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GYÓGYSZERÉSZET

Kik voltak az elsíi gyógyszerész hallgatók a kolozsvúri egyetem megnyitásakor'!
Dl: Minker Emil
F'orrúsok

.'\ l(olozsvúrott ! 872-ben 1neginduk1 gyógyszerészképzés induló létszún1úval kapcsolatban húron1. autentikusnak tünö forrásra bukkantunk.
i\z clsó forrús a Palla.s lexikon szócikke. 111cl:y szerint
( l 0. kötet 697. oldal): ,.I<.olozsvár legnevesebb 1aníntéze1c az !872. Xl.\:. t.-c. :lltal felúl!ítuu Fert:ncz Jlizsef-1ud1.l111ún;iegyetL'1n. ,\z egyetc111 ..+karra Dszlik, úgy1nint: ú!la1ni- t:s jogtudon1únyi. or\·os-sehészi. bülcselcti. nyclvészcti és történel!ni. és 1ncnnyíségtan-tcnnészettudon1únyi
karra: tnind e karok 1872-bcn léptek életbe. az orvos-sebészeti kivt.!tcléveL a1nely a gyúgyszerészcti tanfolya111111al együtt csak 1875-ben nyílt 1ncg.··
i\ szócikk szerzc'ijc Thirring G11s:11i1· l lJ. Ezek szerint
1872-1875. között ne1n is Yolt gyógyszcrészképzC:-;. igy
nc1n is lehettek gyógyszerészhallgatók.
Ez utóbbi szócikk \'a!an1i fatúlis l~lreértés :-;oránjclenhetett 1ncg 1895-ben!
.:\ 1n[1sodik forrús szerint: ,J\Z Egyete1nnek az elsó évbc-n 258 hallgatója volt. ezek közül 5 elstí éves Cs 5 inúsodéves g:'ógyszcrészhal\gató„ [2]. Ezt az adatot a szcrzli
\'Úliozatlan ronnúban \'ette át d1: f-'crc11c: .·Íro11 Cs d1: j),il'íd L((jos: :\ Fcrcncz Józser Tudu111á11yegyetcn1 Ciyógy:-izerészeti lntézete és Egye1cn1í Ciyógyszcrtúra törtCncte
e. munkúból [3].
,·\ hannadik forrús szerint a 1ncgnyitúskor: „:\z egyeteinnek 1nindösszc 269 hallgatója ,·olt. köztük 27 Dr\·osw
tan- t.!s 16 gyógyszerészhallgató" l-fJ.
t\ forrúsok tchút 1neglehet(íscn divergú!nak.

.·1 ltallgatái h;ts;.á111 a /10/o;-,s1·ári egyctc111
111 eg11yitása kor

:\ kolozsvúri egycte1n indulúsakor 1nivel a kt.!pzCs a
pesti egye1e1n tanulinúnyi progra111ja és szabályzata alapjún indult - 1nindcnki ,·ilúgosan tudhatta. hogy 1nllyen
képzésnek néz elébe.,-\ földrajzi túvolsúg flgye!etnbe vt.!telt!vcl c\sösorban az erdélyi lakosok jelentkezhettek.
:\z egyeten1 n1egnyitúsúnak évCbcn a gyógyszcrCszhallgatók (akkorib~1n gyógyszerészet1an-haliga1óknak ne\·ezték ökef) !étszú1na bizony csekl:ly volt. dc a n1oisudik
l:\·ben a sz(11nuk inúr szépen etnclkedctt.
l\z egyc1c111 indulúsnkor az /. táb/á;-,atba11 l'cllüntetett
hallga1óí IC1szú1not rcgísztrúltúk l5].
:\ táb/á;,at adatai szerint az 1072-! 873. u111C\· clsö !~l
é\Te {l) öt Cs a 1núsodik félévre (11) ugyancsak lít gyógyszerészhallga!Ó iraikozott be. ·rehút nein tanévröl, hanen1
ft.!lévrö! van szli! Ezek szerint innen adódutt a fl:lreértés.
iniszerint az !. és a 11. évfolyainon :'·-:' hallgató kezdte
1neg tanu!in:':nynit.
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:\z l ~72 l 073. lanC,· l. Cs !I. félC\·én: beiratk(lzott
nl:\· szerint az ~dúbbiak l6]:
Bíró Júnos.
- Irk .lenti.
- Popo\'ics B. Einil.
- Tatai !\·1ikllls.
1
· \ a!en1ini .\dolf.
Ha elsóé\'eskt.!nt i.iten indultak <JZ 1. !'!.!!évben és {itcn
iratkoztak be a 111úsodik fClé\Te. akkur ez az! jelenti. hogy
1nind az öt hallgató sikerrel \'égeztc az ebli fl:lévct. Hogy
a inúsodik félé\·et i:-; sikerre! \'égezte inind az üt fö. azt
igazolja az l 873- 187-L tnnt.!\· l\ltnanachjúban közn:adot\
alúbbi i.isszcsítclt né,·sor az 1873-„J 87-J.. tanévre beiratkoZtltt gyógyszerészeti hallgatókról [7]:
1. e\·es
-- Balsai József
11. l:\'eS
Bíró Júnos
1. l:\'CS
·- Bratlcr l1nre
1. cves
-- Esztcrga111i Ciúhur
\. C\·e:-;
Fayx Rlibert
1. C\'CS
··Fejes Lajos
\. l:,·es
- Ferentzi lst\·;ü1
1. e\·es
(iross !(úrul:
\. 0\·es
l·lor,·ú1h !\·lik!ó:-;
II. eV CS
-·Irk Jenli
II. C\'eS
·- Jancsl1 (iéza
\. C\\.'.S
·- Jager József
\. 0\ cs
. J(eserü J ózse r
\. eves
- l\..ósa !st\'Ún
II. éves
!\)po\·ics B. Einil
\. eves
-- Ttirök .h'1zscf
II. éves
·--Tatai i\·likh'1s
11. C\·es
-- \'alenlini .'-\dolf
Ezek szerint az !873·-lS7~1. 1anl:\'bcn h fó 11. é\·es cs
12 fö 1. éves. együttesen !i"-i fli a gyógyszerl:szhallgatl1i
!étszún1. J(önnyen kitalúlható. hogy a kurúbhi.
!87:2--!S7J. tané\'hen "égzett tit f(\ inellé h~nodikként az
e!sli évet a pesti egyete1nen végzett. a nc\·i.: alapj~'n1 erdélyi szúnnazású .fa11cs1i Cl<:·:u jött Úl a k(\\·\:tkezü t~1nC,-bc11
K.o!llZS\·úrra.
.:\z ,\ltnanach !étszú111adaiait hitelesnek frigadhatjuk
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111i\ cl :1 !l-bu1\1lúsban a llallgatúL 110\· .:;zi..:riin .:il.lTt.:pi..:1
llt:k.
S;ijnn:' :1 sta1is1.tik~'d-; tulajdons•'ig;i. hngy nagynn kiinynycl t:lirhatc.lk. Jl'!rt:uh·~1~·;]1~!!(·ik l:.:; a szcrzúk !cgjohh szún1..k'k~t cl!cnl:rc is ht:csliszhaln:ik hib:"tk. lgy ;1 ft:ntcbh 111úr
idl:!.L'll L drti11s:::k_r-S:ufi1i f:"n1hI.k/i11.1"\' :2.':'.. oldalúnak h~1r1n<1dík Slirúhan ;1z 1;\/] -1 :-17-l. tanl:\· !. tl'll·\·l:hcn 1! . a II.
fl:ll:\ ht:n pcd1.:; l ~ Jú gyúg:.-;;::cr0szhallg;iH'i :-;zcrcpc! l5J. 7
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TL·tclczzük !t:L hogy az ! S73--J S7-1. talll:\ ! . !1.:12Yl:bl"ll
\ a!t"iban 1l. a !llÚSlldlk j'l:Jl:vbl"n ! S rLi \"Oll a hal!gatl'ii ll:is1.~"u11. Ehbt:n a:. l"SL·tbl'.n (1 fó bi;:.to::;an 11. 0\·i.:s \·0\1. ú.i
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