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Hol volt Kolozsvárott a „recepturai dolgozda" és az egyetemi gyógyszertár? 

D1: Minker Emil 

Bel•ezetés 

f\111ikor az 1904. január l-jén n1egnyílt kolozsvári 
cgyeten1i gyógyszertár történetére gondolunk. a111cly 
idén centenáriun1át ünnepelheti, n1indenki eb: !ssekut:: 
1-fugó ( 1855-1915) n1üködéséve! köti össze a neveze
tes esen1ényt [ 1]. Llgyancsak isn1crt. hogy ez az egyc
ten1i gyógyszertár a "frefCH·t utca 8. (korábban Felsö
szén utca 4.) szá111 alatt lévő gyógyszertani intézetben 
kapott helyet, hivatalosan pedig a G)·Óg_\·s::erla1li i11té
::e1te! ka1Jcsolatosa11 létesített egretenli g\·ógrs::ertár 
n1egjelöléssel ern!itették. Ez azt jelentette. hogy szer
vezetileg a gyógyszertani intézethez tartozott, tovúbbá 
a gyógyszertani intézet niindenkori vezetője felügyelte 
az egyetetni gyógyszertár niunkáját. Ez n lliggő vi

szony egészen 1927-ig állt fenn [2]. 
;\ kolozsvári eg.yetc1ni g,yógyszertúr történetét elő

ször cil: Ferenc Amn. ( 1880-1954) és cil: DúFid Laios 
( 1889-1962) írta meg 1937-ben [3]. Ez a munka alap
vető forrúsnak tekinthetö 1núr csak azért is, niert cf1: 

F'erenc:: .·Íron eb: Jssekut:: 1-/ugá n1agántanár vezető 
gyógyszerész n1el\ett tanársegédként szen1élyescn 
részt vett a incgnyit3son l4J. Ezen alapvetőnek tekint
hetö 111unka alapj3n írta tneg eb: .'\fe::e_r Gé::a az elsö 
111agyar egyeten1i gyógyszertár rövid történetét is rs1. 

D1: Rádóc=.1· Gyulo: ;\ 1nagyarorsz3gi gyógysze
részképzés fejlődése e. n1unk,\jában az 52. oldalon 
..... az akkor újonnan létesített l\.olozsvúri Egyeten1en 
18/'l'..f-hen n1egnyitott Egyeten1i Gyógyszertúr. .. " példú
ját en1líti az 54. oldalon viszont azt hja. niiszerint 
,.Ligyancsnk uz ö (rnánnint az 1 ?:90-ben elhunyt di: 
!-!int:: Gyii1g_\·) kezden1ényezésére létesült 1902-bcn az 
Egyeten1i Gyógyszertár is J(olozsvúron. an1ely I 904. 
januúr l-jével kezdte 111cg 111üködését'"[_6]. 

ivliként lehet ezt a két úllítást (lnánnint a Iládóczy 
últal fentebb említett 1884. és az 1902. illetve 1904. 
éveket) összeegyeztetni. azaz tnikor nyilt 111eg végUI is 
az egyete1ni !.!.\ ÓU\ szert{u '? D1: !-finl:: G_rörgy 
( 1840-1890) és e/!: !ssekul:: 1-fugá szerepe. illetve ket
tejük viszonya ebben az alapításban egyik forrásban 
scn1 tisztázott annak ellenére. hogy eb: Zalcú /{úroly és 
eb: 1-Jinl:: Cf'.1·a1"g:1· pontosan rnegadta. hogy a gyógysze
részeti n1ütan oktatúsa a kolozsvári cgycte1nen l 884. 
szcptc1nbcr 17-én történt a néhúny 111ás !l11Tásn1unkú
ban 111cgjelölt 1883 helyett !7. 8l /J1: l-/i11t:: CT.\·öig)· ne
ve e!üször az 1884/85. tanév 1. félévére szóló tanrend
jében szerepelt [9]. 1-logy 1nindcz hol esett 1ncg. arról 
csak annyi en1lítés történik: a grácl!_rs::ertani ilué::ethen. 

D1: Zalai Károly előbb en1Iített 111unk~jában nen1-
csak a gyógyszerészeti 111ütan előadások 111egkezdésé
röl van szó. hane111 szó van egy „recepturai do!gozda"
ról is. ahol a 111Citani gyakorlatok folytak, an1elynek a 
berendezését is ismerjük [7]. 

i\ f'entiekke! kapcsolatban tehát két dolgot szüksé
ges tisztázni: (/\) n1i történt 1884-bcn és rni 1904-bcn. 
de főként (B) helyileg hol játszódott mindez? 

.~l f{l'Ó,t;yszerta11i intézet e//Je(rezése és a recepturai 

dolgozda 

i\n1ikor 1872-ben 1negnyílt a kolozsvári cgyete111. 
az orvostudo1nányi karon 11 tanszék alakult. köztük az 
..litai K. Sándor ( 1845-1917) últal vezetett Alt. kór-. 
gyógy- és gyógyszertani intézet. D1: Aiárki Sándor 
( 1853-1925) szövege szerint ez az intézet az f::.,".__':!]·eteJJ1 
II. emeletén kapott elhelyezést [ 1 O]. 

Jvlitjclentett ivlúrki \eirúsúban az Eg:rete111111egielölés? 
Ez az 1581-ben Bátho1:i· Istl'lín (1533-1586) últal 

alapított és 1603-ban, a vallási villongások idején lerorn
bolt. 111'(jd a jezsuiták által 1704-1765 között újjáépített 
egyeten1 épületegyüttcsére vonatkozik [ 11.12. 13. 14. 
l 5l Ebben a Farkas, K.irúly és T"orda (késöbb Egyctcn1) 
utca által hat3rolt területröL továbbá annak kolostori ré
széröl van szó. tnelynek n n1ásodik szintjén kapott helyet 
négy helyiségben eredetileg 112 111:::. késübb 1-J<'igres 
Endre ( 184 7-1906 i által kibövítclt 210 111' alapterületen 
az i\!t. kór-. gyógy- és gyógyszertani intézet ( /. ábra 
térkép). ,;\z intézet ezen a helyen rnüködütt 1872-töl 
1897-ig. n1iközben az alapterülete ! 887/88. tanévben a 

szoinszédsúgbó! -·az 1\j épületbe - kiköltözött kórbonc
tani intézet két szob{~jával 300 111 2-rc bővült. 

"rekintettel arra, hogy c/J: /-/int:: G_\iil:rz..r 1nüködésc 
az 1883-1890 közötti évekre esett a kolostori általá
nos kór-, gyógy- és gyógyszertani intézet tantcnnc is 
ott volt. Ebben az épületben székelt korábban az 1872 
augusztusában n1cgszünt erdélyi fökor111únyzósúg. 
ezért az épületet sokan guberniun1 néven is en1\ítették. 
Ebben az épületben tartotta tchút <il: Hi111: G.iúrgy 
gyógyszerészi 111ütan e\öadúsait. Erre utal a kolozsvári 
tanrendben az előadúsok helyének niegjelölése: a 
gyógyszertani intézet tantcnne. 

;\ gyógyszerészeti n1ütan gyakorlati !'oglalkozúsú
val kapcsolatban Lll: Zalai Káro(1· (Ciyógyszerészct 21. 
145-150. 1977.: 145. oldal. 2 hasúb. 2. bck.-bcn) a kö
vetkezökel ÍI:ja: ,.1\ gyakorlati oktatást a kolozsvári 
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egycte1n gyógyszertani intézetében [ez tehát akkor 111ég 
általános kór-, gyógy- és gyógyszertani intézet volt!] 
berendezett, 111ind a recepturai, 111ind defekturai 111unká
latokra ke!löen f-Clszerelt recepturai clolgo::da-ban tar
totta meg" [7]. A laboratórium fölállításáról a Gyógy
szerészi Hetilap hasábjain eb: Hilllo Györgv 1889-ben 
így írt (eb: Zalai Káro(1· idézete a Gyógyszerészi Heti
lapból): „A dolgozda Bókay An1ád egyet. ny. r. tanúr és 
intézet igazgató indítványára az orvostudományi kar 
dotációjából lett felállítva s célja, hogy az általam hir
detett vénykészítési gyakorlatokon úgy az orvostan
hallgatóknak. valan1int a gyógyszerész hallgatóknak is 
gyakorló helyül szolgáljon és egyúttal a gyakornoki 
vizsgák is ott !egyenek n1egtarthatók ... Ezen igen cél
szerü intézkedés elö1nenetelt hirdet a gyógyszerészet 
terén, n1e!y írúnt. .. a tudon1ányegyete111 orvosi kara is a 
legjobb indulattal van ... fogadják ezért itt e helyen is 
gyógyszerészrendünk elis111erését és köszönetét" [ 16]. 

Ami pedig a dolgozda lelszerelését illeti: „A recep
turai dolgozda felszerelését húron1 recepturai asztallal 

és ehhez szükséges összes eszközökkel egy budapesti 
cég szállitotta, kifogástalanul úgy célszerüség, 111ind 
kiúllítás tekintetében" [7. 16]. 

Amiről Hintz 1889-ben a Gyógyszerészi Hetilapban 
írt, annak is kellett valan1ilyen előz111ényének lenni. 

1lfi l'ezetett az e/só' rece11turai dolgozda tn•ag~J' 
ta11gyógyszert1ír létre/J oz1ís1ílt oz? 

1\1nikor 1872-ben Kolozsvárott 1negindult az or
vos- és gyógyszerész képzés, n1ind .·{itai K. Sánd(n: az 
;\Jtalános kór-, gyóg.y- és gyógyszertani tanszék élére 
kinevezett első tanár. inind pedig d1: !16,~')'es Enllre le\
kiis111eretesen n1cgtarthntta gyógyszerisn1ereti és 
gyógyszerhatústani elöadúsait ( 1 876-1883 ). taníthatta 
az orvostanhallgatóknak (heti egy órában!) a recept
irásL de n gyógyszerészek és orvosok recepturai g:'a
korlntniról éppenséggel sen1111it sen1 tudunk. Csupán 
rantáziánkra tán1aszkodva képzelhetjük el azt a zürzn

vart. a111i az orvos és a gyógy
szerész társadalon1 berkeiben 
uralkodott. 111ely szerint a heti 
egy órúban tanított receptírás 
keretében kiképzett orvosok 111i
ICle technológiai képtelensége
ket írhattak elö orvosi vényeik
ben - akúr legjobb szándékkal is 
- a gyógyszerészek szán1ára. 

Ezt a képtelen helyzetet az 
1883-bnn !(o]ozsvárra kineve
zett d1: Bókai .-Í1pád ( 1856-
1919: 1896-tól Bókay!) nem
csak egyszerücn észlelhette, ha
nern pontosan fel is 111értc. /)1: 

Bókai .·Írpúd - a 111ai hazai 1110-

dcrn fr1nnako!ógiának n1egaln
pítója „_ dr Balogh A."áhná11 
t 1R3.5--1 8R8 l 111el lett ncn1csnk 
kiváló gyógyszertani kiképzést 
kapott hanen1 c111cllctt dr /\.orá-
11_1·i F1·i§.').·cs (1828-1936) n1a

güntanúraként olyan klinikussú 
YálhatotL hogy a budapesti bel
gyógyász lh: rragncr János 
1887-cs vísszavonulásakor c/1: 

/. ábra: A recepturai do/gozda és az egyete11Ii gyágyszertár he(re ft"olo:.\TiÍrolt. A 
térképen a lte(rs:íueket a „Pallas'' 1Vagy Lexikon 1896-os i•árostérképéu jeliiltiil• 

be f l f. A recepturai dolgozt/ll e/só' lte(re u régi jezsuita kolostor épiiletébeu 
!884-189í kü:ütt /2/. 1897-1903 között a recepturai dolgo:da 1·ala111i11t 

1904-1914 kör.ölt az. egyete111i gyógyszertár helye a Trejf1rt utca S. s:ú111 alatt 
/3 /. ,·1;; egyetenzi gyógyszertár he(ve a Trej(1rt utca 61. szá111 alatt 19 J 4-tó'/. 

Bókol .-irpúd eséllyel púlyázha
tott az L Bclgyógyúszati kóroda 
igazgatói ál!úsúra is. \ 1i!ágosan 
észlelhette, hogy a kolozsvúri 
viszonyok között dJ: !-!int: 
G)·<Jr,f(t' segítségével n1egvaló
sítha~ia nagy tervét: olyan vény
gyü_iternényt adjon az orvosok 
kezébe, n1elyek a gyógyszeré
szek szún1úra clkészíthctök is 
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voltak. Ezt pedig csak úgy lehetett n1egvalósitani, ha a 
kolozsvári egyeten1en tangyógyszertárat hoznak létre. 
arnelyben 111ár a nagy gyakorlati tapasztalatokkal ren
delkező I f. éves gyógyszerészhallgatók ch: f-li111:: 
G_viil~f!J' irányításával a d1: Bókai által elképzelt össze
tételeket a gyógyszertári feltételek között kivitelezhet
ték. D1: Bókai ezért a1nbicionálta a eb: Hint:: G_vörgg_rel 
való együttn1üködést és a tangyógyszertár létrehozását. 

Ebben viszont nyugodtan hagyatkozhatott az 
1883-ban 111agántanárságra n1eghívott ch: lfint: 
Györgyre. az ö nag,yszerü képzettségére és húszéves 
gyógyszerészi gyakorlatára, de anyagi tá1nogatásért 
(/,: Bókai az orvosi kartól az orvos- és gyógyszerész
képzésrc együttesen hivatkozhatott. Csak ezért lehe
tett az orvostudornányi kar ilyen nagylelkü! í\z is vi
lágos volt az orvosi kar - röként klinikus - tanárai 
elötL hogy akkoriban nen1 létezhetett recepturai isn1e
retek nélkül korszerü gyógyszeres terápia, illetve or
vos-. vagy gyógyszerészképzés. 

D1: Bákai .·Írpúd tehát ko1nolyan vette nen1csak az 
orvos. de a gyóg;'szerész oktatást is. és niiutún nein
csak ch: Bákai intenciója. de dr f-!inr: képzettsége 111cl
lett an1bíciója is adva volt. igy létrejött a korszerü 1an
g)·ógi·s:er1á1: és egyidcjüleg bevonult egy igazi gyógy
szerészeti tantárgy az egyete111i stúdiu1nok közé. 

lnnen ered(/,: Bókai receptgyl~jten1ényénck rendkí
vüli sikere. n1iszerint 1negjelenésének első évében 
( 1889) két kiadás elfogyott. és ugyanabban az évben 
elkészült a harmadik javított kiadás is [ 17. 18]. A pél
dátlan siker titka abban rejlett, hogy a tangyógyszertár
ban 111inden recept elkészítését kipróbálták. ezért az or
vosok által f'elírt összetételt a gyógyszerészek az or
szágban bárhol és biztonsággal elkészíthették. D1: Bó
kai :Ílpcid és cl!: Hint: György hét éves kolozsvári 
együttn1üködése a hazai gyógyszerészet történetének 
egyik legsikeresebb időszaka volt! 

D1: l-finr= Gylirg)' n1üködése tehát ch: Bókai ,-irJJÓd 
intézet vezetésének idejére esett ( 1883-1890). amikor a 
gyógyszertani intézetben ,.recepturai dolgozda", azaz 
inté:eti vagy tangyÓgJ's:ertár létesült. Ez R.ádóczy sze
rint valóban 1884-ben lehetett [6J. Erről iija cl!: Lőte 
Já::se_(az 1902. évi állapotokat ben1utató En1lékkönyv 
243. oldalán l..IJ: „;\ 1nostani egyetc1ni gyógyszertár 
rrrefort utca 8. sz.) n1agja az a kis inté::eti ,g:rógvszer
tár (kie1nelés tö!e1n rvl. E.) volt, a 1nely a gyógyszeré
szeti n1ütan tanítása céljúból 1nég a gyógyszertani tan
szék kii/(h1válas:tásu cl/itt h..itesi!!elc!!. " 1\z a bizonyos 
kis intézeti gyógyszertár azaz recepturai dolgozda te
hát a régi kolostorban volt! 

i'vli húzódik n1eg n1ég e 1nondat 1nögött? 

1lfi történt l1iutz György halála után? 

;\inikor dr Bákoi .-irpád 1890-hcn Budapestre tó
\'OZott. a budapesti egyctc1nen történtek rninh\júra 

l\.olozsvárotl is szétválasztották a kórtani és gyógy
szertani intézetet. f\z r\lt. kór- és gyógytani intézet
hez cl!: Liíle Jó:se( ( 1856-1938 ). a Gyógyszertani in
tézet élére pedig cl!: Tóth Lajos ( 1856-1926) buda
pesti 111agántanárokat nevezték ki. D1: Tóth Lqjos 
azonban kinevezése után sohasen1 foglalta el a tan
székét, niert berendelték szolgálatra a Vallás- és Köz
oktatásügyi ivlinisztériun1ba (VIZNl; ui. - nagyon sze
rencsésen - az 1892-rc nyugdíjba készülődő cl!: 
Markusovs:ky La;os utódjául szemelték ki), s ezzel 
egyidejüleg eb: Li5te Jó:s~fet megbízták dr. Tóth La
jos helyettesítéséveL f\z 1 g90-hen fonnailag külön
választott intézet n1ég 1897-ig régi helyén, a volt je
zsuita kolostorban maradt J4. 12]. 

D1: /-/h1t: G_rc'ii~PJ' 1890-cs halú!úval rnegszakadt a 
g)'Ógyszerészeti 111ütan előadása és gyakorlata, niivel 
abban az idöpontban nen1 volt habilitált szetnély. aki 
dr J-/i111: C:rf'il~!:(l· helyére léphetett volna. Ekkor került 
dr L/f1e .fá::se,( lútókörébe a kolozsvári gyakornoki 
v izsgabizollsúgban f Vi>(/1. Jú11os gyógyszertár tulajdo
nos. aki a !vlagyarországi Gyógyszerész Egyesület kép
visclöje volt a bizottságban. 

iVlinden bizonnyal fro(/(.Júnos hívhatta fel tb: LcJh: 
!igyehnét an1biciózus vejére. d1: !sseku1: 1-fugóra, aki 
akkor inúr 1882-töl gyógyszerész doktor volt, s vúllal
ta a habilitációs cselckn1ényck súlyát. D1: !ssekut:: f-!u
gá 1892-ben sikeresen habilitált. n1elynck 1niniszteri 
jóváhagyása 1893. évi január 17-én kelt 59.886. sz. 
1nin. leirattal nicgtörtént. Így n1úr ncn1 volt akadálya a 
111ütan elöadúsok és gyakorlatok folytatúsúnak. 

/{öltözés a Trejórt utcába 

1 ~97-bcn folytatódott a régi kolostor épület nyuga
ti szárnyúnak rekonstrukciója, ahol a kórtani és a 
gyógyszertani intézet volt. ezért költözni kényszerül
tek. ivlindkét intézetet a tnngyógyszertúrral együtt a 
Trcl'ort utca 8. szún1 alatti tisztviselü lakúsokból {ttala
kítotl épületbe költöztették út. Ezt az épületet és az in
tézetek elhcly·czését részletesen isn1erteti az l 903-ban 
megjelent Emlékkönyv [4] a 233-244. lapon az alúb
bi cín1111cl: 

„1. "\!talános kór- és gyógytani intézet. 
2. Gyógyszertani intézet és az ezzel kapcsolatosan 

létesített egyeteini gyógyszertár. 
Jsn1erteti: Dr L6te Jó:se,(nz intézetek igazgatója.„ 
;\ két intézet részletes leírásából érden1cs kien1elni 

a gyógyszertárra vonatkozó részeket. Elsőként a föld
szintről esik szó, ni<\.id az cn1clet következik (lásd a 
mellékelt helyszínn\jzokat: 2., 3., 4. ábra). 

„Ebböl nyílik az északi szúrnyrészben egy kis vegyi 
laboratórium (8). tovúbb a púrolószoba (9) egy szép 
púrló-kószülékkel fölszerelve. í\ következö háron1 kis 
helyiség(_ 10-12) n gyógyszertani intézettel kapcsolato
san létesített egyetc1ni gyógyszertárhoz örszobának 
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80 éves a Magyar Gyógyszerésztuclományi Társaság 

Ünnepi emlékiilés és tisztújitó kiildöttközgyíílés 
2004. december 3-4., Hévíz 
Helyszín: Thermal Hotel Hévíz''" 

PROGRAM 

2004. dccc1nhcr 3., péntek 
Ünnepi tudornányos crulékiilés a 80 éves évforduló tiszteletére 

i'vlegnyitú, köszöntések. kitüntetések útadúsa 

f>rr~l ch: /·/11c::e Zoltcí11: 1\ 80 éves lv!G'i''r története és szervezettsége 
Pr<~f.' lb: J\~rirec(r S::aholcs: ;\ fr1rn1akognózia a 80 év tükrében 

Prl!l eb: Eriis István: 1\ g,yógyszcrtechnológia a 80 év tükrében 

Pn~l eb: J\'os::ál Bélu: !\ gyógyszcrana!izis és g)'Óg)'Szerészi kén1ia a 80 év tükrében 
K.ávészünct 

Pr<!l eb: S;o/csányi .János: ;\gyógyszerkutatás a 80 év tükrében 

Pr(~l eb: !lern1ec:: /s/\'Ún: /\gyógyszerfejlesztés a 80 év tükrében 

Pr(!l eb: Tásaki .·Írpád: l(ardiovaszkulúris kutatások 111últja„ jelene és jövöje 

Pr<?l eb: Fa//\l~\' G_i·Cif:~1·: ;\ hunu1n geno111 jelentösége a gyógyszerészetben 
Zúrszó 
Fogadás 

2004. dcccntbcr -t. szon1bat 
:\ i\ilagyar Gyúgyszcrésztudornányi "'I'ársaság Tisztújítú l\:iildfittkfizgyülésc 

Elnöki köszöntö 

Fötitkári bcszú111o!ó 
Fclügyclö Bizottsúg jelentése 

/\lapszabúly rnódosítása 
J-\ .lelölö Bizottság javaslattételei 

\'álasztás 
Szavazatszán1lálús. kávészünet 

Szavazatszúrnlúlús eredn1ényhlrdctésc. köszöntők. zárszó 
Ebéd 

kétnapos ünncpi-~~1dczvény ünktiltségcs részvételi di,ja: ~ 

-- 2 útr1·as elheh:e::és es'eté.n: 23.400 Ft+ úfl1. lli!!!!.etlcnül attól. ho!!.v a ·n1cnnal l:lotcl1~'"' -bcn, va12s a 
,._,_ - ' -~ .... ..---' ~-

'"-.'fh~· n1al Hotel /\qua"·"-ban (450 n1étcrre a ... ::i:irCTínal Hotel Hévíztől) biztosítjuk a szállást. ,.--- . 
- I á(.t1·as elhell'e::és esetén: 28.400 ~--l:i1fl1 _. _____ ....... 

~ - -------- -·-.............. .... -
~„. _ .... -

:\ részvételi díj tartahnazza: . .-----_....-·<„„,.„.......,.._ 
- a szá!lást egy éjszakára és a dec~er--4~eggelit. „„ 

az ebédet dece1~1b~r ~~~~!1. , 
a szünetek alatti Jia.ve- cs udltotogyasztast. 

- a részvétel.t-a--C:féce1nber 3-án este tartandó fogadúson. 
-- az~Ú..YLC~dcncc. tennál flirdök, pczsgöfi.irdö. szauna használatát. 

• --·~.11 

• • • • • • • • 1 • 
INFORMÁCIO: MAGYAR GYOGYSZERESZTUDOMANYI TARSASAG TITl<ARSAGA - 101!5 BUDAPEST, GYULAI PAL U. 16. TEL.: 266-9395 
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„KLASSZIKUS GYÓGYSZERÉSZI ISMERETEK" 
A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 

2004. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA 

Prof dr. Falkay György 

az orvostudon1ány doktora 
tanszékvezető egyeten1i tanár 

Dr. Stampf György 
a gy<')gyszerészeti tudon1ány kandidtítusa 
egyeten1i docens 

Tal,ácsné prof. dr. Novák Krisztina 
a kén1iai tudon1,íny doktora 
egyeten1i tanár 

1. Gesztagének, anligesztagének és terápiás felhasználásuk 
2. Foszfoclieszteráz-gát!ó afrocliziákun1ok 
3. A depresszió gyógyszeres terápiája 
4. ;\lipidanyagcsere gyógyszertana 

1. IY\inöségbiz!osítás a küzlorgd!111ú gyúgysLen[lrli<1n 

'.l Kozn1etikai készítrnények gyógyszertári technológiai kérdései 
J. PJrenterJlis készítn1ények korszerű gyártási k<>veteln1ényei 

1. ()ldh,1tóság és gyúgyszerészi vonatkoz<lsai 
·i Lipoíilito:i.s jelentősége <1 gyógyszerhat<lsban 
3. ;\ Ph. Eur. 4. antilitikai L'1jdonsJgai 

Prof. dr. Kéry Ágnes, Ph.D. 

egyeten1i docens 
1. FitoterJpi{ls készítn1l'.~nyek n1ellék- és külcsünhat<ÍsainJk 0rtékelése 
·) ~;yógynüvény teJk a prevencióban és ter<lpiJban 
'{. Uj<ihh isn1eretek a nüvt'1nyi nyugtatókrúl 

Dr. l<őszeginé dr. Szalai Hilda, Ph.D. 
iűlisztá!yvezető 

1. i\z innovatív és generikus készitn1ények törzskönyvezése JZ Európai 
Uniúbetn és 1\,\agyarorszJgon 

., i\z Európai Gyúgyszerküny\· honosít:1sa a VIII. 1\·\ilgyar C~yúgyszerkünyv 

hatály!>a léptetésével 

Megjegyzés: A kétnapos region<llis tovJbbképzések kreditpont 0rtéke 15; tesztvízsgtlval 30. 
;\ részvételi cl íj 12.500 Ft, az MGYT és MGY~ tagsággal. i~. rendelkező kqllég~inknak ~.500 ,ft. 

,. · F n '.\„,~.·. 1 • r _!:.: t'Í· ·';,·.::.,- (·~·„ J.„. (j\J::'."~i"'\ / 
C-../1_. 1 , ; · ·~í ;--~„ i/r.11 1·c'T"1.11·1 l\1).A .• H .. .)-l--(l.···,Telc\., l_v,>·C- ·(__.,_„C~ü./v\../,./v '"1'·•l.-v\~· 1. 1 '" L~ 1 : ' .. ·• 
.:_,.J..<-11 1...-,-.·~v'-'(_.{jVv·· l-\.-1'':\;'"'t.,.v...-'-'p :\;l f . :" 

11 
11

" -b_-;-l/~~: ! A TOVÁB~;~~PZÉS,HHYSZÍNJh IDŐPONTJA/ ~::-
·-Eger-.,_ november-6 '7. -- Helyszírl: J-JotelTlora -twnfercnci<rtcnne, FtTrdő-trt-5. 

Budapest 11. november 2 7-28. Helyszín: Br\'\„.Küz-ponti-Kúrh-úz-és„ ~ntézn1én-yei-elö-adótenne;·-\t,;1n )S.ligetLia.sor-... ~J-1„L- „.„ 

Jelcntkezl1s esetén kérjük az al<lhhi jelentkezési lapot kitölteni és ,1z 1\-\(-;YT TitkórsJgJr<.1 elküldeni. 
Cfn1: 1 OB.J Huclapest, C.~yulai P<ll u. 16. 1. 2. Tl:~lefon: 266-9393, !<1>-:: „tfJ3-l 4h:i 

}( ........ „ .. . 

0 MCYT tagja 
0 1\-1(-;y!( tagja 

;\ jelentkezö neve: 

1\nyja neve: 

El(~rési cín1, telefon: 

1V\C-;Y1< nyilvónt.irtúsi sz/una: 

... ·,· 

JELENTKEZÉSI LAP 
„Klasszikus gyógyszerészi ismeretek" 

;\részvételi díjrúl szúlc'l sz{1111IJt <lZ <1!{lbbi névre és cín1re kéren1: 

D Eger 
D Bud<1pest II. 

A részvételi feltételeket elfogadorn, 111aga111ra nézve kütelez{)nek tartorn. :\ részvt~teli díj hat{uiclóre v<.1lú hefizetéséról gonduskodon1. 

i\l;íír.:is: 

INFORMÁCIÓ' MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG TITKÁRSÁGA-1035 BUDAPEST, GYULAI PÁL U. 16. TEL.' 266-9395 



Ili" MGYT TOVÁBBKÉPZÉSEK• MGYT KONFERENCIÁK• MGYT TOVÁBBKÉPZÉSEK. MGYT KONFERENCIÁK• MGYT TOVÁBBKÉPZÉSEK 'I 

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 
NOVEMBER 1. - DECEMBER 15. KÖZÖTTI 

TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBl<ÉPZŐ PROGRAMJA 

November 6-7. 6~án: 9.00-18.30, 7~én: 9.00-16.00 
Klasszikus gyógyszerészi isn1erctck 
Részletes program: 681. oldalon 
Helys::ín: Eger, „Hotel Flóra" konferenciaterme, Fürdő út 5. 
Rés::vételi díj: 12500 Ft, l\tIGYT és J\tlGYK tags3.ggal is rcndclkczii kollégáinknnk 6500 Fl 
S::ere::hetö kredit pontok s::áma: 15, sikeres tes::tvi=sga esetén: 30 pont 

Novcn1bcr 10. 1-l.00-18.00 
A gytigyszcrtári gyakorlat aktuális kérdései 
D1: Bo::sik Er::sdber: Gyógyszertárban használt csomagolóanyagok 1ninöségi követelményei 
D1: Fo(rovich András: Az acut stroke és a post·Strokc állapotok kezelése 
fle(\•s::ín: Szolnok, ÁNTSZ Jász·Nagykun·Szolnok l\,lcgyei Intézetének fóldszinti előadóterme. Ady Endre u. 35-37. 
Rcis=vl:teli dfi: 3500 Ft, lVIGYT és i\1GYI( tagsággal is rendelkező kollég:linknnk ingyenes 
S=cre=het<i kredit pontok s::óma: ../ 

Nrn·en1bcr 13. 13.00-17.00 
A gy6gyszerti1ri gyakorlat nktuális kérdései 
Fercnt::i Alónika Cs eb: Sági Er::séhel: Patikamúzcutnok titkai - Gyógyszerésztörténeti emlékeink nyomában 

llclys::in: Budapest, Scmmclwds Orvostürténcti ivlúzeu1n, Apród u. 1-3. és az i'v!GYT székbdyént.:k tárgyalótermt.:. Ciyulai Púl u. 16. 
Rcis=vl:teli díj: 3500 Ft, l'vIGYT és f\lGYI( tugsúggal is rendelkező kollégiíinknak ingyenes 
S::cre::het/i kredit pontok s::áma: ../ 
A továbbképzés programjút és a kapcsolódó csc1nénycket a 665. oldalon olvashutják. 

No\"cn1bcr 17. l.J.00-18.00 
A gyúgyszcrt:iri gyukorlnt aktuális kérdései 
Dr: Bo:sik Er:sCbct: Gyögyszertúrban hasznült csomagolóanyagok n1inöségi követelményei 
/J1: Fo~1"0vich Andrús: Az ucut stroke és :i post-stroke állapotok kezdése 
fle~vs::i11: Orosháza, Fehér Kígyó Gyógyszertár 1. cn1deti türgyalóterme, Kossuth u. 42. 
RJs::1·Jwli d{j: 3500 Ft, l\:IGYT és i\'I(;YK tagsággal is rendclkczíi kollég:linknak ingyenes 
5C:cre:hetii kredir ponrok s::áma: ./ 

NoYcntbcr 17. 1-1.00-18.00 
A gyúgyszertúri gy11korlat aktuiilis kérdései 
D1: llirschbc1x A11dor: Allergiás Cs inti:kciós ercdetü rhinitisck tenipiús lchctöségei 
Dr: Dank ~\lagdolna: A gyon1or~bélrendszcr daganatos rncgbi.:tegedései 
lh,~vs::i11: Budapest, Se1nn1dweis Egyeten1, „Hügyes'' tantere1n, Högycs Endrt.: u. 7. 
Rl;s::vl1teli d{i: 3500 Ft, l\:IGYT és i\lGYK t11gsiiggul is rendelkezi) kollégúinknak ingyenes 
S::ere::het6 krcdir pontok s:áma: -1 

Novc1nhcr 23. 15.00 
„Hilgyes llélutún" 
llelys:::í11: Budapest, Sctnmc!wcis l'.gyc1c1n. „llögyes" tantenc111, Högycs Fndr.: u. 7. 
:\ rcndczvénnyd kapcsolatban tovúhhi informúciók a 692. oldalon olvashatók. 

Nove1nbcr 24. l.J.00-18.00 
A gyúgyszertári gynl\lirlnt nktuúlis kénlésci 
Vi:u:júne dr: Bogdán ;\/ária: Tcnnészctes ercdctü anyagok helyen titolenípiúhan és a gyúgyszertúri forgalmazúsban 
/)1: Várkonyi l'i'któria: A krónikus, rn.:111 gyúgyu!ó sebt:k 1nodi:rn ti:nipiúja, a nedves sebkezelés 
llelys:ín: ivliskok, i'v!GYK BAZMivlegyci lrod<\ia, St1\tész Nagy Kúhnún út -1. 
R<!s=v~:teli dU: 3500 Ft, i\:lGYT és l\'IGVK tngs:iggnl is rcndelkczii kollégi'tinknnk ing:ycncs 
S=en::het<i kredit pontok s=áma: ./ 

Noven1bcr 27-28. 27-én: 9.00-18.30, 28~tin: 9.00-16.00 
Klasszikus gyúgyszcrészi is1ncrctck 
Részletes prognun: 681. oltb!on 
llelys:::ín: Budapest, Bi\'I Központi Kórház és lntéz1nényd elöadótcnnc, Vúrosligeti fosor 9-1 l. 
Rés::wheli d(i: 12500 Ft, i\'IGYT és I\lGYK tagsilggnl is rcndclkczii kollég:.Hnknnk 6500 Ft 
5,':ere=het6 kredit pontok s::áma: 15. sikeres tes:n·i::sga esch;n: 30 pont 

Dccc1nher 3--t 
80 éves u 1\:Ingynr Gj·ógyszerésztudonuínyi Túrsasúg 
Ünnepi tudonu\nyos e1nlékUlés és tisztt\jítú klildöttkiizgyülés 
lleli•s::in: Hévíz, Thennal Hotel Ht.'viz„ •• 

A r~ndczvénnyel kapcsolatban tovúbbi inftwmúciók a 680. oldalon ol\"<1sha1úk. 

, INFORMÁCIÓ: MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG TITKÁRSÁGA- 1035 BUDAPEST, GYULAI PÁL U. 16. TEL.: 266-9395, 

l 
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18 

17 
-· : 

16 ! 
~ • • n 

• 
15 ~ 

" 

14 13 

\. e\öszoba , tanúr írószobtíja 
' tanúr dolgozója -'. 
~. könyvtár 
5. adjunktus szob:\ja 
6. tanársegéd szobája 
7. élettani dolgozó 
8. vegyi dolgozó 
9. púrlószoba 

1 

2 

12 

11 

10 

9 

4 
8 

5 6 7 

10 .. 11„ 12. gyógyszertári inspekciós szobn 
13. tanársegéd szob:\ja 
14. últ. kórtani dolgozó 
1 5. gözlö szoba 
16. dolgozó 
17. lépcsőház 

18. ritskamra 
19. W. Closct 
20 .. 21. kísérleti állatok ka1nrúi 

2. ábra: A Trefort utca S. s:.ú111 alatti épület jiUds:.intjéuek alapraj:.a (/) 

(inspekciós) van szónva a gyógyszcrtúri tanársegéd. 
gyakornok és laboruns szú111ára (2. ábra). 

1\z cgyetcn1i gyógyszcrtúr helyiségei az északi szárny 
cn1elcti részét foglaljúk el (3. ábra).;\ szoros értelcn1bcn 
vett gyógyszertári helyiség egyszerü fiiggö !Cnyö 101.yo
sóra nyílik (II. 3-1.). Berendezése a rnajdan építendö t\j in
tézetbe van szúnYa. s pon1pús kivitelénél !Ogva élesen el
üt az ócska és nagyon is szegén;'cs környezettöl. l-lúro111 
vilúgos tölgy!11-burkolattal ellátott állvúny szolgúl a 
gyógyszeres edények elhelyezésére. Öt sorban elhel.yezctt 
fiókjai szerkezetében gy«:ikorlatí elürelútússal gondosko
dás történt a drogoknak és n1agoknak a tiókoknak tisztún 
és jó karban n1aradúsúról. ;\szoba közepén nyújtózkodik 
egy rcn1ek kivitellí és lclcn1énycs !C.Hszcrelésü dolgozó
asztal. an1ely becsületén.~ vúlik a 1nagyar iparnak. Ezen 
húron1, t\i szerkezetü érzékeny tún.unérleg fr1g!a! helyet··. 

/\ leírús hasonló részletességgel folytatódik. isrner
tet\·e a polcokat és azt a helyiséget. a111elybcn húro1n 
dolgozóasztul \'<Jll a gyúgyszt:részcti n1ütan hallgatói
nak részére. 

\'alan1cnnyi edény tino111 üveg és porcelún. 111clyek
nek 111ind az alakja. 111ind pedig a felirata az Lükori 
gyógyszerészet !e,!f./uJ1~resehh kf,·úna/111ai11ak is 111e,!{fi:/e/. 

l\ rendelkezésre úlló alapterület viszont olyan szü
kös 111indkét intézet szún1úra. hogy nincs lchetöség 
újabb berendezési tárgyakat vúsúro!ni. niivcl pénz rnég 
csak csak lenne. dc nincs hol elhelyezni azokat. 

Ha elövesszük egyik fórrúsunkat [3_]. a 322. oldal ! . 
bek. 10. sorú tói a következö olvasható: „lssek111::. tanúr 
a habi!itúció után a "frefort utca 8. száni alatt lévü egye
terni épületben két kis !ie/yiségel és cseké~,. évi ú/ta
lán)·f kapott. an1ely összcgböl !Okozatosan egy kis la
horatóriurnot szerelt fel. hol a gyúgyszerészhallgatókat 
gyakorlati oktatásban részesítette. 1-\ két kis helyiség 
volt tulajdonképpeni 111ag\·a a késöbb felúllított egyetc
n1i gyógyszertúrnak.„ 
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D1: Jssek111::: !Iugó habilitációja 1892/93-ban tör
tént. Ekkor a gyógyszertani intézet 111ég nen1 a l'refort 
utca 8. száin alatt, hanen1 a régi kolostor épületben 
volt. de csak 1897-ben költözött a Trefort utca 8. 
szá111 alá. 

D1: lssekut::: 1-fugó 111agántanár tehát kezdetben a ré
gi kolostorban lévö recepturai dolgozd<iban 1nüködött 
1893 és 1897 között, amelyet még d1: Hino György és 
d1: Bókai A1pád hozott létre, amelyet fentebb d1: Zalai 
Károó' is1nertetett. 

Egyebekben [/J: Ferenc:: .'Íron a régi kolostorban lé
vő recepturai dolgozdát IC!tchctően nc111 is láthatta. Ha 
ugyanis Ferenc:: .~Íron 1906-ban doktorált és cgyctc1ni 
tanu!inányait 1902-bcn fejezte be. akkor ö csak a 
-rrcfort utca 8. száni alattí épületben tanulhatott. /\ ko
lostori épül el nyugati szárn)'Út ! 897-ben kezdték le
bontani és az új központi épület 190 l-ben rnár készen 
állott. Itt olvad össze lh: F'erenc:: .·Íron einlékezetébcn 
a st~ját inaga által n1egélt gyakorlat a di: Jssekut:: f!ugá
rál hallottakkal. 

Ez még inkább elmosódott 194.J-re [ 19]. Ott ugyan
is az olvasható, hogy „Liite tanár -rrcfort u. 3. sz. alatti 
,1\Jtaló.nos f(órtani- és Gyógyszertani Intézetében ka
pott két kis helyiséget egy vályog épületben. Részben 
s~játjúbóL nén1i ú\lan1i tárnogatással rendezett be sze
rény. csupán a tanitáshoz szükséges kis gyógyszertári 
IC!szerelést. Ezt gyarapitotta folytonosan az évi 150 
korona úllan1i dotációból''. 

40 

Eltekintve attól, hogy a két intézet n1ár 1890-ben 
különvált és az egycten1i gyógyszertár a gyógyszertani 
intézet keretében n1üködött, nen1 a Trefort utca 3., ha
ncn1 a 8. szá1n alatt volt. Nen1 vályog, hanen1 en1eletes 
eplilet, amelyben korábban tisztviselői lakások voltak. 
r\ felszerelést pedig 1nind a recepturai dolgozda cl!: 
!Iinl:: G)·örg;· és cl!: Zalai Káro(1· leírást:ibóL 1nind pe
dig a -rrefort utca 8. száni alatti épület és az egyeterni 
gyógyszertár eb: Lőíe-fé\e leírásából 111ár fentebb n1eg
isn1crtük. 

1\n1i pedig az elözőekben en1lített évi 150 koronás 
dotációt illeti, a niütan oktatására a valóságban az 1896. 
és 1897. években 300 illetve 200 forint utalványozta
tott. 1898-ban pedig 200 förint rendes évi átalány rend
szeresittctett 14: 243. lapj. A Kar 1900. március 30-i 
ülésén kérte a \iJ..:.i\11-et. hogy a n1ütan oktntúsúra az ad
digi. időközben 400 koronára növekedett évi útalányt 
1 OOO koronára erneljék fel.;\ gyógyszertár felszerelésé
re a kórtannak és a gyógyszertannak 8000 korona rcnd
kh·üJ i. a 1nütan szán1Ura pedig évi 1 OOO korona átalányt 
cngedélyezctt a \TJ..:.i'vl. ;\z 1902/03. tanévre az éves cl
!útn1únyon !Clül az cgyetcn1i házi gyógyszertárban az 
örszoba berendezésére 522 korona utaltatott Id. 

\ 1alan1i !Clrchn!!ús n1nraclhatott n1cg arról is. hogy di: 
/ssekut:: !Iugá sqjú~jából n1ilyen összegeket fordíthatott 
az cgyeten1i gyógyszertúr f'clszerelésére. :\ helyzet 
ugyanis a valóságban a következő volt. ;\111ikor lfl: 

lssckut:: /-!ugá vúllalkozott az eg:'eteini gyógyszcrtúr 

-
• ! 
' ! 
' ' i ,, 
i 
! 

36 

34 

' ' ;:,_..,.~~ 

33. gyógyszcrtúri dolgozó 
34. gyógyszertúr 
35. k::unra 
36. szcrkan1ra 
37. kísérleti úllatnk kan1rúja 
38. asztalos-111ühcly 
39. kísérleti úllatok kainráju 
40. tantcren1 0s rnintagyüjte-

tnénytúr 
41. elöszoba 
4:2. elökészítö 
43. n1ikroszkópozó szoba és 

clöadúsi gyüjternénytár 
4-J.. n1osogató szoba 
45. lépcsöház és hallgatók 

ruhatára 

3. ábra: A Trt'}(n·r utca 8. s:ún1 alatri épület 11uísotlili s:i11tjé11eli alaprt~i:a (fi) 



685 GYÓGYSZERÉSZET 2004. nove1nber 

24 1--

? ,., 
_.) 

~ 

22 f--

= 
1 1 

29 

27 

26 

25 

======= :: =t--!o= ==== 

22., 23., 24. laboráns lakása 
15. szolga lakása 
26., 27 .. 28., 29., 30. kisérleti ál

latok szobái 
3 \. 
32. 

ugyanazoknak szin 
disznóól 

4. ábra: .·1 Trejárt utca S. száni alatti épület alaprajza: a /iiszo/gálú s;.e111é(l'zet 
és az állattartásra szolgtilá lze(riségefl e/rendezése 

vezetésére, összefCrhetetlenség n1iatt 111eg kellett válnia 
az apósától. IVol(rJúnostól felesége. ffo/(( Luioa révén 
örökölt patikójától. Ezt az összeget állampapírokba fek
tette. an1cly a háború végére teljesen elértéktelenedett. 
és hátra111aradt !'elesége igen nagy szegénységben élte 
111eg öreg napjait [20]. 

l\zt is tudjuk, hogy ainikor (I!'. Issekut:: lfugó 1902. 
noven1bcr 21. keltezéssel 79433. szátn alatt 111cgkapta 
cgyetc1ni gyógyszerésszé való kinevezését. évi fizeté
se 4000 (négyezer) korona + 840 korona lakúspénz 
volt. továbbá a g,yógyszerészeti 111ütan oktatúsúért kü
lön tiszteletdíjat kapott. amely pl. az 1914/ 15. tanév \. 
félévére 500 korona volt 

\laJan1ilycn 1ncgn1agyarúzhatat!an IC\reértés során 
kerülhetett be (/J: k-en11Jler f(urt 1982-ben n1egjelcnt 
közle1nényébe az a fénykép is. an1el.Y a dolgozat ! . sz. 
úbn\jaként szerepel. s n1ely·nck képalúirúsa: ,.;.\ kolozs
vári egykori Trefort utca 8. sz. alatti épület udvar felö!i 
része (tna lakásként használják)'·. lJgyan 111i lehet en
nek a képnek a n1ondanivaló_ia [21: v.ö. 2 ..• 3., és 4. áb
ra.!'? .:.\jóhiszerníi (fi: /\.e111p/er A.-urtot kolozsvári int'or
n1útora alaposan f'élrevczette! Egyébként ebben a köz
len1ényben is szerepel lh: fssekut::. 1-fugó 1893-as 
habilitációja és az utána (Í/: Lr'ite Já:::se.fiiil kapott két 
kis helyiség a -rrefort utca S. sz. alatt. dc ezt 111úr tisz
túztuk. 

Ugyanakkor értékes relikviaként lútható a 111ai sze
gedi cgyetc111i gyógyszcrtúr könyvtúrúban egy korabe
li !"0nykép a kolozsvúri egyett:n1i gyógyszcrtúr offici
nújúról. i\z bizon;' sohasc111 volt szegényes. 

/(011/·:lúzió 

1\ kolozsvúri. n1ajd a szegedi egyetetni gyógyszer
túr történetében volt tehát egy c!ötörténeti korszak. 
rnégpeclig (ÍJ: Bókoi .-ÍrJJlÍll és ch: flint:: G_l·ör,g_1· együtt
n1l'1ködésének idöszaka. Ez idö alatt jött lére az a bizo
nyos recepturai dolgozda. azaz tang,yógyszertúr vagy· 
intézeti gyógyszertúr. ahol 1nind az orvos-. 111ind pedig 
a gyógyszerészhallgatók végezhették 1nütani gyakorla
taikat. Ennek a t~111gyógyszcrtárnak helye 1897-ig a ré
gi jezsuita kolostorban volt. 111ajd 1897 öszétöl kezdve 
útköltözött a -rrefort utca 8. szún1 alatti épületbe. Itt ala
kult út az 1902-ben egyeten1i g)'Ógyszerésszé kineve
zett cl!: lssek111: !1ug<Í egyeten1i 1nag.ántanár irányításá
val az a bizonyos tangyógyszertár 1903-ban cgyetcn1i 
gyóg;·szertárrú, a1nely 1904. januúr l-jén nyílt 111cg. 

i\z cgyeten1i gyógyszertár 1914-ig 1nüködött a 
-rrcfort utca 8. száni alatt. an1iknr is 191 ~-han az úllan1 
108.000 koronúért n1egvásárolta a TrelOrt utca 6 ! . 
szún1 alatti Sövegjártó házat. Ezt a házat eb: lssekut::: 
lfugú terveinek n1egf'clc!öcn útalakitottúk. ahova 1914. 
nK~jus 5-én be is költöztek. 

i.\z épület földszintjén helyezték cl a gyógyszcrké
szitéshcz szükséges gépeket. az en1e\etcn pedig tantcr-
111et és hallgatói laboratóriun1ot alakítottak ki. Ettöl az 
idöponltól jclülik ezt az épületet a tanrcndckben 
,!...1)·á,!Z1 ·s:::eres:eti i11te:er11ek. 

19 ! 5. július 23-án 1ncghalt d1: lssekut::: /-fugcJ. Litúda 
a kczdettöl fogva vele dolgozó. igen tehetséges és an1bi
ciózus 1nunkatúrsa. lfl: Ferenc: .-Íron ( 1880-195..J.) lett. 
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aki 1916. május 26-án habilitált, és aki először 1919. ok
tóber l-jéig, majd 1941-töl 1943 decemberéig vezette a 
kolozsvári egyete111i gyógyszertárat [22, 23, 24]. 

Végezetül bemutatjuk az 1918/!9. tanév l. félév 
tanrendjének 13. oldalát, an1ely az egyeten1i gyógy
szertár feladatait tö111ören összefoglalja. 

16. G_vÓgJ's::erés::et gJY1korlatokkal. Heti ~ ara. 
s:::on1baton de. 10-12 és du. 3-6 óráig. Ferenc::: .~Íron 
d1: 111. ta11á1: a G_vógys::erés::::eti intézet tantanter111ében 
(Trefort utca 61. s=). 

17. Önálló vi::sgá/ódás a gJ·óg;·s::erés::et körébó'f. 
(Gyógvs::::erés:::.doktor jelöltek rés::ére) Heti l () áro: a 

naJJ világos óráiban. Ug;•ana:: a taná1: ugyanott. 
J 8. Vén) ·kés:::ítCsi g;. ·akorlatok. (Or\'ostanhallgatók 

rés::ére.J I/eti l óra: késiibh nreghatáro::andá id6ben. 

()~'?)·a1ut::: o tanál'. u.-011. 

Jeg;':::el. A::: eg::etenú g;:ógvs:::ertár és a i·ele kap
csolatos ,'?J'Óg)'S:::erés:::eti inté:::et egJ:f'eliil a::: C§;,')·etenli 

klinikák betegeit g;•Óg;'s:::erekkel látja el. n1á.~f'elől a!!. 
éves g;.•óg;1szerészetta11half,gatókat a g;.:óg;·s:::erés:::et
ben ehné/etileg és g;„akorlatilag kiképe:::i. E célra 80 
lzallgatóra berenc/e:::.ett ta11tereu1 és 60 hallgatóra be
rende:::ett laboratóriun1 áll rendelkezésre. (Jgranitt a::: 
orvostanhallgatók a vén~vkés:::ítést g)Ytkorlatilag e/sa
játíthatják, valcunint a gvóg;•szerés::: doktor-jelöltek is 
dolgozhatnak. 

IRODALOM 

:\z J-2...J.. sz. irodahnat kérésre a szerkesztőség az érdcklö~ 

<löknek 1ncgküldi. 

I::. tv! i n k e r: JV!zere were the „ancestor of tlze [luiversity 
l'lzar111acy" und tlze Unh•ersity Pltar11u1t:1' iu /(o/o~s1'lír? 

S::egedi T11do111án_i·egyeten1 G.\·Óg\·s::erés::t11donní1zvi f{ar G.1·ágys::erhutástu11i és Bh~/úrnuícioi /Jlfé::el. 
S::eged. Eli11·ös 11. ó. -- 67:!0 

A „Pharma Pract Szövetség a Jó és Gazdaságos Gyógyszertári Gyógyszerészet Fejlesztésére" 
nevű egyesület kilencedik nyilvános rendezvényé\/ 

2004. november 13-án tartja 

/ 

Tisztelettel és szerelettel várjuk tagjainkat és érdekl6clő vendégeinke~/Tatán az Olin1piai Edzőtáborban 
(Baji lit 2·1.) a regisztrációnál H . .30-lól. Egyik fő térnánk „A gyógyszc:;rt'ári n1inöségbiztosítás és a gyakorlat 
valósága" círnCi vitaanyag. A további részletes progran1ról a he!ys~Jrien lehet tájékozódni. 

Részvételi díj: tagjaink, illetve a Gyógyszertári Gyógyszerel!~Já"~·i Szaktanácsadó l<özhasznli Túrsasciggal 
kapcsolatban álló ko!legák szá111ára ingyenes. tvlás érdeklőc~,(:/Í<ollégák, vendégek szán1órJ: 3000,- FI/fő 
Igény esetén ebéd (2500,- Ft/fő) beíizethető. 

. // 

Tagjaink akadályoztatása esetén szívesen togadjuk kép;)iselőjüket is . .. 
Lehetőség van szállás foglalására is ('12-re és/vagy/r.3-ra, lakosztály, 2 ágyas, 1 ágyas szoba). 

Szeretnénk n1egfelelő n1ennyiségű kávé, üdítő l;><~~osításával a résztvevők és a vendégek rendelkezésére áll
ni. Ezért szíveskedjenek a részvételi szánclé!50( szállás, étkezés iránti igényt - lehetőleg - október 28-ig je
lezni. 

Egyéb inforrntíciókat a további részlet(;'.kí'ŐI - kérésre - a (22)-353-143 telefon/fax szán1on, vagy a 2314 HJ-
lásztelek Pf. 53. cín1en adunk. / 

A részvételi szándék esetén a jel_erÍtkezést követően n1inden egyéb tájékoztatást n1egklildünk. 

Dr: Zácfe_elky Sándor 
/élnök 

f)r: Burgelli L,íszfó 
elnökhelyettes 


