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Bevezetés 

A Szegedi Orvostudományi Egyetemen a Gyógysze-
részi (1963-tól Gyógyszerésztudományi) Kar 1957-ben 
alakult meg [1]. A Karnak négy intézete volt: a Gyógy-
szerészeti, a Gyógyszerészi Vegytani, a Gyógynö-
vény- és Drogismereti, valamint a Gyógyszerhatástani 
Intézet. Közülük a legrégebbi, a legnagyobb és legte-
kintélyesebb a Gyógyszerészeti Intézet volt. Bár mind-
egyik tanszék a szakma műveléséhez nélkülözhetetlen 
ismeretanyagot oktatott, a Gyógyszerészeti Intézet 
közvetlenül készítette fel a hallgatókat a praxisra, és 
ez az intézet szervezte a hallgatók nyári gyógyszertári 
gyakorlatait, valamint bonyolította a tanulmányokat 
megkoronázó államvizsgát. Ezért a többi tanszék is el-
ismerte a Gyógyszerészeti Intézet vezető szerepét.

A Gyógyszerészeti Intézet alapító igazgatója, prof. 
dr. Dávid Lajos 1958-ban 48 évi egyetemi szolgálat és 
37 évi tanszékvezetés után nyugdíjba vonult.  Az inté-
zetvezetői posztra a következők pályáztak: Bari Zsig-
mond (a Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyógyszertá-
rának vezetője), Dávid Ágoston (a Chinoin Gyógyszer-
gyár fi zikai kémiai kutatólaboratóriumának vezetője, 
Dávid professzor fi a) és Láng Béla (a Chinoin Gyógy-
szergyár gyógyszertechnológiai kutató-laboratóriumá-
nak vezetője). A tanszékvezetői megbízást Kedvessy 
György kandidátus, a BOTE Gyógyszerészeti Intézeté-
nek habilitált docense nyerte el.  Kedvessy professzor 
nagy lendülettel kezdett hozzá az oktatás reformjához 
és a kutatómunka megszervezéséhez a szegedi intézet-
ben. Javaslatára a minisztérium 1962-ban hozzájárult, 
hogy az intézet neve Gyógyszertechnológiai Intézet le-
gyen.

Kedvessy professzor életútjának, szegedi pályafutá-
sának, szakmai tevékenységének – mégoly vázlatos – 
ismertetése is szétfeszíti egyetlen dolgozat keretét. 
Ezért munkásságát három részre bontjuk. A II.1 rész 
ismerteti az intézetben folyó oktató munkát, a II.2 rész 
a tudományos kutatómunka fontosabb eredményeit te-
kinti át, a II.3 részben pedig az intézetben folyó tudo-
mányos diákköri munkát kívánom bemutatni, mivel ez 
összekötő kapcsot képez az oktatás és kutatás között. 
Kedvessy professzornak a tanszék élén eltöltött 25 évét 
joggal illethetjük az intézet aranykora kifejezéssel. 

Kedvessy György életútja 
– a tények és számok tükrében [2-7]

Kedvessy György 1914. május 25-én született Buda-
pesten, értelmiségi-polgári családban. Gimnáziumi 
tanulmányait a rangos budai ciszterci gimnáziumban 
végezte, kedvenc tantárgyai a matematika és a nyelvek 
voltak. Középiskolás évei alatt gyenge eredményű di-
áktársait korrepetálta, ez a tevékenység hozzájárult 
pedagógiai eszközeinek kiteljesedéséhez. Kitűnő ered-
ménnyel érettségizett 1932-ben.

Egy Intézet története

II. rész. Az aranykor – 100 éve született prof. dr. dr. h.c. Kedvessy György
II. 1. Fókuszban az oktatás

Erős István

A dolgozat ismerteti Kedvessy professzor életútját 
Budapesten, majd Szegeden. Részletesen elemzi az 
elméleti és gyakorlati képzés egyes elemeit, és azo-
kat az oktatási reformokat, melyeket a professzor és 
munkatársai dolgoztak ki a tanszékvezető 25 éves 
vezetői periódusa alatt.

1. ábra: Kedvessy György képe a Kar panteonjában 
(olajfestmény)

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK
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Középiskolás évei alatt jogásznak készült, de uno-
kabátyja rábeszélésére a gyógyszerészi tanulmányokat 
választotta. Rokonának a Tolna megyei Tevelen volt 
gyógyszertára, és az volt a terve, hogy a patikát majd 
unokaöccse veszi át. A gyakornoki éveket Magyari–
Kossa Gusztáv budapesti gyógyszertárában teljesítet-
te, és a gyakornoki tanfolyamot kitűnő eredménnyel 
végezte el, 1934-ben. 

1935-ben kezdte meg tanulmányait a budapesti Páz-
mány Péter Tudományegyetemen. Ebben az időben 
még csak két éves volt az egyetemi képzés. Az I. éven 
a hallgatók természettudományokkal – természettan-
nal, növénytannal, vegytannal – foglalkoztak (ezeket 
Budapesten a Bölcsészettudományi Karon, Szegeden 
a Matematikai és Természettudományi Karon oktat-
ták), és Kedvessy mindhárom tárgyból kitűnő eredmé-
nyű vizsgát tett. A II. évben az Orvostudományi Kart 
látogatták, és gyógyszerismerettel, az egészségügyre 
vonatkozó törvényekkel és jogszabályokkal, valamit 
közegészségtannal foglalkoztak.  A diplomát 1936. jú-
nius 18-án szerezte meg, summa cum laude eredmény-
nyel.

A teveli gyógyszertár átvételére nem került sor, 
mert Mozsonyi Sándortól, a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem Gyógyszerészeti Intézetének igazgató-
jától meghívást kapott intézeti állásra és doktori tanul-
mányok folytatására. Kezdetben fi zetéstelen gyakor-
nok volt, majd másfél évi munka után Mozsonyi pro-
fesszor fél fi zetéssel honorálta munkáját és szorgal-
mát. 1938 februárjától Horthy Miklós ösztöndíjban 
részesült. 1936-ban avatták doktorrá, summa cum lau-
de minősítéssel, az „Adatok a negyedik magyar 
gyógyszerkönyv ’Extracta’ c. fejezetéhez, fi gyelemmel 
a hivatalos extractumok leghelyesebb előállítási és 
hatóanyagtartalmi meghatározási módjaira” című ér-
tekezése alapján. 

Intézeti tevékenysége igen sokrétű volt: az egyete-
mi gyógyszertár kémiai laboratóriumát vezette, a hall-
gatóknak gyakorlatot tartott és nagy szorgalommal 
merült el a kutatómunkába; főként összetett készítmé-
nyek kémiai vizsgálatával, tartalmi meghatározásával 
foglalkozott.  Kiváló érzékkel ismerte fel, hogy mely 
korszerű fi zikai kémiai eljárásoknak lesz szerepe a 
gyógyszerkészítmények analitikájában. Eredményeit 
hazai és külföldi szaklapokban publikálta, neve csak-
hamar ismertté vált nemzetközi relációban is. 

1944 tavaszán magántanári kollokviuma és próba-
előadás alapján a Pázmány Péter Tudományegyetem 
magántanárrá habilitálta „Galenusi készítmények el-
lenőrző vizsgálata” témakörben. Ő volt az egyetem 
legfi atalabb magántanára.

1944. végén, a nyilas hatalomátvétel után a kor-
mányzat elrendelte, hogy a budapesti és vidéki egyete-
mek Németországba települjenek. Kedvessy György 
jelentős kényszer és fenyegetés hatására vállalta a 
gyógyszerész csoport vezetését. Gondoskodott a kül-

földre telepített hallgatók oktatásáról, és a csoportot 
épségben hazahozta. 

Itthon, 1945-ben minden közalkalmazottat igazolási 
eljárás alá vetettek, Kedvessy igazolására 1945. no-
vem ber 16-án került sor. A bizottság nem igazolta és 
állásvesztésre ítélte. A népbírósági fellebbezési tár-
gyaláson a benyújtott dokumentumok és Kedvessy 
előadása alapján a bíróság a határozatot megsemmisí-
tette és Kedvessyt rehabilitálta.

1947-ben jelent meg első könyve – Gyógyszervizs-
gálat, különös tekintettel a galenusi gyógyszerkészít-
ményekre [8] – amely nemcsak eddigi kutatómunkájá-
nak színvonalas összefoglalása, hanem a gyógyszerké-
szítmények fi zikai kémiai és kémiai vizsgálatának nél-
külözhetetlen kézikönyve lett, évekkel megelőzve a 
hasonló témakörű német és amerikai szakkönyveket. 

Az 1951. évi 26. sz. törvényerejű rendelet szabá-
lyozta a tudományos minősítés új rendszerét. Meg-
szűntették a habilitációval megszerezhető magántanár 
címet, helyébe – szovjet mintára – a tudományok kan-
didátusa és a tudományok doktora cím lépett. Azok a 
kutatók, akik kiemelkedő tudományos teljesítményt 
nyújtottak eddigi pályafutásuk során, disszertáció be-
nyújtása nélkül, ún. honoris causa nyerték el a fokoza-
tot. Kedvessy – bár eredményei alapján a tudományok 
doktora fokozatot érdemelte – csak a kandidátus címet 
kapta meg. 

Új korszakot nyitott a hazai gyógyszerészet történe-
tében az V. Magyar Gyógyszerkönyv megjelenése. A 
szerkesztésben Kedvessy kiemelkedő munkát végzett, 
ezért az Egészségügyi Minisztérium Szocialista Mun-
káért (magas) kitüntetésben részesítette. 

Az 50-es években indult útjára a Gyógyszerész To-
vábbképzés kiadványsorozat, azzal a céllal, hogy a 
gyógyszerészeti tudományok újabb eredményeit a 
gyakorló gyógyszerészekkel megismertesse, és ezeket 
a napi munka részévé tegye. Kedvessy tollából két fü-
zet jelent meg: a Galenusi készítmények tájékoztatató 
gyorsvizsgálata [9] és a Szemészeti oldatok [10]. 
Mindkét kiadvány komoly hiányt pótolt.

1956-ban docensi előléptetésben részesült. Igaz, 
hogy docensi kinevezése már 1954-ben felmerült, sőt 
benyújtotta pályázatát is az állásra, egy másik, nálánál 
idősebb kollégával együtt. A két pályázó között tudo-
mányos teljesítményben jelentős különbség volt 
Kedvessy javára, mégis az egyetemi tanács a másik 
kollégát favorizálta. Ennek oka egy nagy tekintélyű 
akadémikus orvosprofesszor és két kari vezető oktató 
állásfoglalása volt.

Kedvessy Györgyöt budapesti évei alatt több mél-
tánytalanság, igazságtalan háttérbe szorítás érte, a há-
ború előtt is, de a háború után is – a felettesei és több 
kollégája részéről. Nem vált megkeseredett emberré, 
nem fűtötte bosszú vagy törlesztés vágya. Felettesével 
mindig tisztelettudó, kollégáival szemben udvarias, 
tartózkodó viselkedést tanúsított.
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Szegedi pályafutása alatt, a tanszékvezetői beosztás 
mellett számos egyetemi, kari és szakmai közéleti ve-
zető funkciót töltött be. 1963-67 között a SZOTE 
rektorhelyettese, 1967-79 között a Kar dékánja volt. 
Tagja volt az ETT Gyógyszerészeti és Gyógyszer-

könyvi Bizottságának (1954-66), az MTA Gyógysze-
részeti Bizottságának (1957-67), a MOTESZ elnöksé-
gének (1970-76). Részt vett az V. és a VI. Magyar 
Gyógyszerkönyv szerkesztőbizottsági munkálataiban, 
az utolsó hazai Gyógyszerkönyvünk, a Ph. Hg. VII. 
Galenusi Albizottságának elnöke volt. A II.-V. FoNo 
szerkesztőbizottsági tagja, a VI. FoNo szerkesztőbi-
zottságának elnöke volt. 

A tudományok doktora akadémiai fokozatot 1981-
ben szerezte meg. 1984. június 30-án vonult nyuga-
lomba. 1984-től haláláig az egyetem emeritus profesz-
szora volt. 2002. december 29-én hunyt el Szegeden.

Oktató munka Kedvessy professzor intézetében 

A gyógyszertechnológia fogalma és tárgya

A gyógyszertechnológia fogalmát és témaköreit 
Kedvessy [11] Gyógyszertechnológia című, 5 kiadást 
megért tankönyvében adja meg. „A gyógyszertechno-
lógia a gyógyszerkészítmények előállítási, gyártási fo-
lyamatainak tana. Alkalmazott tudomány, amely az 
előállítás (gyártás) folyamatának alapjaival és a meg-
felelő természettudományos törvényszerűségeivel fog-
lalkozik. A fogalomhoz hozzátartozik a gyártási elő-
iratokon kívül a végbemenő folyamatok és jelenségek 
elméleti értelmezése és magyarázata is. Gyógyszer-
techno ló gián a gyógyszerkészítmények előállításával 
összefüggő elméleti és gyakorlati ismeretek összessé-
gét értjük” – olvasható a tankönyv 4. kiadásának beve-
zetésében. 

A gyógyszertechnológia feladatkörét a következők-
ben határozza meg.

2. ábra: A Gyógyszertechnológia tankönyv 4. kiadása

3. ábra: A gyógyszertechnológia feladatai
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1. A különféle kémiai, növényi vagy egyéb (pl. bioló-
giai) eredetű alap-gyógyszereknek, gyógyszeranya-
goknak gyógyszerkészítményekké (pl. felhasználás-
ra kész gyógyszerformák, összetett gyógyszerké-
szítmények) való feldolgozásának tanulmányozása, 
továbbá az e műveletek közben végbemenő fi zikai, 
kémiai, fi zikai-kémiai, ill. kolloidikai és hatástani 
változásainak vizsgálata.

2. A gyógyszerkészítéshez szükséges eszközök és gé-
pek, az alkalmazott műveletek és a felhasznált se-
gédanyagok megismertetése.

3. A gyógyszerkészítmények hatóanyag-tartalmának, 
ill. hatásértékének beállítása (standardizálás).

4. A gyógyszerkészítmények eltartása során felmerülő 
kérdések megvizsgálása (fi zikai, kémiai és mikrobi-
ológiai stabilitás, tárolóeszközök, tartályok, fi gye-
lembe véve a gyógyszerkészítmények kiadásához, 
ill. forgalomba hozatalához szükséges tartályokat is, 
a gyógyszer eltartásának körülményeit stb.). 

5. A gyógyszerterápiához vagy a betegség megelőzé-
séhez (prevenció) megfelelő, jól felhasználható 
gyógyszerforma előállítása, amelyből a hatóanyag 
az élő szervezetben optimális körülmények között 
szabadul fel és fejti ki a hatását. E folyamatok és je-
lenségek algoritmusát szemlélteti a 3. ábra.

A gyógyszertechnológia oktatásának szervezete és 
felépítése a szegedi Gyógyszerészeti (1962-től 

Gyógyszertechnológiai) Intézetben

A tárgy gyakorlati 
oktatása

Mind Budapesten, 
mind Szegeden a 
gyógyszer tech no lógiát 
III. és IV. éven, 4 sze-
meszteren keresztül 
oktatták. A gyakorlati 
oktatás óraszáma ki-
emelkedően nagy volt 
a többi szaktárgyhoz 
viszonyítva. Ebben is 
kifejezésre jutott a 
gyógyszertechnológia 
főtárgy jellege. 1959-
ben, amikor Kedvessy 

professzor a tanszékvezetést átvette, az intézet a Dóm 
téri épületegyüttes keleti szárnyában volt, az Egyete-
mi Gyógyszertárral társbérletben. A gyógyszertárral 
való szervezeti összetartozás 1958-ban megszűnt és a 
gyógyszertár az Általános Orvosi Kar irányítása alá 
került.

A gyógyszertechnológia tárgynak két nagy egysége 
volt: a galenikumok előállítása és fi zikai, fi zikai kémi-
ai, kémiai vizsgálata, valamint a receptúrai készítmé-
nyek – FoNo-s összetételek és egyedi magisztrális vé-
nyek – előállítása. Nagy hangsúlyt kapott az inkompa-
tibilis összetételek megoldása. A tárgy oktatásának 
keretében Szegeden, Dávid professzor tanszékvezeté-
se alatt a III. év programjában szerepelt a galenikumok 
oktatása és IV. éven a receptúra, Budapesten ezt fordí-
tott sorrendben oktatták. Kedvessy professzor a sor-
renden nem kívánt változtatni, elfogadta a szegedi mo-
dellt. A 4 szemeszter tematikáját a I. táblázatban mu-
tatjuk be. 

1960-62 között alakították át és újították fel az Eöt-
vös utcában a volt tanonciskolát a Gyógyszerész Kar 
céljára. Az átadásra 1962. május 18-án került sor. A 
Gyógyszerészeti Intézet az épület legfelső szintjére 
került (4. ábra). Ennek indoka a tanszékvezető pro-
fesszorok életkora volt, a legidősebb professzor (Kő-
szegi professzor) intézete került a földszintre, és a leg-
fi atalabb professzor (Kedvessy) a III. emeletet kapta. 
(Hangsúlyozni kell, hogy az épületben volt lift.)

Az Intézet alaprajza és az oktatás céljaira szolgáló 
laboratóriumok az 5. ábrán láthatók.

I. táblázat 
A Gyógyszertechnológia oktatási programja 1959-62 között

III. évfolyam
Elméleti előadás: 3 óra/hét
Gyakorlat: Galenikumok előállítása és vizsgálata

IV. évfolyam
Elméleti előadás: 3 óra/hét
Gyakorlat: Receptúra (FoNo-s készítmények és egyedi vények előállítása)

4. ábra: A Gyógyszerésztudományi Kar új otthona az Eötvös utcában
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Az Intézet kb. 700 m2 alapterületű volt, és az épület 
alagsorában is kapott egy kisebb helyiséget, a nehéz 
tablettázó gépek elhelyezésére. Példaértékű volt, hogy 
az Intézet alapterületének több mint felén hallgatói la-
boratóriumok voltak. Ebben az új, viszonylag tágas in-
tézetben elkezdődött a gyakorlati oktatás átgondolt re-

formja, ami egyrészt a 
gyakorlati feladatok 
korszerűsítését, más-
részt új gyakorlat-tí-
pusok bevezetését je-
lentette (II. táblázat).

A reform alapján a 
gyógyszertechnológia 
oktatásának két eleme 
volt. Gyógyszer tech-
no lógia I. (III. éven 
oktatott elméleti és 
gyakorlati ismeret-
anyag, illetve Gyógy-
szertechnológia II.  
(IV. éven oktatott el-
mélet és gyakorlat). 
Bevezetésre került az 
ún. középüzemi gyógy-
szerkészítési gyakor-
lattípus, melynek há-
rom eleme volt: (1) 
steril gyógyszerfor-
mák előállítása, (2) 
granulálás, tablettá-
zás, drazsírozás, vala-

mint (3) galenikumok előállítása nagyobb méretben. A 
18-20 fős tanulmányi csoportokat három kisebb részre 
bontották és a hallgatók forgószínpad-szerűen vettek 
részt a három középüzemi gyakorlattípuson, három, 
egymást követő héten. 

Kedvessy professzor komoly erőfeszítéseket tett, 

II. táblázat
A gyakorlati oktatás első reformja és a számonkérés helye az oktatási rendszerben

Gyógyszerészeti technológia I.
III. évfolyam 1. szemeszter

6 óra (2x3) galenikumok előállítása és vizsgálata
3 óra középüzemi gyakorlat

Galenusi készítmények középüzemi méretben
Steril gyógyszerformák
Granulálás, tablettázás, drazsírozás

III. évfolyam 2. szemeszter
6 óra (2x3) galenikumok előállítása és vizsgálata 
3 óra középüzemi gyakorlat  

Galenusi készítmények középüzemi méretben
Steril gyógyszerformák
Granulálás, tablettázás, drazsírozás

Elméleti és gyakorlati szigorlat
Gyógyszerészeti technológia II.

IV. évfolyam 1. szemeszter
4 óra receptura gyakorlat    

IV. évfolyam 2. szemeszter
5 óra receptura gyakorlat

Receptura beszámoló, elméleti szigorlat

5. ábra: A Gyógyszertechnológiai Intézet alaprajza és oktató laboratóriumai
[1 – hallgatói nagy laboratórium (galenikumok előállítása és vizsgálata); 3 – porító 

(porképződéssel járó műveletekhez); 6 – tablettázó laboratórium; 19 – receptúra laboratórium 
– tangyógyszertár; 21 – injekciós laboratórium (előkészítő, oldó, letöltő, sterilező helyiségek)]
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hogy ezekhez a gyakorlatokhoz a szükséges gépeket 
és eszközöket beszerezze. Sikerült megvásárolni a tel-
jes Erweka gépsorozatot. Jó ipari kapcsolatai révén a 
gyárak segítették az oktatást leselejtezett, de még jó 
állapotú gépekkel, pl. Manesty és Diaf tablettázó gé-
pek, drazsírozó üst, Sabária kenőcskeverő, félüzemi 
háromhengermű állt rendelkezésre az üzemi, ill. 
félüzemi gyógyszergyártás oktatásához. A steril és 
aszeptikus munkát autokláv, manipulátor és Strunck-
féle ampullatöltő–záró szolgálta. Mivel egy-egy cso-
port 6-8 főből állt, minden hallgató minden műveletet 
elvégzett. A hallgatóság nagyon szerette, és hasznos-
nak találta ezeket a gyakorlatokat

A III. év végén elméleti és gyakorlati szigorlat volt, 
a IV. év végén csak elméleti szigorlat. A gyakorlati 

6. ábra Injekciós gyakorlaton vesznek részt a hallgatók 
(Gyakorlatvezető: dr. Regdonné dr. Kiss M. Éva, 

az 1. sor közepén)

IV. táblázat 
A gyógyszertechnológia előadások tematikája

Fejezet Témakörök
I. − A gyógyszertechnológia és feladata. A gyógyszerkészítés története. A gyógyszer fogalma és 

adagolása. A gyógyszerkészítés tudományának kialakulása. A gyógyszerkészítés csoportosítása az 
előállítás helye szerint. A recept.

− Fontosabb fi zikai mértékegységek. 
− Fizikai kémiai és kolloidikai alapfogalmak.

II. − Általános gyógyszertechnológiai műveletek: hőközlés, desztillálás, szűrés, szárítás, sterilezés, 
aszeptikus gyógyszerkészítés. 

− Gyógyszerek eltartása és stabilitás.
III. − Diszpergáláson alapuló műveletek és folyékony állományú diszperz rendszerek: oldatok, aromás 

vizek, szirupok, cseppek, vizes kolloid oldatok, szeszes oldatok, olajos oldatok, injekciós 
készítmények, infúziós készítmények.

− Folyékony állományú heterogén diszperz rendszerek: emulziók, szuszpenziók.
− Szilárd és félszilárd állományú diszperz rendszerek: porok, kapszulák, kenőcsök, szemkenőcsök, 

paszták, kúpok.
IV. − Aggregálással készülő gyógyszerkészítmények: pilulák, tabletták, a tabletták bevonása. 
V. − Kivonással készülő gyógyszerkészítmények: növényi drogok kivonása, kivonatok, tinktúrák, főzetek 

és forrázatok.
VI. − Egyéb gyógyszerkészítmények: szappanok, tapaszok.
VII. − Gyógyszeres inkompatibilitás: fogalom, lehetőségek, a tárolóedény és a készítmény inkompatibilitása, 

a gyógyszerkészítés irányelvei inkompatibilitás esetén.

III. táblázat
A Gyógyszertechnológia gyakorlati oktatásának elemei az 1969-ben kezdődött oktatási reformban

III. évfolyam 1. szemeszter
Nincs gyakorlat

Kollokvium
III. évfolyam 2. szemeszter

3 óra technológiai modell feladatok
3 óra középüzemi gyakorlat

IV. évfolyam 1. szemeszter
5 óra receptúra gyakorlat
3 óra középüzemi gyakorlat

Kollokvium
IV. évfolyam 2. szemeszter

4 óra receptúra gyakorlat
3 óra középüzemi gyakorlat
3 óra gyógyszerkészítmények (galenikumok) kémiai vizsgálata

Elméleti és gyakorlati szigorlat
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szigorlat anyaga 3 galenusi készítmény felismerése és 
azonosítása volt, ezek közül egyiknek meg kellett ha-
tározni a hatóanyag-tartalmát. Az analitikai feladatot 
egy középüzemi gyógyszerkészítési feladat követte. 
Egy eszköz vagy gép működési elvének, szerkezeté-
nek ismertetése és kezelésének bemutatása zárta a 
gyakorlati szigorlatot.  A gyakorlati szigorlat előkészí-
tése és lebonyolítása hatalmas munkát rótt az asszisz-
tenciára. Most már elmondhatjuk, hogy a befektetett 
energia nem állt arányban az eredménnyel.

1969-ben folytatódott a képzési reform, ennek ele-
meit a III. táblázat szemlélteti.

Az új szisztéma szerint III. év 1. szemeszterében 
nincs gyakorlat, hogy az elméleti előadások megelőz-
zék a gyakorlatokat, és ez által a gyakorlatok elméleti-
leg megalapozottak legyenek. III. év 2. szemeszteré-
ben kezdődtek a gyakorlatok, A középüzemi gyakorla-
tok három  szemeszteren keresztül folytak, a receptú-
rára két félév jutott. Az utolsó szemeszterben került 
sor az összetett készítmények (galenikumok) kémiai 
vizsgálatára.

A számonkérések (kollokvium, szigorlat) helye: III. 
év és IV. év 1 szemesztere után kollokviumra, IV. év 
végén gyakorlati és elméleti szigorlatra került sor. Ez 
időközben módosult: a III. év végén volt csak kollok-
vium, és a IV. évi szigorlat gyakorlati része is meg-
szűnt, az effektív munka helyett gyakorlati tételt kap-
tak a hallgatók. 

Az elméleti oktatás tematikája

Az elméleti előadások anyaga illeszkedett a gyakorla-
tokhoz. III. éven az általános bevezető, valamint a fi zi-
kai kémiai és kolloidikai alapok tárgyalása után az ál-

talános technológiai műveletek (pl. mérés, hőközlés, 
szárítás, desztillálás, sterilezés) került előadásra, illet-
ve azok a gyógyszerformák, amelyeket főként a 
gyógyszeripar állít elő (pl. tabletták, kapszulák, injek-
ciók, infúziók, kivonatok, tinktúrák). A IV. év temati-
kájában főként a receptúrai készítményekkel kapcsola-
tos elméleti anyag szerepelt (pl. oldatok, cseppek, 
szem-, orr- és fülcseppek, kenőcsök, szemkenőcsök, 
paszták, főzetek, forrázatok, inkompatibilis előíratok 
megoldása, segédanyagok, gyógyászati segédeszkö-
zök).

Kedvessy professzor nagy súlyt fektetett a személ-
tetésre. Az első években, amikor még nem állt rendel-
kezésre korszerű vetítési lehetőség, az adatokat felírta 
a táblára, és a fontos fogalmakat, defi níciókat megis-
mételte, hogy a hallgatók leírhassák. Később az egyre 
korszerűbb diavetítőket és projektorokat használta az 
előadási asszisztens.

Előadásaiban kitért a legújabb kutatási eredmények 
bemutatására. A hallgatóság megismerte a korabeli 
gyógyszertechnológusok legkiválóbbjainak nevét (pl. 
Münzel, Elsa Ulmann, Krowczynski, Speiser, List, 
Thoma, Führer) és eredményeit. Természetesen ismer-
tette az Intézetben született kutatási eredményeket is.

A reformok utáni elméleti előadások főbb fejezeteit 
és témaköreit a tankönyv alapján az IV. táblázatban 
foglaltam össze.

A táblázatban foglalt témákat egészíti ki a 7. és 8. 
ábra, mely a gyógyszerformák csoportosítását mutatja 
fi zikai kémiai és kolloidikai elvek alapján.

Az államvizsga 

Az államvizsga szervezése és végrehajtása a Gyógy-

7. ábra: Inkoherens és koherens szerkezetű gyógyszerformák
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szertechnológiai Intézet feladatai közé tartozott, bár 
az államvizsga témaköre nemcsak gyógyszer tech-
nológia volt, hanem általános gyógyszerészeti ismere-
tek, tehát a szaktárgyak körében elsajátított minden 
fontos ismeret. Mégsem volt parttalan, mert jól körül-
határolható témakörökből állt.

A gyakorlati vizsga tárgya két magisztrális gyógy-
szer volt, kezdve a recept elemzésétől, a hibák felisme-
résén és megoldásán keresztül a készítmények előállí-
tásáig és az ár kiszámításáig. 

Az elméleti részen jól érvényesült a komplex jelleg: 

technológiai ismeretek, gyógyszeranyagokra vonatkozó 
anyagismeret, törzskönyvezett gyári készítmények, szé-
rumok és oltóanyagok, szervezési tudnivalók és jogsza-
bályok ismerete képezte az elméleti rész tematikáját. 

Kedvessy professzor munkatársai

Egy új tanszékvezető működésében az első évet tekin-
tik kritikusnak. Az első év alatt eldönti a tanszékveze-
tő, hogy a munkatársak közül kikkel tud vagy akar 
együtt dolgozni. Ez a „türelmi év” igaz a munkatár-

8. ábra: A gyógyszerformák csoportosítása a hatóanyag diszperzitásfoka szerint

9. ábra: Az Intézet munkatársai a 60-as években. Balról jobbra 1. sor: Selmeczi Béla, Horpácsy Frigyesné, Kedvessy 
György, Ferenczi Ilona, Kovács László, Regdon Géza, 2. sor: Krizsánné Wéber Olga, Gyetvainé Pióker Rózsa, Teiszlné 

Horváth Hilda, Regdonné Kiss M. Éva, Szentessyné Számel Irén, Dobóné Wayer Mária, Mayer Adél, 
Keresztes Anna, Ezüst D. Mária, 3. sor: Erős István, Kohajda Mária, Mészáros Józsefné, Csóti Katalin, Szauer Erzsébet, 

Horváth György, Farkas Mihály, Fehér Ferenc, Takácsy Imre, Kata Mihály
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sakra is, ők is eldönthetik, hogy vállalják-e a tanszék-
vezető követelményeit, elvárásait, elfogadhatónak tart-
ják-e vezetési stílusát. 

1959-ben az Intézet oktatói gárdáját a következők 
alkották:

Adjunktusok: Gergely Menyhért és Paluska Olga, 
tanársegédek: Dobóné Wayer Mária, Ferenczi Ilona, 
Kardos Katalin, Keresztes Anna, Regdon Géza, 
Regdonné Kiss M. Éva, gyakornok: Köhler Gábor.

Az első évben el távoztak: Gergely Meny hért (nyug-
díjba ment), Paluska Olga és Kardos Katalin (közfor-
galmi gyógyszertári, ill. kórházi gyógyszertári állást 
vállaltak).

Az eltávozottak helyére Kedvessy meghívta Kovács 
Lászlót – adjunktusi munkakörre – aki csaknem egy 
évtizedet töltött a Budapesti Egyetem Szerves és 
Gyógyszerészi Kémiai Intézetében, majd az ebből ki-
váló Gyógyszerészi Kémiai Intézetben. Szakfelügye-
lői ismeretei, ill. az Eü. Minisztérium főelőadójaként 
megszerzett igazgatási ismeretei hasznosak voltak az 
Intézet számára. Selmeczi Béla 1960-ban lépett az In-
tézetbe, az ő meghívása már Dávid professzor tan-
székvezetése alatt felmerült. Két fi atal munkatárs is az 
Intézetbe került, Kata Mihály és Számel Irén, akik 
már Kedvessy tanítványok voltak, és az egyetemet ki-
tüntetéses diplomával fejezték be. 1963-ban lépett az 
Intézetbe Ezüst Dorottya Mária, 1964-ben Mayer 
Adél Anna, 1965-ben Erős István és Takácsy Imre. 

A 60-as évek közepére kialakult egy viszonylag fi a-
tal, ütőképes csapat, akik Kedvessy professzor oktatá-
si koncepcióját megvalósították.
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E r ő s  I .: History of a Department. Part 2. Golden Age - 
Prof. dr. dr. h.c. G. Kedvessy was born 100 years ago. Part 
II.1. Education - in focus

The paper (Part II. 1.) delineates Prof. Kedvessy’s careers 
both in Budapest and in Szeged. Certain elements of theoreti-
cal and practical training are analysed in detail, and these 
reforms are demonstrated which Prof Kedvessy and his co-
workers introduced during 25 years.

Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszertechnológiai Intézet, 6720 Szeged, Eötvös u. 6.
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