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ADALÉK A BUDAPESTI EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR TÖRTÉNETÉHEZ
DR SZENTMIKLÓSI PÁL

Szerző az intézmény alapításának 60 évfordulójára
1967-ben kiadott Emlékkönyvben rnegörökített idő
szakot megelőző, mintegy 100 évre tekint vissza. Ennek
során a Nagyszombatról Budára, majd Pestre áthelyezett egyetemnek és professzorainak gazdasági helyzetéről, az Egyetemi Gyógyszertár létesítéséért ismételten megindított akciókról feltáiult adatokat, a veW/c
kapcsolatos eseményeket közli

l

*
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Egyetemi Gyógyszertára a közelmúltban ünnepelte
fennállásának 60 évfordulóját. A jubileum alkalmából kibocsátott kiadvány és egyéb szakmai közlemények lehetőséget adnak az érdeklődőknek a
gyógyszertár történetének, működésének, jelentő
ségének megismerésére A gyógyszertár alapításának előzményei azonban mélyen visszanyúlnak a
XIX századba. J\lfinthogy ezek a szakmai közvélemény előtt kevéssé ismertek, felidézésük talán
nem lesz érdektelen.
Nagyszombatról Budára, majd Pestre költöztetése után a Királyi Magyar Tudomány Egyetem a
Hatvani utca (a mai Kossuth Lajos u . ) és Újvilág
utca (a mai Semmelweis u.) sarkán, annak a háznak a helyén állt, melyben ma a Puskin mozi van
Az orvosi fakultás intézeteinek többsége 17941884 között itt működött, míg az Üllői úti belső
klinikai tömb építkezése meg nem kezdődött

A XIX század első évtizedében a napóleoni hábmúk hatására Magyarországon nagyarányú pénzértékromlás következett be. A gazdasági rnmlás
éreztette hatását az élet minden területén, de különös súllyal nehezedett a felsőoktatás intézményeire Amikor a nagyszombati egyetem első öt

orvostanárát 1770-ben kinevezték, fizetésüket van
Swieten közbenjáras1faa-·~ria Terézia évi 1200
forintban állapította meg Ez a tekintélyes fizetés
négy évtized után annyit veszített értékéből, hogy
a professzorok létfenntartását is alig fedezte
8zeníng János, a bonctan és szülészet 1806-ban elhunyt professzma, 16 OOO forint adósságot hagyott
hátra; hasonló szegénységben halt meg Winterl
Jakab József prnfesszor is, a kémia és botanika tanára, aki pedig egész magánvagyonát az egyetem
céljaira fordította.
A személyi dotációhoz hasonlóan szűkös volt az
egyetemi intézetek dologi ellátottsága . Az anatómiai múzeum évi ellátmánya 50 forint, az állatorvosi tanintézeté pedig 100 forint volt. Emellett
egyre sürgetőbbé vált a gyakorlati bonctani, a mű
tősebészképző, valamint az önálló szülész- és bábaképző intézet felállítása
A megoldatlan feladatok nyomasztó hatására
hozta meg az orvoskari tanártestület 1813. szeptember 13-i ülésén azt a határozatot, hogy egyetemi gyógyszertár felállítására kér engedélyt a
helytartótanácstól. A létesítendő gyógyszertár
tiszta jövedelmét a meglevő kari intézmények fejlesztésére, illetve új intézmények létesítésére fordítja.
Az elgondolás az volt, hogy az egyetemi gyógyszertár nem csupán a klinikákat látná el gyógyszerekkel és a különböző egyetemi intézeteket nyers
drogokkaJ, hanem ugyanakkor a nagyközönségnek
is rendelkezésére állna . A kari tanács számításokat
is végzett a gyógyszertár várható jövedelmére vonatkozóan. Pontos kimutatást készített az 1799/
/1800-tól 1811/12-ig terjedő 13 évről, amelyből
megállapította, hogy a klinikák átlagos évi gyógyszerfogyasztása a jelzett időszakban 3600 forint
volt, az állatorvosi tanintézeté pedig évi 100 forint.
Az orvoskari intézetek ezenfelül még 745 forintot
költöttek a megjelölt 13 év alatt gyógyszerekre és
drogokra
A tervezet a befolyó jövedelemből kvótaszerűen
kívánta az egyes orvoskari intézeteket támogatni,
a gyógyszertár szakmai felügyeletét a kémia és
bota.nika professzor ára, a gazdasági felügyeletet
pedig a provizona kívánta bízni
Körülfekiritően jártak el a gyógyszertá1 helyének: kijelölésében: az eg:yetemi orvoskar épületében, a Hatvani utca és Ujvilág utca sarkán nyílt
volna meg az új gyógyszertár A városnak ezen a
pontján a Kecskeméti utca felől is sok külföldi vásárló fordult meg a hetipiacok és még inkább a vásárok idején . A szomszédos Hatvani, Magyar, Kolbachi (ma Reáltanoda), Sarkantyú, Megyeház, Újvilág és Király utcák viszonylag sŰlűn lakottak
voltak, s a régi füvészkert (Ferenciek hazára) be-
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építése is rö-V-idesen várható volt. Az egyeten1i E1nlékköny v a Budapesti Kii ály i l\fagya1 Tudon1ány
gyógyszertár felállítása nem sé1tette volna a többi Bgyct0n1 01 vosi Ka1ánakn1últjá.ról és jelenéről Athenaeun1, Budapest (1896)„ - 5. Dl GylJ1'y T
Az 01vos5 pesti gyógyszertár érdekeit, mert azok (a tábori tudo1nányi
I'Ca1 tö1 ténete 17 70-1935 Pá.zni.ány Péter
patika, az Offenbach-, Petz-, Fribauer- és Gömöri- Tudon1ányegyeteni. kiadása, Budapest (1936).
félc gyógyszertárak) a tervezett helytől elég távol
estek
,U:-p fl.
C e H r M n x JI o III H: J!,aHnbre no ucnzopuu
A kar tervezete az Újvilág utcai épület földszint- ByOanetumcK.oű YHueepcumemcrcoií Anmelíu.
ABrop OCJ\IarpHsaeTC5I Ha neptto,D; oi.c. 100 ner npe.n;rnejét jelölte ki a 1elállítandó gyógyszertár céljaira, és
crBYIOiilttx 3TIOXY OTIHCaHHYIO B flaM5ITHOff f{HH)l<Ke II3azt megfelelő alaprajzzal illusztrálva mellékelte a gaHHOff
B 195 7 I 0,D.Y no CJIY'-IaIO 60 ro,UOBIJJ;HHbl OCHOBaHH5I
felterjesztéshez A tervezett helyiségek: elárusító yqpe)f(.n;eHII5I ÜH coo6rn;aet .n;aHHbie 06 8KOHOMHl!eCKOM
of:ficll1a, labo1atóriu1n, a vendégek helyisége, a pro- rroJIO>H:eHHH Yttrrsepcnre1a nepeexasUiero cttalJana H3
vizor szobája, anyagraktár, oldalt a fan1ulusok szo- Ha.n;bcoM6a1a B---E..xrr.y_,~3.f!TCM n f1ewr H ero rrpo<.fleccopos,
o rronhrIKax cos.n;aHHR YttHBcpcure1cKoi1 AnTeKH
bája, az edényrnktár, a földszintről lépcsőkön le- ;::t;aHHb1e
H CB5I3aHHbIX e BHMH C06bITH5I
n1enve: az aquariu111, a fa- és szénraktár ; a padlás
növényszárításra volt kijelölve.
Dr. P
Szentn1iklósi: (Jont1ibution to the
A kidolgozott költség-előirányzat szerint a gyógy- histo1 y oj the Phn1 ·m,a,cy of the Budapest []nive1 .sity
szertár felállítása és berendezése 30 OOO forintba
A rc,viev is p1esented on the events of tbc centu1y
p1eceeding the 60 annive1sary of thc foundation Institukerül
tion in 1907 on v1hich occasion, in 196'7, a me11i.orial book
Az egyetc1ni 211agiszt1átus október 2 7-i ülésé11 has
been edited. The revie\v relates on the econon1ic
úgy hatá10zott, hogy a javaslatot pártolóan ter- situation of tho University, of its single institutes and
jeszti fel a helytartótanácshoz
its p1ofesso1s, as \Vell as on the repeated initiatives and
A helytartótanács november 30-i ülésén rövid in- effó1 ts in the favou1 of the establishing of the Unive1sit·y
dokolással utasította el a javaslatot: „Töbhfole Pharn1acy during the XIXth and late XVIILh Century
Inérlegelés alapján, füleg azonban az egyete1ni alapD1
P
Szent n1 i k ló s i: Ein Beitrag ZU'I Genak kivált ez idő szerinti felette szűkös voltánál súhichle
dcJ Budape8te1 Univer 8itr1tsaporheke.
fogva, a felterjesztésnek nem lehet helyet adni ''
De1 \Te1fl:Lsser blickt auf die der G1ündung der UniIRODALOM
1 1\íagya1 Gyógysze1észet (sze1k. ])1. J{e1nple1 Kurr ),
1\1ediuina, Budapest (1968). - 2. D1 Zalni ]{ . A Budapesti 01 vostudon1.ányi Egyet.cm Gyógysze1 tá1ának E1nlékkönyve 1907-1907. Budapest (1967) 3 D1.
Gyö1y T
01\· Het.il 7 (1936) - 4- D1 Hőgyes E.·

TÁRSASÁGUN K HÍREI
BUDAPEST
ELŐADÓÜLÉS ÉS TISZTÚJÍTÓ KÖí:GYÚLÉS
BUD.A.PESTEN

A l\1agya1 G-yógysze1észeti Tá1saság budapesti s:zc1vezeíc 1971. feh1uá1 24-én előadóülést és tisztújító köz-gyűlést ta.1 iott Ennek so1án elősző!' „Adatok az alka-loidok és a náf-1 iuni-ter1·afenil-bo1'ál reakciójához:' círnmel
d1· G1nczá·né dr. Lukáuc; M., dJ Szá<;z Gy., dr ]Elő Gy. és
dJ. Végh A. sze1zők Inunkáját hallottuk dr. Elő Gyö1gy
előadásában. A szc1zők a meiil-homatropinium gyógy~
sze1kevc1ékekben való kV-antitatív meghatát'Ozásával
foglalkoztak
Isn1e1etes, hogy lúgos közegben csak kvate1ne1an1móniun1-veg) ületek lépnek I cakcióba a náh iun1-tE;t1a.fCnilbo1 úttal A Ieakoió szt:Jlektiviiá.sát felhasználták korábban a sze1zők a n1etil-homatl'Opin gyógyszerkc\.e1ékekből való kimutatásá1 a. Előadásukban a rt:Jakciót a n1eiil-ho1na.ti·opin kvantitatív 1né1ésé1e használták fel. A
kalignosttal leváló 1nf;til-hon1a t1·opiniun1- tct 1a.fEnil- bo1át ot 0,01 n n1é1etben, a1gent,01net1iásan mérik, poten~
cion10trikus végpont jelzést alkaln1azva. Az ismc1 tetett
:n~ódsze1rel elvégt:Jzték a Fo"i\o \!" n1et,il-ho1natropin-ta1 talmú készít111ényeinek, \ ala1nint néhány gyá1i klszít1nén:ynek a. ta1tah11i Ineghatá1ozását, i11ely n1ínus;z; 2-3
-százalékos hibával elvégezhető .

\ersitatsapotheke im Jah1e 1907 vorangegangene Pe1iode zu1 ück, auf Dat.en die im, zun1 60 ja.hrigen Jubileu1n
der Gründung der Unive1sitatsapotheke herausgegebencn Gedenkbuch, nicht enthalten sind„ J\'ach dem Un1zug de1 in Nagyszombat gegründeten Unive1sitat nach
Buda und spiiter nach Pest sind hie1 Initiativen zur
B11iehtung ei11e1 Uuive1sitat,sapotheke entstandcn, die
jedoch 'vegen den ungünstigen finanziellen 1iTe1hiiltnisscn
der Universitat ohne J~1folg bli0b0n

Az e16adás után d1 J!f.ohi Tamás · „Awzeptiku~ gyrí11ysze1 ké.,·zíté„, Budapesreri" cim1nel a Fővá.1osi Tanács
Gyógyszortá1i Közpon1 ja álta.1 készíttetett színes kisfil1net n1.uf-atta be. A film az aszeptikus gyógyszcTkészít.és
ötéves féjlődését 1Cp1ezentálta Bemutatta a jro'1enh1g
használatos stc1il munkaszek1énveket, felszerelési tárgyakat és gépeket„ Látható voltva 801-os gyógyszE,rtái
magisztrális injekciókészítő és aszeptikusoldat-készí t6
lészlege, n1ajd a 904-es gyógyszertár aszeptikuske11ő0s
készítő fülkéje. Ezután a film hat budapesti gyógyszE,r tár aszeptikus szemcsepp- és szemkenőcs készítését mut.att-a be„ A gyógys:zerkészítőben, labo1ató1iumban vagy
külön helyiségben fülyó sokrétű munka, sok apró lészletre kiterjedve érzékeltette a gyógysze1tá1i aszeptikus
n1unka jelenlegi helyzEJtét. ~'i.z élénk érdeklődést ki\áltó
fihn befejezésül a készít1nények mikrobiológiai ellcnó1zésének módszereit ismertette
A tisztújító közgyűlés dJ. Vá1ad·i Józ8ef főgyóg)'sze1 ész, a budapesti szervezet elnökének inegn:yit-ó beszédéVfJl kezdődött, aki felolvasta dJ. Kedve.s~y György prof<:Jsszo1·, az ::YIGYT elnökének ineleg hangú üdvözlő le·
·velét
Ezután Tai 1án Ta.1násné titkár beszá111olóját hallottuk a sze1 vezet kétéves munkájáról Öt előadóülést ta.1tottak ez időszak alatt. Tevékeny sze1epet játszottak
1969-ben az.,\!. l\1agya1 Gyógyszerész Kong1esszus SZélvcző nnmkájában, és a különböző szekciókban tizenkét
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