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A gyógyszerészet és a materia medica címet kapta a 2015. évi
gyógyszerésztörténeti nyári egyetem előadássorozata.

A materia medica, 
mint a gyógyszerészképzés alapja
A gyógyszerészet a felsőbb szintű képzés megindulásakor is
elsődlegesen gyakorlati jellegű foglalkozás volt, amely leg-
alább kétezer év gyakorlatát, gyógyszerkészítési technikáját
ölelte fel. A foglalkozás lényeges területe az anyagismeret
volt, amelynek segítségével a gyógyhatású növényi, állati,
ásványi eredetű természetes alapanyagokból, megfelelő tech-
nikával gyógyszereket állítottak elő. A XVII. századtól az
európai egyetemekre beiratkozott gyógyszerészek leginkább
a gyógyszerkészítéshez kötődő tárgy, a materia medica iránt
érdeklődtek. A XVIII. század utolsó évtizedeiben lezajlott
egyetemi reformok hatására a gyógyszerészeknek be kellett
kapcsolódni az általános természettudományos képzésbe,
ugyanakkor az orvosképzés tárgyai közé is felvették a fizikát,
kémiát, botanikát és materia medicát, vagyis a gyógyszeris-
meretet. A materia medica tárgy és a gyógyszerkönyv hasz-
nálatának oktatásában fordulópontot jelentett a megújuló
tartalmú gyógyszerkönyvek közreadása (1794-től), az el -
avult alapanyagok, szerek gyógyászati alkalmazásának meg-
szüntetése, a gyógyszerkincs racionalizálása, a mindennapi
gyakorlathoz való közelítése. 

A két világháború között
a hatalmas léptekkel fejlődő
nagyüzemi gyógyszergyár-
tás ténye azt a felismerést
eredményezte, hogy a gyógy -
szerkincs egyre inkább túl -
nő a gyógyszerkönyvi kere-
teken. Ennek a változásnak
az érvényre jutása tükröző-
dött az 1940. évi oktatási
reformban, amely a gyógy -
szerészképzés gyökeres át ala -
kulását eredményezte. Ko -
ráb ban – minden reform ellenére is – csak arra irányult 
a gyógyszerészképzés, hogy patikákban dolgozó gyógyszeré-
szeket képezzen, tehát az oktatott tárgyak csupán a gyógy-
szertári méretű gyógyszerkészítéshez és expedícióhoz szük-
séges ismereteket szolgálták. Az új tanterv ezzel szemben
olyan tartalmi változtatásokat vezetett be, hogy az egyre fej-
lődő gyógyszeripar területén is megállják a helyüket az újon-
nan végzett gyógyszerészek.

Dr. Kapronczay Katalin, prof. dr. Kapronczay Károly

A preindusztriális gyógyszerkincs 
„Quidquid erit, tandem spes mea, Christus erit.”
Az előadás az ipari gyógyszerészet előtti korszaknak (? – 
a XIX. század második feléig) a történelmi áttekintésével

kezdődött. A Nabuleu, asszír orvos agyagtáblája után, 
a „Pa pi rus Ebers” gyógyszeres felírási módja került bemuta-
tásra. A görög és római birodalmakban a gyógyszerkészítők
vál toza tos nevei mellett, CorNelius Celsus, DioszKoriDész
és GaléNosz munkái lettek
meg említve. Külön kieme-
lésre ke rült az orvosi és
gyógyszerészi szakma kü -
lön válása az araboknál. Az
önálló gyógyszerészi munka
eredményeként Európában
az első gyógyszertár Ná -
poly ban létesült 1140-ben,
ahol ii. FriGyes német-
római császár 1224-ben ala-
pított egyetemet. A sok-sok
Manuale közül, kétféle lett
bemutatva, melyek az előadó tulajdonában vannak, az egyik
1691-ből, a másik 1767-ből származik. Az utóbbi érdekes-
sége, hogy magyar nyelven, kézzel írták. A Manuálék mellett
XVIII. századi vényeket is bemutattak. A későbbi korok
vényelőiratai közül bóKai, Müller és VoNDraseK mun-
kái lettek megemlítve. VoNDraseK munkájából a ma már
különlegességnek számító előiratok lettek bemutatva. 

Dr. szabó attila

A gyógyszerformák és a patikai 
gyógyszerkészítés története 
Az előadás áttekintette a
gyógyszer-technológia sze-
repét és fontosságát, majd
az előadó három fő téma-
kört részletezett: az orvosi
gyógyszerrendelés alakulá-
sát a „pálcás rendeléstől” 
a receptlapokig, bemutatta a
nevezetesebb orvosi vény-
gyűjteményeket a középkor-
tól a korszerű Szabványos
Vény min tákig. (A hallgató-
ság átlapozhatta az 1797-
ben nyomtatott, e. a. NiColaus által összeállított Formulas
Medicamentorum receptgyűjteményt.) Végül az előadó ki -
emelte a jelenlegi gyógyszertári gyógyszerkészítés műszaki
fejlesztésének szük ségességét.

Prof. emer. dr. erős istván

A gyógyszer-engedélyezés 
magyarországi története 
A magyarországi gyógyszerellenőrzés, ezzel kapcsolatban 
a gyógyszer-engedélyezés történetét – különböző szempontok

Előadáskivonatok

Az előadó
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szerint – már feldolgozták.
Ez az előadás a kérdést ki -
zárólag a struktúra és a kö -
vetelmények objektivitása
alap ján tárgyalja: ki vélemé-
nyez, ki dönt, és ki végzi a
törzskönyv gondozásával já -
ró munkát. Arra kíván rá -
mu tatni, hogy e kérdésben
nemzetközileg egységes mo -
dellek alakultak ki, ezért 
a ha zai modell fejlődésének
bi zonyos szakaszai összeha-

sonlíthatók egyes fejlődő vagy közepesen fejlett országoké-
val. A modellnek kétségtelen fejlődése mutatható ki a „külső
szak értői bizottság véleménye – minisztériumi döntés politikai
felhangokkal” típustól a „független gyógyszerhatóság – többsé-
gükben belső értékelőkkel, kizárólag szakmai alapon” megol-
dásig, s ezt az utat a fejlett országok többsége végigjárta. 

Prof. emer. dr. Paál Tamás

A gyógyszeripar hatása 
a gyógyszerkincsre 
A preindusztriális korszak
gyógyszerkincse (materia
medica) alapvetően növényi
készítményekből állt, ará -
nyai ban kevés (de numeri-
kusan sok) ásványi anyaggal
és állati drogokkal kiegé-
szítve. A XIX. századtól az
egyre gyorsuló tudományos-
technikai forradalom, illetve
az ipari társadalom kiépülé-
se magával hozta a szerves
vegy ipar és ennek gyorsan
önállósodó ágaként a gyógyszeripar felemelkedését. A szer-
ves szintetikus gyógyszerek képviselői már a XIX. századtól
megjelentek, de a szintetikus gyógyszergyártás csak az 
I. világháborút követően került egyre inkább meghatározó
szerepbe a gyógyszerellátásban. A gyári késztermékgyártás
elterjedése pedig véget vetett a hagyományos gyógyszerké-
szítő gyógyszerészetnek és teljesen átalakította ezt a hiva-
tást. A patikai magisztrális gyógyszerkészítés egyre inkább
kiegészítő jellegűvé vált. Az előadás Magyarországra össz-
pontosítva ezt a folyamatot tekinti át.

Dr. Dobson Szabolcs

A gyógyszerészi szerepkör változásai
a XX. században 
Jelen előadás több témát kíván bemutatni, egészen 1915-től
kiindulva. A XX. század sorsfordító eseményeinek bemutatá-
sa után statisztikai adatok segítségével tekintjük át a gyógy -
sze rész kép zést (itthon és külföldön), a gyógyszerésznők
megjelenését és a gyógyszertári asszisztensek számának ala-

kulását. Áttekintjük a
Magyar Gyógy szer köny ve ket,
fontos és állandó gyógysze-
részeti alapelveket, a gyógy-
szerészi tevékenység válto-
zását, az újabb kihívásokat
és munkalehetőségeket, a
Magyar Gyógy szerész tudo -
má nyi Társaság és a Magyar
Gyógyszerészi Kamara meg -
alakulását, közforgalmú
gyógy szertáraink forgalmát,
a gyógyszer „ár-támogatás”
változásait, fiataljaink külföldi munkavállalását, lényeges
politikai döntéseket és következményeiket.

Prof. emer. dr. Kata Mihály

A gyógyszerészhallgatók társadalmi
összetétele a két világháború között 
Az előadás témája a két világháború között beiratkozott
gyógyszerészhallgatók társadalmi származásának és összeté-
telének statisztikai elemzése. Az egyetemi beiratkozási anya-
könyvekben a hallgatók legfontosabb adatait (születési ada-
tok, felekezeti hovatartozás, iskolai végzettség, szülők neve,
foglalkozása és lakhelye stb.) rögzítették. Ezek az adatok
nemcsak a gyógyszerésznek készülő ifjak demográfiai sajá-
tosságairól informálnak minket, hanem a társadalmi mobili-
tás általános kérdéseire is választ kaphatunk. A nyitottság és
zártság sajátos dichotómiája rajzolódik ki előttünk. A gyógy-
szerészi pálya nyitottságára
utal, hogy rendkívül gyor-
san nőiesedett el, különösen
az 1920-as években és a II.
világháború idején. A zárt-
ságra utal ellenben, hogy az
alsó csoportokból szárma-
zók (parasztság, munkásság)
elenyésző arányban képvi-
seltették magukat a hallga-
tók között, az önrekrutáció
(amikor a szülők is gyógy-
szerészek voltak) pedig rend -
kívül magas volt. Összességében a hallgatók harmada sza-
badpályás értelmiségi családból (gyógyszerész, orvos, ügy véd)
származott, másik harmada pedig a közigazgatásban szolgáló
családból. A korszak kapcsán megkerülhetetlen a zsidókér-
dés rövid ismertetése is a statisztikai adatok fényében.

Magos Gergely

A Gyógyszerésztudományi Kar és 
a szegedi gyógyszerészképzés rövid
története
1872. szeptember 17-én terjesztette TREFORT ÁGOSTON
vallás és közoktatásügyi miniszter a kolozsvári egyetem ala-
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pításával kapcsolatos törvényjavaslatot az Országgyűlés elé.
A Parlament által elfogadott 1872. XIX. törvényt az uralkodó,
Ferenc JózseF október 12-én szentesítette. A törvény 1. §-a
szerint „Kolozsvárott a tanszabadság elvének alapján Magyar
Királyi Tudományegyetem állíttatik fel.” Az egyetem négy kar-
ral rendelkezett: jogi és államtudományi, orvosi, bölcsészeti,
nyelvi és történettudományi, valamint matematika és termé-
szettudományi karokkal.

A gyógyszerészképzés a matematikai és természettudo-
mányi, valamint az orvosi kar feladatkörébe tartozott és már
az első tanévben voltak az egyetemen gyógyszerészhallgatók.
A képzés intézményi hátterét az Egyetemi Gyógyszertár
biztosította, melyet dr. Issekutz Hugó gyógyszerész,
egyetemi m. tanár 1902-ben állított fel és az ország első
egyetemi gyógyszertára volt. Issekutz adta elő a gyógysze-
részi műtant, mely a mai gyógyszer-technológia elődje. A ké -
miai képzés bázisa a Vegytani Intézet volt, itt FabInyI
rudolF, majd székI tIbor foglalkozott a gyógyszerész-
hallgatókkal. A gyógynövények ismeretét a Gyógy szer is me ret
tárgy keretében oktatta lőte JózseF, később JakabHázI
zsIgmond.

Az I. világháború után a Kolozsvári Egyetem rövid buda-
pesti átmeneti működés után Szegeden nyert elhelyezést.
Ekkor dávId laJosra várt a nagy feladat: megszervezni az
egyetemi gyógyszertárat, biztosítani a klinikák gyógyszerel-
látását és folytatni az egyetemmel Szegedre települt hallga-
tók képzését. Ebben az időben az ún. régi rendszerű képzés
volt érvényben: két év gyakornoki idő után a gyógyszerész
gyakornokok ún. tirocinális vizsgát tettek. Ennek birtokában
beiratkozhattak az egyetemre, ahol a matematikai és termé-
szettudományi karon, ill. az orvosi karon folyt a képzés. 
A vizsgák letétele után a hallgatók oklevelet kaptak. További
2 év gyakorlati idő után lehetett ún. approbációs vizsgát
tenni, amely gyógyszertár vezetésére jogosított.

1940-ben léptette életbe a 32.900/1940 Vallás és Köz -
oktatási Miniszteri rendelet az új rendszerű képzést. Ez 
a rendelet megszüntette a gyakornoki időt és az egyetemi
képzést 4 évre (8 szemeszter) emelte. A tanulmányok befe-
jezése után a gyógyszerészjelöltek gyógyszerészi esküt tet-
tek. Az 1951/52-es tanévtől felvételi vizsgát kell tenni a karra
jelentkezőknek. Az 1953/54-es tanévtől pedig már államvizs-
gát kell letenni a gyógyszerészjelölteknek. Az 1969-es tanter-
vi reform eredményeképpen önálló tárgyként tanulják hallga-
tóink a matematikát és a kolloidikát, később főként orvosi
diszciplinák kerültek önálló tárgyként a képzés programjába
(anatómia, kórélettan, biokémia, immunológia). 1987 óta
kötelező a szegedi karon is szakdolgozatot készíteni. 1988-
ban a képzés egy félévvel bővült, így a 9 szemeszteres képzés
5 éves képzéssé alakult. 1996-ban a Magyar Akkreditációs
Bizottság – az ország gyógyszerészképző helyei közül első-
ként – akkreditálta a szegedi kart, amely ebben az eljárásban
kiváló minősítést kapott. 2000-től új szakképzési és tovább-
képzési rendszer került bevezetésre. 2002-től kezdődött meg
a tanulmány kredit rendszerű szervezése és nyilvántartása. 

A szegedi gyógyszerészképzés folyamatában fordulópon-
tot jelentett az 1957. esztendő, mert ebben az évben létesült
az önálló Gyógyszerésztudományi Kar (1957. év 64. tvr.).
1962-ben készült el az Eötvös utcai épület teljes átalakítása,
itt nyert elhelyezést az akkor még csak 4 intézetből álló kar. 

A szegedi gyógyszerészképzés fejlődése jól lemérhető az
önálló intézetek megalakulásának folyamatával. 1921-től az
Egyetemi Gyógyszertár keretein belül folyt a hallgatók
gyógyszer-technológiai képzése. 1931-ben, a Dóm téri épü-
letegyüttes átadásával az Egyetemi Gyógyszertár itt nyert
elhelyezést és a nevében az 1933/34-es tanévtől megjelent 
a Gyógyszerészeti Intézet is. Az intézet 1962-ben a Gyógy -
szerészeti Intézet nevet Gyógyszertechnológiai Intézetre
változtatta. A Gyógyszerész Vegytani Intézet 1951-ben vált
ki a Szerves és Gyógyszerészi Vegytani Intézetből, majd
1995-ben Gyógyszerkémiai Intézetre változtatta a nevét. 
A Gyógynövény- és Drogismereti Intézet (mai nevén Farma -
kognóziai Intézet) 1954 óta önálló, a Gyógyszertani Intézet
keretei között működő Gyógyszerismereti Intézet volt a jog-
előd. A Gyógyszerhatástani Intézet (mai nevén Gyógy szer -
ha tás tani és Biofarmáciai Intézet) 1957-ben alakult. Ezután
hosszabb szünet következett, majd a 90-es években új len-
dületet kapott a tanszékszervezés. 1996-ban létrejött a Gyógy -
szeranalitikai Intézet, 1999-ben a Klinikai Gyógyszerészeti
Intézet és a 2002/2003-as tanévtől működik a karon a Gyógy -
szerfelügyeleti Intézet. Az ország négy gyógyszerészképző
intézménye közül a szegedi kar rendelkezik a legtöbb inté-
zettel.

Prof. dr. erős István
egyetemi tanár

Az elhangzott előadások anyaga letölthető 
az MGYTT hon lap járól:

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/xii-nyari-egyetem-szeged-2/
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