaként út vette a gyógysze
rószi kéinia oktatását. a bölcsészkaron bevezette a szervLs 
kén1ia oktatúsát és kezdcinényczle a gyógyszerész okta
tósban is ( l 935) a szerves kéinia 1ni11t önúlló kollégiu1n 
e!n1élcti oktatúsút. 

Lútható. hogy gyógyszerészkl:pzésünk cé!kitüzésc 
! 940-ig a gyógyszcrkészítéshcz legszükségesebb kérniai 
és botanikai is1ncretckbcn csúcsosodott ki. 1\ való élet 
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azonban ezen akkor n1úr régen túlhaladt. /\ szúzadfordu
!ón 111egkezdödött és az l. vilúghúború alatt scin lassúdott. 
utóbb csak 111ég fokozódott az a folyan1at, aini a gyógy
szerkészítés! a gyógyszertárból fokozatosan terelte a 
nagyüze1ni 1néretck felé. 

Nc111csak a szintetikus gyógyszerek szaporodtak 111eg 
gyógyszerkincsünkben. de ezeket a gyógyszergyárak 
1nind szivesebbcn hoztúk rorga!o111ba 1núr kész gyógyszer 
fünnúban (sőt zúrt cson1agolúsban). r\ gyógyszcrtúri 
gyógyszerészi tevékenységben egyre csökkent a gyógy
szerkészítés és szükü!t egyszcrü gyógyszcrkiszolgúlásra 
(111a n1úr a gyógyszereknek legfeljebb 15(!,~,··<I készül 

gyógyszertúrban ). 
\'ilúgllsabban lútó és képzettebb gyógyszcrészcink 

.\/o:so11_1·i Súndor ( 193-l-töl az Egy·ctc111! Ciyógyszcrtúrat 
\·czctö cgyc1e1ni n1agúntanúr) kczdcrnényczésérc és \'t:Zc
tésc n1c!lctt 111ind hatúrozottabb forn1úban kezdtek foglal
kozni képz0sünk n1élyrcható n1cgvúltoztatúsúnak 1nódo
za1ai\·al. Szc1nélycs érde1ne. szinte egyéni teljesíttnényc. 
h\igy ez az é\·tizcdek ót~l vajúdó kérdés \·égre n:tlunk is a 
rncgold<is stúdlun1úba jutott. 

Felis1nene. hogy a1nilyen n10rtékben túlnö a gyógy
szerkincs a fannakopeúlls kereteken. annak arúnyCiban 
\·{dik szükségessé a g:yógyszcrész sz{nnúra hatúsuk is1ne
re1e. Ezzel a tudústöbblcttel ne111csak rendelkezésére tud 
{\l!ni adand(l a!kaloinn1a! az or\·osnak. hane1n 111!.!gnüvck
szik gyl1gyszcrkiadúsi tevékcn:ységének biztonsúga is. 

Ennek a rcf"onn-clgonclolúsnak 111ósik sarkalatos pont
j<L hugy a gyógyszerkészítés (rcceptúrai és galenus!) el
inélcti alapjai be\·ontiltak a gyógyszerészi oktatúsba. Lút
sz<"i!ag paradox 1nl1dun szinte egyidcjülcg azzal. n1ikor a 

gyógyszerkl:szítés a kis1néretü gyógyszcrtúri tCnykedés
bö! üze1ni 111érctÜ\'é vúl!. Ez utóbbi kutatúsi problén1úi 
\'Ctlek igén:ybt: ugyanis Cs t~j!esztcttck ki olyan fizikai. fi
zikai~ké1niai és tt:chno!ógiai st:gCdtudoinún;..'okat. n1elyi..:k 
a 111aglsztrúlis gyógyszerkészítésrc visszahatva n1cgsza
badított~ik e7.t évszúzados. 1iszt:1n csak cn1pirikus szen1lé~ 
!etétöl. 

;\"/. 1 lJ-!(). é\'Í rcronn inegszüntette a gyógyszerész.kép~ 
z0:-; é\·szúzadDs hagy(11núnyút: a középiskola elvégzése 
ut:.111 gyógyszcrt:irban végzcndö gyakorlatot és gyakorno
ki idöt lczcírl1 (Úgyni..:vczelt tirocínálisl \"izsgúL iVlost 111úr 
az cgycte1nre közvct!eni.il iratkozlak be a hallgatók az 
i:rt:ttségi utún. Csak az cgyctcnii tanuhn;:inyaik sorún Yagy 
u1á11 kerüli sor a gy·ögyszertúri gyakorlat 1ni.:gi~1ncrésére. 
c!sajútitásúra a közforgaln1ú gyógyszertúrban. t.nnek 
111ind az !dötana1na. 1nind az elhelyezése a tanrendben. úl~ 
!andóan v;íltDzott a képzés 19-10 óta bckéivctkczctt 1nódo
sí1úsa!ban .. '\z 1972 óta életben lévü 1negoldús a kü!sö 
gyakorlatokkal kapcs\1\athan 1núr gondol a közép- és 
n:1gyüzen1i gyl1gyszerkészitö helyekre. a kc'irhúzi gyógy
::;1.cn~'1rakra . 

. -\z ! 9-IU-es reronn az oktatúst négy· évre c1ni.:Jte, az 
oktatható ko!légiu1nok szú1nút 111integy 1ncgkétszcrcztc. s 
ezen belül ne111csak új túrgyak. hane111 a régiek clrnélyül
ti.:bb oktatúsa is lehetövé vú]t. ;\ nyolc szen1i.:sztercs kép
zés egyctcrn! abszolutóriu1not is biztosított. így a gyógy
sz..:részi oklevél eg;1cnrangúvú !ctt tnás cgyctc1ni diplo
n1úkkal. atni fonnailag abban is kif"cjczésrc jutott, hogy 

1öbbé 111úr nen1 az Ol"\'OS kar dékúnja. hanein az egye1e1n 
rektora adta kí [ 4]. 

Búr e rcforn1 életbelépésekor az egyeten1cn n1indösszt.:: 
két olyan intéz1nény volt, a1nely kizúrólag a gyógysze
részhallgatók oktatúsút látta cl (a „Gyógyszerisniercti In
tézet'', valaniint a Gyógyszcr~szcti Intézet és Egyetc1ni 
Gyógyszertár"'). oktatásunk a bölcsészeti karon is lendü
letet nyert ;\z idáig fonnaivú sü!\ycdt úsványtani és állat
tani oktatús a gyógyszerészi sze1npontoktól 1ncgclevene
dctt. arról ncrn is szólva. hogy 1nennylrc növelte. 111élyí
tct1e az addig is aktív kéiniai okta1ús lehctöségét a szerves 
ké1nia gyakor!ntokka! \'aló kibÖ\"Ítésc il!cti.)Jeg a fizikni
ké1nia oktatús[1nak bc\·ezetCse. 1\z or\'os karon folyó ok
tatúsunk egészen új irúnyzatol nyert a ,.Gyógyszerhatús
tan és toxikológia'" e. új kol!égiun1111a!. 

:\z 19-10. é\·i rcfon11 !egjc!entöscbb ered1nényc az volt. 
hllgy egyiclejülcg fehit!íiottúk a „Ciyógyszerészképzés l\„ar
közi .i\l!andó Bizottsúg"-út. a 111ai gyógyszcrésztudo1núnyi 
kar bizonyos érteleinben ,.ösét''. E bizotts<ig tagjai a gyógy
szerész uktatúsban ré::;zt\'e\·{í prol\:::;szorok. 1ncgbizott elö
adók \·oltak rninclkét kar részéről. az elnöki 1isz1et kél éven
ként \"Úllakuz\·a lútta cl egy-egy orvos. illct\·e bl)!csészkari 
prorcsszor. Búr a bizottság cs:ü.: tanúcsacló jogkörre! ren
dc!kezeit. 1négis ez \·olt az az clsö Júnun, aho! a gyúgysze
rl-szckct Dktatók rcndszercsi..:n talúlkozhanak és i..:gy111:1sra 
hat\·a kölcsünöscn finon1ithatt;'1k az oktatúsra vonatkozó el
képzeléseiket. 19-19 nyarán. a1nikor az egyetc1n addigi böl
csészkara bö!csészettudo1núnyi karra és tern1észcttudo1nú~ 
nyi karra \'Últ szél. ezt a bizous:1got az \.1r\·osi kar .. Ciyúgy
szcrészkl-pzéssc! t"oglalko;.:.(1 l3izons:1g"" néven \'l'Hl' út és 
élére lsst'k111: 1Júlú1 a gyógyszertan pro!\:sszorál úllitotta 
(aki l 937-··39 között a gyógyszerisn1eret pro!'esszorakénl 
n1~·1r Budapesten is részt vett a gyógyszcrészképzésbi..:n ). (j 
\·i~ztint a képzé~i kérdésekben n1!ndcnbe11 i\lu:so11_1·i Sán
ihJrn1 a Ci~iÚgyszcrészcti Intézet tanszékvezet(\ professzo
rúra tú111aszkudo1t. .-\tn1cnctileg !Cln1crü!t a képzés tcnné
szcttudornúnyi karhoz. \'aló csato!ásúnak gondolata. de 
] lJ5 !-bt:n \'églcg az orvnskarhoz került. aniikor ez utóbbi a 
tud(n11únycgyete111bli! ki\'Úl\·a önúl!ó. t:gy-k~irú ()r\·ostudu
rnúnyi Egyctc1111né szcrveztldi.1\1. 

Az új egyctcin tanúcsa rn~·ir l 951 augusztusciban java

soha a/. l1nCdlú gyógyszerész-kar n1cgszervczésL·t. dc an
nak 111egtürténtéig is tovúbb 111üköcitettl'. a gyógyszerész
képzési bizntts~ígol „Ciyógyszerészt:ket oktatók testi.Hete"" 
néYcn. !~10rc azonban 111úr .\/u:.1·011_i·i Sú11dort á!!itotla. aki 
rÜ\'ldesi..:n 1nint a gy'ógyszen:szképz0sscl 1ncgbízott orvos
cgyete111i dékúnht:!yettcs iútta cl t:Zl a fc!adat{it. (.--\z or
\'(1segyetc1n akkor 1nég csak egy karra! rendelkezett. tchót 
dt!kún úllt az élén.) 

! tJ55. oktlibcrében 111egszcr\·ezték a gyl1gyszerCsztu
do1núnyi kart. Elsú dékúnja J/o:sonyi Súndor lelt és 1na
rad1 is 1962-bi..:-n bekllvetkczctt nyugdíjba vonulúsúig. ;\ 
.. (iyógyszcrészckct ok1a1ók testülct''-éböl alakult ki a ka
ri tanúcs. dc a kar sajút intézi.:tci (a csak gyógyszerészeket 
oktató tanszékek sz<"una) vú!ttizatlanul kcttö 1naraclt. Ezek 
száina 1949-bt:n a .. (iyógyszerészi K_é1niai ln1ézet''-tc! 
gyarapodotL { .'\ tennészettudo1nán:yi kar 111cga!aku!úsa
kor annak .. Szerves és Gyógyszerészi K.éiniai Intézete"' 
kettévált és utóbbit az orvosi karhoz csatolták.) 

l 
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1957-bcn 111ég további intézettel bővült a gyógysze
részoktatús a .,Gyógyszerésztudo1nónyi K.ar Szerves 
\ 1cgytani lntézet"-ének felállításával, illetőleg. a1nikor 
1970-ben újból a kari oktatási egységek közé sorolták az 
1945-bcn a „Gyógyszerészeti lntézct''-től különvált 
.. Egyc1enli Gyógyszertár''-at. 

;\z 1945 (II. világháború) utáni tanrend 1nódositúsok 
( 1949-töl) a1Ta 111utatnak. hogy a képzési célkitüzés kiala
kulúsúnúl 1nindinkább előtérbe került a gyógyszertúr 
egészségügyi intézn1ény jellege. Ezek a tantervek tovább 
szélesítették az 1940. évi rcfonn kereteit és egyrészt bő
vítették az orvos-biológiai tárgyak körét a gyógyszer
hatústan és a közegészségtan oktatúsút 1negalapozó túr
gyak oktatúsúnak bevezetésével. 1núsrészt kellő 1natc1na
tikai isinen:teket nyújtottak a fizika. fizikai (ké1niai) okta
tús{1hoz. \ 1égül a kolloidika is önúlló kollégiu1nkén1 je-
1.:ntkezett. 

:\ négy évi cgyeterni tanuhnúnyt az 1952/53 1anév óta 
ki.lvctte a 6 hónapig tartó gyógyszertúri gyakorlat, 111ely 
úlla1nvizsgúval zúrult. 

. ~\z 1972-bcn életbclépett oktatási tanterv. az irúnycl
\'Cknek 1ncgrclc!öcn az egyes túrgyakon belül a gyakorla
ti óraszú1not legalább 60(~/;)-ra en1e\te. l(lilön tárgyként ke
rült a tantervbe a bíokétnia, 1ovúbbú a biológia keretében 
egy félé\·hcn az anató1niai isn1crctek .. ~\ reronnnak ez a 
része annak Celisn1crésé1 tükrözte. hogy a gyógyszer
hatústan isn1crete egyenlö jelt:ntöségü a gy·ógyszcrész 
sz{unúra a gyógyszer-technológia és gyógyszerellenörzés 
i:-;inen:té\·t.:L tehút szintén gyógyszerészi szaktúrg;'nak te
kinthctö. E ktH1ccrció annúl is inkább helyénvaló volt. 
inert ne1ncs~1k a gyógyszertúri gyógyszerész jelenlegi és 
vúrható feladatkön'.:nck cllútúsúhoz szükséges tudnivalók
ról gondoskodik (az orvosoknak igény·cs és rnegbízható 
ter:'1piús tújékoztatús az új gyógyszerekkel kapcsolatban. a 
betegek és ~·dtal~iban a lakossúg szú1núra pedig a helyes 
gyógyszerhasznú!atra nevelés. a túlzott gyógyszcrfo~ 

gyasztfis elleni küzdc!ctn. últalfihan egészségügyi ll:l\·ilú
gositús stb.). ,\ bioké1niai tanuln1{1nyokkal incgerösítt:tt 
hatcistani isn11.:rt.:tck pedig lehetővé teszik a biogyógysze
részet egységesebb !Cjll)dését. 

t\ 1nagyar gyógyszerészet je!t:n és közeljö\·ö feladata
it igt:n \·]lúgosan fogal!nazza 1neg a szakgyógy·szerész~ 
képzést be\·ezetö. 1972. évb.:n 1negjelcnt egészségCigyi 
n1iniszteri rendelet. an1t:ly a gyógyszerészi techno!ógiút. 
gyt1gyszert:llenörzést. Htnnakognóziút. gyógyszerhatús-
1ant (1oxikológiúl). laboratóriu1ni-. klinikai-. kl\zegl:sz
ségtani-. preparath· organikus ké111iai vizsgálatukat 0:-; a 
gyógyszerügy! szervezést a gyógyszt.:részet szakúgazatai
k0nt jel(ilte ineg. ;\rendeletben kit.:tne!t szakúgazatok re
úlisan tükrözik vissza a gyóg;.1szerCszct napjainkig kiala
kult és a 1úrsada!n1i igényeknek inegJeleló dilTt.:rcnciúló
dúsút. 

i\ gytJgyszer0szképz0s perrnant.:ns reladat. an1elynck 
egyre inkúbb követnie - sót ha lehet - 1neg kel! clözn!e a 
inodern gyógyszerészettel szeinben - a nc1nzctközi t(:jlú
dés ligye!cinbe \'ételévi.:I is feltnerüli.i igényeket. ;\z 
egészségügyi i.:!lútús érdeke tnúr n1a is ~1zt kivúnja (::-; a 
szc1kképcsités 1negszcrzésénck !t:hetöségc egyre tágabb 
teret nyújl. hogy gyógyszcrészcink a gyógyszcrtúri és 

közvetlen gyógyszerellútúsi n1unkán kívül helyt tudjanak 
úllni ott is. ahol 1nús típusú diplo1núsokkal kell együtt dol
gozniuk (hatósúgi és gyógyszergyári gyógyszerellenör
zés. klinikai kérniai \aboratóriun1, \iércllútó Szolgálat. a 

gyógyszergyúrt{1s gyógyszcrforn1ulúló (tabletta-. injekció 
stb.) részlegei. k!iniko-fannakológiai hálózat, gyógynö
vénycllútás. gyógyszcr-kercskcclclcrn stb.]. 

i\ 111agyar gyógyszerész oktatúsra 111indcnkor erősen 
hatottak gyógyszerkönyveink. oly annyira, hogy az 1940-
es refonnig jószerivel ezek körvonalaztúk a ,.n1ateria 
phannact:utica" c!sajútítúsúhoz szükséges tudús-igényl. 
(Tulajdonképpen az egy.:tll'n összckötö kapcsot is jclcn
tt:tték a két kar között incgoszló oktau.isban 1940-ig. a 
„Gyógyszcrészoktatús úllandó I<..arközi Bizottsóga'' f'clúl
!ítúsúig.) :\ gytlg)-'SZt:részképzés addigi professzorai -· 
111ind az ur\·os- 1nind a bö!csészkariak - ugyanis részí\·c1-
tt.:k a g_yógyszt.:rkönyvek szt.:rkesztésében. :\z I. és II. va
!arnint az v·. és \'!. kiadús szerkcsztöbizottsúgi elnökei 
gyógyszcrész-képcsítésück \'Oitak: Tlia11 /\.ároly és 
.'i"chulek Efc111t.·1: dc a lll. és 1\1. kiadús k0rniai részét szin
tén a g:yógyszerész-végzettségü /1!11kler Lujos gondozta . 
Búr e húroin ki\·úló tudós tanszéke ne111 tartozott az tlr\'OS

karhoz. \'Oda111ennyi \·ezctCi szerepet ti.ilti.il! bt: a gyógysze
részek ké1niai oktatúsúban. 

:\z ! 9..JO. é\' va!a1nint az azt kö\·etli idők oktatúsi re
!~lnnjaínak igényes e!inélcti 1ar1alon11nal 111egtöltéséhez 
Schulek !::„~lc111(.;„ egyénist:ge di.intö 111lidon j<in!lt hozzú. 
~enicsak l.lktatúsún:ik színvonalú\·a\ einelte 1nagasra a 
111L'.rcét. dt.: :1z c"dt<da szerkt:sztett gyógyszerkünyvekkel is. 
Ezekben ugyanis sikerült érvényesitenic a gyógyszcrel
!enlirzés terén szerzett nt.:inzctközi tekintélyével. hL1gy a 

gyógyszi:rkünyvekbe vahunennyi hasznúlatos gyóg_yszcr 
kerüljön be 1nindt:n o!yan \'Ízsgúlat (ni.:incsak az egyszcrü 
gyógyszert~iri i.:szk(izlikki.:! \·égrehajtható). a1nclyet a ino
dcrn gyógyszere!len(irzés (ké111iai. !lzikai-ké111iai. biultJ
giai. 1nikrnhiológiai) hatós:'1gi szinten szabvúnyje!!eggl'l 
igényel. 

,\ 111agyar gy(Jgyszerészk0pzés jel!t.:gzt.:tességc. hogy 
l 0:' i (it•1 !ehetliséget nyújt a doktori i'ukozat 111.:gszerzl'.sére. 

!(.i.lzl:p-Eurúpúban a gytigyszcr0szdoktori fokozat 
111egszerzésére a budai :-;züli:tésü 5"chari11ger Jr)::.s~:í 

gyt1gyszerész. bécsi gyógys:.-:erészka1narai t.:lnök javasl:i
túra L:](iször !011-tl.il a bécsi és a prúgai né1ne1 egyete1nen 
nyilt li.:het\i:-;t:g. „\ hCcsi lchi.:töséggel tóbh 1nagyar gyógy
szcrCsz is é!t !.~ ]. 

:\ pesti cgyt.:ti.:111 <irv(isi k<ll"Únak is1néti.:!1 kt:r0s0re a 
gyógyszerészi dnktori fokuzat bcvezet0s0re a kar ch·ili.:g 
1n<'tr l SJJ-h~1n jogot kap(1tt. dc ez c.)ak 1 S5 !-hen. a kiJ\-el
kczli kCpzési refc1rn1 keretében valósulhatott 111eg. s a kép
zés l'cltételein az idök fc1lya1nú11 s(ik v{iltoztatús tünt'.nt. .:\ 
bc\·ezctés tita c!te!t 0vek alatt gyligyszerészek !Ö!negc 
sz.erzett „dnctur phannaciae" rokozatot. az egyéb dip!o
!llÚSUk :-;zúinúra 1 lJó.2-ben bt.:vezetett „doctor 111~1teriae 

pharn1aceuticae" fok(1zat(Jl szúinus vegyész. biológus. 
n1érnök stb. szt:rt:zte 1neg. 

,\z l \)S-1. szeptcn1her l-jén 61.:tbe lépett .,doctor uni
\·ersitatis·· tudoinún;.'os !(1kuz.at követcln10nyci egyrészt 
szigorúhb:ik vo!t:ik. 1núsr0szt J"ö!tétclci Cs 111egnevezése 
hazúnk 111indi.:n cgyctcinénck rninden kanín azonos \·olt. 
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/\ tudornúnyos feltételek és kövcte\111ényck tovább szigo
rodtak az 1993-ban akkreditált Ph.D. tudon1únyos fokozc:n 
életbe lépésével. 

f-\ gyógyszcrészdoktor-képzés, a doktori értekezések 
tuclo1núnyos crcd1nényei jclentös 111énékbcn hozzújárul
tak egyrészt a gyógyszerészeti 1udon1únyok 1nindcnkori 
fCjlőcJéséhez 111ajd difTerenciálódásúhoz, a gyógyszerészi 
szaktuclon1únyok kia\akulúsúhoz. n1úsrészt kivúló szak
c1nbcn::ket adtak a gyógyszcrészeten kívüli tudotnúnyte
rülctek. n1int á\talúnos kén1ia. analitikai ké111ia. botanika. 
orvostudon1úny egyes szakúgai, 111üszaki és n1czőgazdJ
s<igi kén1ia s1b. 111üveléséhez. előbbre viteléhez. 

Napjainkban n1úr a gyógyszerkészítés a gyógyszcnú
rakból túlnyo1nórészt úthc!yczödött a gyógyszergyúrakba 
és a különbözö 1néretü galenusi !aboratóriuinokba. Egyi
Jcjli!cg - a cs(ikkcnl n.:ccptúrai tevékenység köze! úllan
Jósull> arúnya 1nellctt cll\térbe került a gyógyszerésznek 
és a gyógyszcrtúrnak a beteg és az orvos fCll: irányuló 
cgészségügyi-gyógyszcrfe!hasznúlúsi fe ! \·i lúgosltó. ta
n<°icsadó. konzultúciós te\·ékenységc. !'dúr jc!entös. és a 
ji.i\·tibcn \·úrhatóan 1nég inkúbb növekszik a gyógyszcrt•Í
ri gyógyszcrészL:k ezen inronnúciós 1e,·ékt:nysége. i\ 
gyógyszerészek szakszcrü és !c!kiis1ncrctes 1nunkújún 
rnúlik. hogy a gyógyszt."'.rlL:lhasznú!ús területén haz~inkban 
111ég 1nutatkozó nt."'.gatív jelenségek - t!lsösorban a túlzott 
és a cé!nak 1ncg nc111 rclclö gyógyszcrfClhasznúlús - \·isz-

szaszoru!nak, ill. 1ncgszünnck-e'! E cél eléréséhez nlinde
neke\őtt egészségügyi. dc jelentős gazdasági érdek is fü
zöclik. Ehhez olyan gyógyszerészekre van szükség. akik 
közvetlen kapcsolatok kialakítúsóra képesek a betegek
kel. és nen1 kevésbé a területükön 1nüködö orvoskollé
gúkkal. Ezek a szak1nai kapcsolatok jelentős segítséget 
nyújthatnak ahhoz, hogy a betegek n1ind gyógyszertcrúpi
ús. n1ind pedig gazdasúgi szen1pontok Jigyc!en1bc \'ételé
vel a lcg111egl'elelöbb gyógyszerekhez jussanak [6 ]. 
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