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Szeged: 80 év a gyógyszerészképzés és elit-képzés szolgálatában
D1: Kata

Mihá~v

Szegeden az 1921. évi XXV. törvénycikk alapján
1921. október 19-én indult meg a felsőoktatás, s egyben a gyógyszerészképzés is. Így az elsö gyógyszerészek - éspedig 52-cn - az 1923/1924. tanévben végeztek. Ennek éppen most 80 éve [ 1].
Azóta több 1nint ötezren. pontosan 5048-an kaptak
gyógyszerészi oklevelet és ötszáznál többen nyertek
gyógyszerészdoktori (későbbi elnevezéssel cgyeterni
doktori), továbbá az elmúlt években PhD-minősítést.
Közöttük 37 országból 370 külföldi hallgató magyar, ill. térítéses képzés keretében angol nyelven fejezte be tanuln1ányait és lett gyógyszerész. l(ésőbb 12-en
gyógyszerészdoktori oklevelet [2], öten kandidátusi.
öten PhD-fokozatot nyertek. ill. egyikük a tudo1nány
doktora cím birtokosa lett. Ma többen PhD-hallgatók.

I. 82 é1' rövid története. Qrógyszeré.•,-::.képzés
Trianont követően 192 l a szegedi egyete111 alapításának dátun1a [3]. lntézinényünknek ekkor négy - bölcsészeti. jogi, orvosi és tennészettudornányi - kara
volt. A gyógyszerészek képzését ez utóbbi két kar kapta feladatául. Az Orvos Kar intézeteit a mai Déri Miksa Gépipari Ted111ik11111 épületében helyezték el (Kiilvária tér 7.). Egyete1nünk vezetőinek akkor is sok nehézséggel kellett rnegküzdeniük.
1940-től a gyógyszerészképzés érettségi után úgy
lett ötéves, hogy l évig a TTI(-n tanultak. ezt 1 év
gyógyszertári gyakorlat követte. 1najd 3 éven át folytatták tanuhnányaikat. előbb a TTI(, aztán az Orvos
l(ar intézeteiben. \'égzés után 1 évig kötelesek voltak
gyógyszertárban dolgozni. A képzéssel kapcsolatos
ügyeket a Gyót,rys::.erés:::kép:::és Karkö:::i ,·Íllancló Bizottsága irányította. Tovúbbi cgyctcn1i tanultnányok nélkül doktoritlhattak is.
r\ II. világháborús ese1nényck következtében, nevezetesen Észak-Erdély visszacsatolását követően. a szegedi Ferenc::. .!ó::.s(( Tud(J111ányegyeten1 visszatelepült
l(olozsvárra, Szegeden pedig 1-lorthy Nliklós neve alatt
hainarosan új egyetctnct alapítottak.
i.\z 195 l/52. tanévtől - az időközben istnét nevet
változtatott cgyctc1nen - a leendő hallgatóknak sikeres
felvételi vizsgát kellett tenniük (fizikából és biológiából. ami l 993-tól a fizika helyett kémia is lehel) és
csak clcgendö pontsziun elérése esetén nyerhettek felvételt. r\z 1953/54. tanévtől úllarnvizsgáztak.

és d1: Regc/011 Géza

1957-ben a 64. sz. törvényerejü rendelettel Szegeden is létrejött a Gyógys::erés::/u{/01nán)'Í K{u; atnelynek első dékánja d1: Dimer Zoltá11 tanszékvezető egyeterni tanár lett. További dékánok voltak: eb: 1\'o\•ák Jstrán, ch: Ke{/vessy Gyiil;~i:r. ch: Aiinker E111il, {b: Seln1ec::i
Béla. ch: Stájer Géoa. di: Erős Js1wí11. ill. 2000-től - és
jelenleg is - eb: Falkay Gyö1;g:\» A karon ! 982-töl dékimhclycttcs/ek) is müködik/nek).
1988-ban a képzés ismét 10 féléves lett. Hallgatóink
rnost diplo1na1nunkát készítenek és nyelvvizsgát tesznek. ill. 1nagyar-angol szakfordítói képzésben vehetnek
részt. A karnak 7 tanszéke van: Fannakognóziai.
Gyógyszeranalitikai, Gyógyszerfelügyeleti. Gyógyszerhatástani és Biof'annúciai. Gyógyszerkén1iai,
Gyógyszertechnológiai és I<.linikai Gyógyszerészeti
Intézel. 1986-ban megindítottuk a külföldi hallgatók
angol nyelvü képzését. A tervek szerint az OM 2004ben utoljára szervez felvételi vizsgáztatást: jelenlegi
fonná_ja 2005-ben 1negszünik.
Szegeden elsö ízben tehát az 1922/23. tanévben végeztek gyógyszerészek. Legkevesebben érthetően
1944/45-bcn (összesen 12-cn) és legtöbben l 959-bcn
( l 02-en). A Szegeden eddig végzett gyógyszerészek
száma 5048 [2].
Valarnennyicn is1ne1jük azokat az elhelyezkedési
lehetőségeket, an1e!yekrc a gyógyszerész végzettségü
szakc111bereket várják. Ezúton is hangsúlyozzuk,
hogy pályánkon jelenleg csakncn1 ezer gyógyszerész
hiányzik!

2. ilfagyar llJ'ell•íi elit-ké11-:.és
Nc111 kevésbé fontos az egycternck szerepe az elitképzésben. Első és döntően fontos lépés annak felis1nerése vagy inkább inegsejtése. hogy egy hallgató vajon mivé válik/válhat a jövőben. Ennek jó iskolája a
Tuclo11uí11yos Diákkiir keretei között végzett kutatás és
a dip/0111a111u11kák készítése; az éles szernü oktató erre
kis szerencsével ráérez. A Rozsnyay versenyeken a
volt szegedi hallgatók is jól szerepelnek. Az utóbbi évtizedben csakncn1 szúz rnarosvásárhelyi hallgató vett
részt városunkban nyári gyakorlaton.
Az elit-képzésnek több lépcsője van [4]. Korábban általúnos volt a bryóg\'s::.erés::cloktorok képzése. Szegeden
az első gyógyszerészcloktor Tukaís Sándor ( 1922) lett.
Viszont l 948/l 949 és 1956/1957 között nem lehetett
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doktorálni! 1998-ig összesen 494 t,'Yógyszerész szerezte

n1eg a g)'ÓbTJ'S::erész-, ill. az egyete111i cloktori cÍlnet.
Szisztematikus képzési terv szerint 1970-től 44 államvizsgát telt fiatal kíválóságunknak biztosított a kar
lehetőséget arra, hogy tuclon1á11J'OS segéclrnunkatárské11t a gyógyszerészdoktori cí1net 2-3 év alatt 111egszerezze. Szerencsés kiválasztásukat igazolja, hü!:,7)' kélegtöbbjük szakmai vezető pozícióba került [5].
Külön kiemeljük a Sub Auspiciis Rei Publicae
Popularis (ma: Sub A11.1piciis Repuhlicae) doktorokat,

sőbb

akik 111ind középiskolás kon1kban, nünd ef.,ryctcnli lanul-

vá11 (l 995), eb: Odri Sá11dor ( 1992. Belgrád), eb: Stájer
Géza ( 1989) és ch: TósaÁ)' A1pád ( 1999). Az elhunytak
közül pedig eb: Burger Ká/111á11 ( 1966), tb: Kec/Fess_l'
G)·ö1;gy (l 981 ), d1: Me=ey Gé=a (1997), ch: Ró=sa Zrn=sa1111a ( 1989) és d1: Vi11kler Elemér (l 963) müködött városunkban. l(an1nkon tennészetescn tnás oklevéllel rendelkező akadé111iai doktorok is oktatnak, Íb1Y eb: Bernáth
Gábor (l 974), eb: Dombi (;rö1gv ( 1991 ), eb: Fülöp Ferenc (l 990), eb: Gábor Miklós ( 1981 ), ch: Máthé Imre
(1990) és eb: Mi11ker Emil (1995). Néhány sikeres fiatal
tehetségünk szintén készül e fokozat elnyerésére.
A szegedi gyógyszerészek közül a kövctkczök lettek egyetenzi tanárok: eb: Bá1?fáh·i Gáspó1; eb: Dúl'ic/
.·Ígoston. eb: Errls fst1·ú11. eb: Fa/kczr György, eb: Gai:er
f'erenc, !b: Gerge(1· .lullith. eb: !snuti/ Ahc/e/ /-/ac/i (Szudún ). lb: /\.ata 1\lihá(r. eb: Ale:í!y Gé:o, lb: Alorl'ay Já:seJ.' eb: 1\fo\·ák !st1·án, eb: Sa11Ji ...J!uned f(/Ja/id (Szudán}. d1: Selmcc=i Béla. d1: Stáier Gé=a. d1: S=endrei
l.:..."áhnán, lb: Tásaky .·ÍJf)(Íc/ és ch: Vinkler E!etnér.
c:supún egyetlen akadénlikus1111k volt éspedig eb:
l3urger Ká/nulJJ, ő azonban ncn1 Szegeden lett gyógyszerész (egyébként ncn1 is karunkon. hane1n a TTI(-n

111ányaik során és doktori védésük alapján végig kitünö
crcd111ényt értek cl és jogosultak e cín1 és aranybryürü viselésére. E gyógyszerészek szú1na országosan kevesebb.
111int tíz és Szegeden ch: Ka11ós A!argit. a Richter Gedeon
Gyógyszergyár osztályvezető 111unkatúrsa nyerte cl
1981-bcn. továbbá eb: Soós G)·ö11g_1·\·é1; a Klinikai
Gyógyszerészeti Intézet igazgatója szintén e cín1 biitokosa. (Ö rnég Budapesten szerezte nicg ezt a (nép)köz1úrsasági elnök állal adon1ányozott doktori fokozatot.)
.i\z időközben bevezetett kandic/citusi 111i116sitési
rendszer során. 1970 utún a kar előre n1egtervezett
progratnja szerint. néhány éven belül 14 oktató szerzett
müködött ).
ilyen tudornúnyos n1inősítést. I·Iazánkban akkoriban
ehhez legalább 20 publikáció kellett és olyan képesség,
3. Kiiljöldi /tal/gatók kép-;,ése 111agyar 11.refl•en
an1i önálló kutatási tevékenységet igazolt. A kandidátusi ci1net szerzettek szán1a a gyógyszerészek között
Egy cgyett.:111 és kar jó hírneve azon is n1úlik. hogy
kb. 160 (beleszámítva az elhunytakat is),
oktatúsi tevékenységének crcdn1énycit nlennyirc isn1e1993-tól a kandidátusi 111inősítési
/. táblá:.at
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Gú.\jJÚr ( 1989). eb: Dávid „Ígostun

( 1989 ), ,/,: Domo11kos Vidéria ( 1986 ).
E1üs lstrá11 ( 1994), d1: Falka1·
(~1«'i1gr ( 1994 ). ch: Gai:er Ferenc
( 1987), d1: Gerge(1· Judith ( 1982), di:
l\ata Mihá!r ( 1991 ). d1: leprá11 lst-

,f,,

i\kgjcgyzésck: 27 orsz;igbúl J!J7-cn magyar nyelven n!gcztek és IK orszú!!l1til 173 fiatal téritéscs képzésben részesült("- ö~szeSL'!l 370 gyógyszerész 37 orszúgbúlJ. Utl1bl~!ak a s\'újci hallgató kivétdévcl (aki magyar nydn:n tanult) v;ilamcnnykn angol nyclvü képzésbcn n:l!d; részt.
i\ paksziin nemzctiségü h<dlg:\túka! .. Pak~ztin.i„ po!gúrniként tiintdjük fd.
>: Jugoszlú\·ia ma: Szerbia-\l(lll!Cllcgró.
·
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rik külföldön. Emiatt szerencsés döntésnek tartjuk.
hogy l 964-től külföldi hallgatók is tanulhattak karunkon, éspedig az akkori politikai helyzetnek n1egfelelően
gyakran állan1közi szerződések és esetenként különböző érden1ek alapján. Sok esetben igen nehéz körühnények között tanultak. {nn 111egérde111elten szereztek oklevelet [6]. A Szegeden l 969-től magyar nyelven végzett és térítéses képzésben részesült gyó1,>yszerészek országonkénti rnegoszlását az/. táblázatban rnutatjuk be.
Tehetségüket és szorgalrnukat jelzi, hogy közülük
l l -en gyógyszerészdoktori fokozatot is szereztek, öten
lettek kandidátusok és egyikük a tudon1ány doktora
lett. Kettőjükről tudjuk. hogy később egyetemi tanári
beosztásba kerültek.
f\ csehszlovákiai. jugoszláviai. oroszországi. ro1nániai. szlovákiai és ukrajnai hallgatók kivétel nélkül 1nagyar nen1zetiségüek voltak. A v;;~dasági fiatalok szinte
111indannyian hazatértek. az erdélyiek közül néhányan
később 1nagyar úlla1npolgárságért folyan1odtak.
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Jernorzsolódás (akár 7orY<1 is)! E külföldi hallgatók 18
országból érkeztek és l 73-an végeztek (lásd l. táblázat); legtöbben l 995-ben. amikor 27-en (a magyarul
tanuló külföldiekkel együtt összesen 46-an!) kaptak
oklevelet.
Szakrnai karrierjükröl nincs teljes áttekintésünk.
Egyikük l 995-ben Szegeden doktorált, öten egyetemünkön nyertek PhD-fokozatot. jelenleg is többen dolgoznak ilyen fokozat n1egszerzésén. A világ sok pontján szán1osan kerültek vezető pozícióba gyógyszergyárakban. kórhází gyó~_,ryszcrtárakban és szakrnai hatóságoknál. Többségük azonban közforgahnú gyógyszertárakban dolgozik és n1egállják helyüket: a inagyar
gyógyszerész-oklevélnek 111indcnhol értéke van!
1986-ban az első ilyen hallgatónk rnagyar szánnazású svájci állampolgár volt. Izraelből és Kanadából
szintén tanultak nálunk olyan hallgatók. akik szülei
1nagyar szárn1azúsúak.

IRODALOM
./. f(ii(löldi_fiata/ok téríté:-;e.1,· képzése
Sajátos feladatot jelent e hallgatók oktatása. Mint
1náshol n1ár is111ertettük. képzésük szán1os szép kihívást és nehézséget tartahnaz. ugyanakkor oktatásunkban niinőségi változást hozott és financiálisan is kifizetődő volt: l 990-re pl. már 52 millió Ft-ot halmozott !'cl
a kar. a111elynek 100 rnillióért történő jelentékeny bőví
tésére előrehaladott tárgyalások folytak (végül ezt az
összeget a SZOTE más célra használta fel). A feladatok közül néhány. a teljesség igénye nélkül: angol nyelven jegyzeteket kellett írnunk. tankönyveket biztosítanunk. az angol nyelvet előadói szinten kell tudni és
vizsgáztatni. tovúbbú sajátos nen1zcti, vallási kultúrájukat ~s neveltetésüket ligyelernbc venni. oktatásukat
rnegszcrvczni. akkreclitúltatni stb. [7]. Igen nagy volt a
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