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Ötven éves a Marnsvásárhclyi Gyógyszerészeti Kar 

D1: Péter H Mária 

tvlarosvúsúrhclycn 50 éve rolyik cgycten1i szinten 
gyógyszerészképzés. E fCI évszázad elteltével az itt fr1\yó 
n1agyar nyelvű oktatást szeretnénk ben1utatni, felidézve a 
n1últ küzdelrncit, nicgen1lékczve elödcinkröl. Az eltelt 50 
csztendü tlirténclnlilcg ncn1 nagy· idő, dc elég hosszú ah
hoz, hogy húro1n ncrnzedék életét, sorsút egybe fögja: az 
clsö az alapító ncn1zedék, 111clynck tagjai az akkori kisvá
ros körü[n1ényei közt létrchoztúk azt az alapot, an1i bizto
sította az 50 éves 111üködést; a rnúsodik nen1zcdék tagjai a 
n1ai ú5--70 évesek, akik 111ár ebhi.:n az intéz1nényhcn nyer
tek kiképzést és az eg,yeten1 padjait elhag)'Va azonnal hc
kapcso!úcltak az oktatásba, betöltötték az Lircs helyeket és 
tovúbbvitték az alapítók szelle1niségél, igényességét, is
kolút lL're1ntve lVlarosv(isúrhelycn a húború utáni erdé\y·i 
111agyar !1J'eh·ü gyógyszerészképzés otthonúhan; a hanna
dik ncrnzedéké a 111ai !iatal rnagyar oktatóké, akik f1)Jcg az 
! 98C)-cs vúltozúst követöi.:n vették út a stafCtahotot s búr 
n1ég pály{~juk ki.:zdctén vannak, dc a 1narosvúsúrhelyi is
kola szc\Jen1ét továbbvíve biztosithatjúk tovúbbi fCnn1na
radúsunkat. ;\ n1arosvúsárhel:yi gyúgy·szerészképzést kez
dettöl f'ogva a n1esszen1enö szakrnai és etikai igényesség, 
g)'akorlati heúll ítottsúg jel lc111czte. 

Tlirléneluii e/(/-:.u1ények 

Erdélyben 1nagyar nyelvü eg;'etc1ni g:yúgyszerészkCp-
1.és 1872. és 1919. között !(olozsvúron volt, l\1agyaror
szóg 111úsodik 1nagyar cgycten1énck. a Ferencz Józscr·1·u
do1núnyegyete1nnck a keretében. 1\z 191 9. utúni hatalon1-
vúltozús 111iatt az egycten1 elöbb Budapestre, n1ajd Sze
gedre kliltözött. !·:!-:kor l·~olozsvúron rornún tannye!vü 
gyógyszcrészképzés indult az akkor létesített 1. l\::rdi11and 
Egyeten1L'n ! 9~4-ig, a111ikortól Rornúniúban csak Buka
restben ro!yt gyógyszerész képzés. 1940 1944 között 
(:s1.ak-f·:rdélynek i'Vlagyarorszúghoz va!ú visszacsato!úsa 
utún ~1 visszatért egyctl'lll ki.:retébcn. isinét beindult a 

gyógyszerészképzés Kolozsvúrnn. n1agyar nyelven. r'\z 
! 94). évi ú_iahh hatalo1n- és rendszi.:rvúltús utún, búr l<.o
lozs\'úru11 111!.:g•dakull a/, r\llan1i !\·!agyar Tann,;.'e[vü (k0-
:;öbb Bolyai nevét viselö) Egyetcn1, ennek ()rvosi Karút 
rvlarosvúsúrhelyrc költöztették, <1111inek következtében le
hetetlenné vú!t a 111agyar nyelvli gyógyszerészképzés, hisz 
a Tern1észcttudoinúnyi f(ar tovúhbra is Kolozsvúron n1a
radl. 

.'1 1naros1·úsúrhel,1·i gyágys;.erészkép:::és öti·en é1·e 

.1\z ! l)4~\ jliniusúhan 111cgalk{1ton tanügyi ref(1rn1 alap
.iún !('lrejiitt f\lanisvúsúrhelycn a n1agyar tannye!vü ()rvtisi 
~s ( iyúgyszcrészcti Intézet (()Cl'{!). i\ Klizoktatúsügyi iVli
nisztéri uin ! 9...J.~. októbi.:r 2<i-i 175. :;zún1ú rcndi.:letc értel
n1éhen a (iyúgyszerészeti Kar (CJYK.) rcccptúrai tagozat-

tal, négy éves l311Uln1únyi idövel indult be tvlarosvásúrhe
lyen az OCiYl keretében. Ezt a clátun1ot tekinthetjük a rna
rosvásárhclyi GYl( 111egalakulásának. Az 196 ! /62-es tan
évig az oktatús n1agyar nyelven folyt. Ekkor v{1!t kétnycl
vüvé olyan érlclen1ben, hogy az elöadásokat púrhuzan10-
san rorn:ín és 111agyar nyelven tartottúk, a gyakorlati okta
tús pedig kizárólag rornán nyelvü lett. A hallgatóknak Jc
hctöségük volt az e!öadúsok nyelvét 111egvúlasztani. Ettlil 
kezelve az intézrnénycn belül n1inden egyéb tevékenység, 
tanszéki ülések, szakn1ai, oktatói 111egbcszélésck, tudornú
nyos dolgozatok bcn1utatása, úllarnvizsga, versenyvizsg{ik 
kizúrólagos nyelve a rornán. Sajnos nen1 szcrvezödött egy
cgy púrhuzainos rornún és n1agyar nyelvü tagozat, an1i c\
kcrülhetövé tette volna - törvényes keretet biztosítva - a 
rnagyar nyelvű oktatás foko?„atos c!sorvaszt~1sút. 

1986-ban drún1ai cscn1ény következett be az egész 
c;y·j( életében./\ lcgfclsö úllan1i- és púnszcrvek utasitú
súra beindult a kar IClszúrnolása, ;,uni valószínüleg az 
egész rnarosvásúrhelyi orvos- és gyógyszerészképzés fo
kozatos 1negszüntctését célozhatta. l 986-tól kezdödöen 
nern szerveztek több !Clvétcli vizsgát, csak a n1eg!évö év
folyan1ok folytattúk tanuln1únyaikat. Ennek kiivetkezté
bcn n1ind a tanszcinélyzet, 1nind a hallgatók szú111ú11ak 
csökkenése n1iatt 111egszünt az önú!ló Ciyógyszcrészcti 
l(ar és tovúbb 111úr csak az ()rvosi J(ar Ciyógyszcrészeti 
Szakjaként rnüködötL !\ tanszen1élyzct ú!!ús nélkül rna
radt tagjainak egy részét nyugdijaztúk. 1nús részét pedig 
középiskolúkba, gyógyszcrtúrakba vagy !aboratóriun1ok
ba helyezték cl. ;\ki ncrn Cogadta el a !C!ajúnlott úllúst. 
rnaga keresett új n1unkahelyct. /\z 1989-es escn1ények 
utún, ainikor n1úr csak az utolsó, az V. évfólya1n létezctt 
ii.:lvéte!i vizsga nélkül a testvér intézetek l"clvétcli vizsgú
in n1cgf"clc!t. dc hely hiúnyúban lC!vétclt ncn1 nyertjelent
kezlíkböl n1cgalakult az 1. évl(ilyan1 és l 990 januú1:jútól 
isn1ét !\.Jlyarnatos lett a gyógy'szerészképzés az önúll(1 
(J'{l(-n. Ettöl kezdve az intéz111eny neve is 111(1dosu!t ()r
\'(Jsi és Ciyúgyszcrészcti Egyetcn1-rc (<JCl'{E). 

i\ n1arosvúsúrhclyi (i'{K inegalakulásakor !Clrnerült 
ni.:hézsCgck az oktatói b{1zis kialakitúsúra, a tanszcinély
zet tobnrzásúra es a hallgatók kiképzését biztosító kürül
rnt:nyek n1egtercn1tésérc vonatkoztak. E problén1úk rncg
oldúsa fökozatosan történt. lépésröl-lépésrc javultak a fel-
1étclek. azonban a kiteljesedéshez az eltelt 50 év gazdasú
gi-. politikai viszonyai ncn1 voltak kedvezöck. ! 94X 
iiszén az alig hórnn1 éve beindult ()rvosi f(ar is 111ég szá
rnos nehézséggel küzdiitt, an1i fölcg a hclyiségek Cs a tan
cr(ik hiúnyúban nyi!v(inult n1cg. Így a Ci\'l( rncgalaku!ú~a 
súlyosbította ezeket a nchézségckl:t. /\z cgyetcn1 kiizpon
ti épülete - a V(llt ! ladapród iskola·- adott helyet az okta
tús bcindulúsúhoz szükséges gyaktirló tenncknck. labora~ 
tóriunH1knak. illetve 1~1 !ahorattiriurnot k(i;;.lisen hnsznú!
tak az orvoskari tanszékekkel. :'\ gyógyszerészeti tanszé
kek szú1núnak növekedésével l(1kozatosan újabb helyisé-
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gckkcl bövült ugyan a kar, dc a n1ai napig is szükös körül-
1nényck között tnüködik. 

:'\z indulás 111ásik nagy problé1n{~ja a tantestület kialakí
tása volt. K.olozsvúrról azok a tanárok telepedtek át t\1aros
v{1súrhclyrc, akik 1núr az 1945-bcn beindult Orvosi I(aron is 
oktattak, így ll:pe1jes.\y Anna, Kiss iÍ1pá(/, ők késöhb a 
CJYK-n a különbözö ké111iai tanszékek 111cgalakitásában 
vettek részt. Az clsö gyógyszcrésztanár, aki I<olozsvárról 
jött át 1-fankó Zoltán volt: ö alapította és vezette az Egyctc-
1ni Gyógyszertárat n1ár 1945 óta, l 949-bcn pedig a 
„Galcnika" tanszéket hozta létre. Az 1. évi alaptantárgyak 
oktatásúra a helybeli középiskolák tanárai közül toboroztúk 
a legjobbakat, így lett Jahlonkay lsti'Ú!l - a ln~jdani rón1. 
kat. gin1núziun1 terrnészetrajz tanúra - a botanika tanszék. 
f!or1·áth .·lllilu pedig a fizika. késöbb a fizikai-ké1nia disz
ciplina, 1950-töl .)'oós Pál az analitikai-ké1niai tanszék 
1negalapítója. 1949-ben Kopp Elen1ér vegyészn1érnüköt 
biztúk 111eg a Einnakognóziai tanszék 1negszervezésével, 
aki 111egclözöen az 1904-ben Péter !Jd/a által alapított Ko
lozsvári Ciyúgynövény !(ísérlcti Állon1ús rnunkatársa volt 
l J gyancsak l 949-bcn települt át J(olozsvúrról Aiárlonji 
/,ús::./á g).tógyszerész, aki 1934-ig n1úr tanúrsegédként dol
gozott az 1. Fcrdinand Egyetcrn gyógyszerészi kérnia tan
székén, in~~jd gyógyszcrtúrút vezette. Itt is a gyógyszerészi 
kén1iai tanszék n1egszervezésévcl biztúk n1eg. Induláskor a 
többi tantárgy oktatásút (anatú1nia, n1ikrobiolúgia, gyógy
szertan, rnéregtan) az Orvosi !(ar tanúrai lúttúk cl. Ezek 
csak az 1957-es illetve az 1960-as tanévektöl kezdlidöen 
alakult:.ik önú!ló gyógyszerészi diszciplinákká (pl. gyógy
szerészi rnikrobiolúgi:.i), 111.:~jd 1966-tó! új tanszékek alakul
tak, így az ipari gyógyszerészet, a gyógyszercllenörzés stb. 
Jelenleg 39 kötc!ez{i tantúrgyat tanítanak az öt tanév alalt és 
! 2 fr1ku!tatív tárgy között választhatnak a hallgatók, tcnné
szetescn ezeket cg:'-egy diszciplinún belül oktatjúk. ·röbb 
tanszék alkot egy katedracsoportot. Evek óta két katcdra
csoportbúl úll a CiY!(, az egyik az alaptantürgyakal. a 111ú
sik a szaktantúrgyakat tiktató tanszékekhü! tcvödik össze. 

/\z oktatús heindulúsútó[ kezdve a tanagyag elsajútítá
súh<1n nagy nchézsCgctjclcntett az egycte1nijegyzctek. tan~ 
könyYek teljes hiánya. Ezért tnúr akkor 111egkczdödött a 
jcgyZl.'.tir~is. Elsüként Alúrto1!/i Lús::frj (iyógyszcrészcti ké-
111ia ( 1950), 1n~~jd Kopp /llenuJr Fannakognózia ( l 9:13) és 
IJ011k(J Zoltún (Jalcnika ( 1957) cín1ű jegyzetei jelentek 
ineg könyon1atos kiadúsban. ;\z eltelt 50 év alatt több 111int 
(1() 111agyar nyc[\"Ü egycteini jegyzetet írtak a GY!<. tanúrai, 
a ro111ún nyelvli gyakorlati és clrnéleti jegyzeteken kívül. 

.'\z 1948-as alakulúskor a karon oktató va[an1ennyi ta
núr kivCtel nélkül 111agyar nen1zctiségü volt, hisz az nktatús 
is 1nag;'ar ll)'l'I vcn folyt. ;\z 1 l)6 J /62-cs tanCvtö! kezdve, 
rnikor beindult a kétnyelvü képzés, valan1ennyi tanszék 
oktató közössége kihövült n1ús cgyctcrnckröl jött rornún 
ncrnzetiségl't tanúrokkal. akiknek a részar;:inya egyre na
g_yohb lelt. Ehhez hozzújárult az a tény is. hogy az idöscbh 
n1agyar ne111zctiségü tanúrokat n.yugdijazúsukkor az elrt1-
n1~·1nosítú politika kövctkeztébl.'.n n1indig ro111ún nc111zctisé
gückkc! pótoltúk. Jelenleg, J 9()8-ban a Cl'{i(-on a szaktúr
gyak uktatt'iinak bcosztúsút és nc111zctiség szerinti n1L'gosz
lúsú1 az/. táb!tízat roglal.la össze. Nein szerepelnek a túh
!úzatban az orvosi karon füúllúsú tanszen1{:[yzl'ti tagok. 

/. táblázat 

A 111aroswistir/Je(ri Gyú;:yszerészeti /(ar oktatúi 

az /99i/98-as ta11éPben beosztásuk és ne111zetiségiik s:.eriut 

Oktatók nc1nzctisCg/anyanyel v Os:;zcscn 
bcoszlúsa ro111ún ni agyar 

cgyctc1ni tanár 3 4 
cgyctcn1i clöadótanár 8 ·' 11 
cgyctc1ni adjunktus 5 4 <) 

tanársegéd 2 3 

gyakornok 3 4 

Összesen 18 13 31 
Of 

"' 58,0ú 41,94 lllll,110 

A 1narosvásúrhelyi (iYJ( beindulásakor a IL éves hall
gatók (az 1948/49-cs tanév) azokból vcrbuvúlódtak, akik 
111ég J(olozsvúron a Tcnnészettudo111únyi l(aron végeztek 
egy-két tanévet s azt 111egclözüen a gyógyszertári gyakor
latokat is. Ennek az évfolyan1nak a hallgatói 1950-bcn 
kaptak gyógyszerészi diplornút, ez volt az első n1arosvá
súrhclyi pron1óciú. 1\kik az 1948/49-es tanévben kezdték 
fVlarosvús~irhclyen cgycten1i tanuhnúnyaikat, azok is n1ég 
!(olozsvúron tették le a validúciós vizsgájukat a gyúgy
szertúri gyakorlatuk után. Ök 195 l-ben kaptak oklevelet. 
Az 1949/50-cs tanévtill kezdve 1negszünt az egyeten1 clöt
ti gyógyszertári gyakorlat, beépült az évközi illetve a tan
évek végén szervezett nyári gyakorlatokba. Ezért 1952-
bcn nen1 volt végzös évf'olya1n, csak 1953-han. Ezt köve
töcn a gyógyszerészképzés idejét felcn1elték öl évre s igy 
1954-bcn sen1 volt pron1óció. Ettöl kezdve fö!yan1atosan 
öt tanulrnúnyi év utún kaptúk ineg a hallgatók az okleve
let az 1989/90-es tanévvel hez{1rólag, n1ajd húrorn éven út 
( 1991, 1992, 1993) ne111 volt végzös évfolyan1 a 111úr cn1-
litctt okok rniatt. 

Az egyes évfolya1nok lét.szú1na 1948-199~. között 11 
0s 5t\ között vúltozott. 1965-ig egy-egy kivételtlil eltekint
ve a hallgatók is 111ag:yar anyanye!vüek voltak, ez utún 
csak •H)~60(~i(1-ban. 1998-a! bezúrúlag l 4E3 abszolvcns ka
pott gyógyszerész oklevelet i'vlarosvús{irhelyen a 4~t pro
rnúció kerct0ben. czckhé.i! 993 vagyis 62,9(V;i() rnagyar 
anyanyctvü volt. 

;\z ! 997 /98-as tanévben a hallgatók létszúinúL ncnize
tis0glik 1negjelölé.sévcl évfolyarnonként a //. táblázat tün
teti fel. 

I !. túblúz.at 

A uurro.\TlÍ.wirhe~ri Gyúgrs:erészeti Kar lud(~atúi 

az !99i/98-as ta11éi•be11 éi:/ólya111onké11t és 11en1:eriségiik s:e

ri11t 

i":vrolymn nt.!111zeti:;ég/anyanycl v ()sszesen 
rornún 

,_ 
--' }() 53 

II. 24 25 49 
Ill. 19 3 1 50 
IV 14 2(1 4(1 

v J(J 19 4'J 

() ]} 1 24! „. 
"" 45,ú..\ 54.}(1 \(111,0(1 
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A (jYJ(-on a gyógyszerCszképzéscn kívül tovúbbkép
zö tanfolyan1okat is szerveztek különböző tárgykörökből, 
újabban pedig az oklevél 1negszerzésc utáni „rezidencia'" 
keretében a gyógyszerészek sznkosodásához szükséges 
tovúbbkCpzést is biztosítják. Az ezek keretében tartott elö
adúsok, gyakorlatok 111ind ron1án nyclvüek. 

;\ doktori képzés csak az 1949/50-cs tanCvbcn indult 
be a G''l'K-on. Erre clsöként orszúgos viszonylatban is 
Kof'I' 1::Je111er prol"esszor kapta 1ncg a jogot fannakognózia 
túrgykörböl. 1964-ig, hatúláig az orszúg tnindcn részéből 
jöttek hozzá, hogy irányítása alatt szerezzék n1eg a n1aga
sabb fokú képesítést és készítsék cl doktori disszertációju
kat. /\z ! 950. januúr 17-én 1negjelcnt 14. szún1ú !\1liniszte
ri Rendelet szovjet n1intúra az aspirantúrút vezette be, 
inajd a szakn1ai és a politikai túrgyú vizsgúk, va!an1int a 
tézis 111eg\·édésc utún a gyógyszerésztudo111únyok kandi
dcítusa cíinct adon1únyoztúk. Ezt a jogszabúlyt 1953-ban. 
111ajd !9ó5-ben és 1967-bcn 111ódositottúk és újból a tudo-
111únyok doktora (gyógyszerészdoktor) !Okozatot lchctetl 
elérni. ,'\z 1996~97-ben hozott n1ódosítúsok csak a dokto
rútusi tcvékcn)·séget ( vizsgúk. referútun1ok n1egtartúsút) 
hcfii!yúsoltúk. i'Vlarosvúsórhclycn 1 951~ l 998 között hat 
professzor irúnyit{1s{1val négy túrgykürhöl doktorúlhattak a 
g)'ógyszerészck. Ez idó alatt összesen J 1-cn szereztek 
gyógyszerészdoktori círnet. legtöbbjük (24-en - 77,42~{)) 

!~1rrnakognóziúbó!, clöbh A·opp Elc111ér, rnajd Rác: Gáhor 
prof(:sszorok vezetésével. ;\ 1narosv~is<lrhclyi gyógysze
rész abszo!vcnsck közül eddig 34-cn szerezték 111cg dok
tori fokozatukat az orszúg különböz(i egycten1cin illetve 
kül!li!c\ön. 

/\ gyógyszerészképzés 111ellett a tanszen1élyzet vala-
1nL'nnyi tagja tUdO!ll{l!lYllS kutatói tevékenységet is f'oJyta
iO!l. Ez a gyógyszerészet ininden területét relö!elte: a nép
gyógy{1szat. a litokéinia. a gyógyszcrhatústan. a gyógysze
részi kén1i~1, a gyógyszerészi technológia és ezen kívül a 
hatúncrülctek alapkutatúsaiba is bekapcsolódtak. ;\z erecl-
111ényck közhSsérc az orszúgos jellcgü szak!apokon kívül 
helyi lchct(íségek is voltak. Így az Intézetnek l lJ55-töl sa
jút ki:.id\·únyajclent 111eg (.J1Tosi S:e1n!c ci1nen évi 2--t kii
tettL·l s ennek tlikörforditúsaként ünúlló lapként a Re1·is10 
Jfcdicolcl. 1 975-till egyhevontúk a n1agyar és a ron1{1n 
11yclYÜ kiad\'únyokat s l'ttÖl kezdve csak Rc1·ista A1cdica!ti 
volt a cin1c. dc kiizlen1ényei rnn1ún. 1nagyar és n1ús nyel
ven jelentek 1neg. ! 990. utún 1negy{J\tozott cí1n111el 
Rl·1·isru dc ;"\ft·dici11á si l;·unnacic ()1Tosi Js Grút!"TS:crJ
s:cti 5;::.e111/1' nC\·en jL'lenik ineg_ i\ltal<ihan 1ni1~d~;~~ sz:'in1-
nak \'an kü!iin gyógyszerészi rovata. 1nelyben a (i''I'K. tan
szeinélyzctén kívül gy<ikorló gyllgyszcrészck is közölhet
nek az urszúg egész tcrü!etéröL ! l))ó-l 957-ben a GYK 
nntnkatúrsai az akkori fVlagyar f\Utonótn Tarton1úny 
Egészségügyi C)sztúly~ival és a incgyci Gy·ógyszervállalat
tal. \'alí.1111int az ()r\'l1studon1únyi Túrsasúgok gJ'Úgyszeré
szet! Szaknsztúly[i,·a] ki\z(iSL'rl egy 1nagyar nyclvü szakla
Jlllt indítPllak cl /{'rtcsi!/i (Gyó,r:;ys:erés=eti !~rfl.:sifí'iJ ci
n1cri. Sajnos csak öt szú1n jelenhetett 111cg cbböl a kiad
,·:1nyhól. :'\ (iYI( (1ktatl1húzisóhoz tartozó Botanikus kert 
és Ciyl'igynii\·énykcrt ncn1csak az oktató és a tudon1únyos 
kutatúsokhnz szükségi.:s nyersanyagot szolgáltatta indulú
sa <'ila. hanen1 J 959-töl Jfagkatohíg11s-t adott ki. Ennek 

célja a nernzetküzi n1agcsere-akcióba való bekapcsolódás 
illetve a kertek úllornúnyának, a tennesztett gyógynövé
nyek skáhtjának állandó növelése volt. 1965-töl 1\lote 
Boíanice cin1cn n1c!Iéklcte is n1egjclcnt, 1nc!yben föleg a 
kertekben tenncsztctt gyógynövényekkel kapcsolatos ku
tatúsok eredn1énycit közölték. l 996-ban ez a n1el!ék!ct 
n1úr a 22. füzet (fr1sciculus) volt. 

.!\.z 1990-bcn újjáalakult Erdé~l'i A1ú=eu111 Egycsiileí 
Orvostudo111á11yi Szakos:tá~Fa az évente n1cgtartott ülés
szakjain lehetőséget biztosított a n1agynr anyanyclvü 
gyógyszerész oktatóknak, gyakorló gyógyszerészeknek is, 
hogy tudornúnyos tevékcnységükröl, cred1nénycikröl be
szún10\janak. Jelenleg ez az egyedüli lehetőségük a n1a
gyar orvosoknak és gyógyszerészeknek. hogy anya
nyelvükön szúrnoljanak be kutatúsaikról. 

Ezeknek az clöadúsoknak az anyagai az újraindult ()r-
1·11snu/11111ú11.1·i Értesitc'i köteteiben jelennek 111eg. 

;\ (J'{!( oktatói bekapcsolódtak a R.on1ún Gyógyszer
könyv \'II., Vili.. IX. Cs X. kiadósúnak összcóllitúsúha. 
szerkesztésébe, szún1os 111onogrúfia kido!gozúsüba. !'vlincl 
a ro1nún. 111ind a 111ag:-'ar nyclvü szakkönyvek. kéziköny
vek szerzöi között gyakran talúlunk 111arosvúsúrhe!yi 
gyógyszerész tanúrokat. Így Rác: Gúhor gyl1gyniivénye
ket és a fitoterúpiút t{irgya!ó kézikönyvei több kiadúsban 
jelentek 111cg ron1ún és n1agyar nyelven. Ezeken kívül 
egyes n1egyék gyógynövényeit ben1utató köteteket is kiad
tak szerkesztésében. n1unkatúrsai közreinüködésével. 
Ciyógyszerésztörténeti szen1pontból is jelentós Spieh11a1111 
.lá::sej'és Soós Pál könyve Nyulas Ferencröl, an1ihen élet
rajzi adatain és Erdély úsvúnyvizeinek \'egyi összetételét. 
hatúsait beinutatú 111üvén kivül az 1807-bcn n1cgjelcnt 
/11slr11ctío JJro ..lpothccoriis teljes 1nagyar nyelvü fordítúsa 
is n1egtalúlhatú. /\z utóbbi években a gyógyszerészeti 
szakkönyvek nagy része ro1nún nyelven jelent n1cg. Ilyen 
G)·ércsi .·Írpád kötete a krninatogrúliús n1ódszerck széles
kürü a!ka!n1azús~ínak lchctöségéröl. 

Egy dolgozat kerete ncrn engedi n1cg. hogy az ötven 
éve !'cnnúl\ó 111arosvúsúrhclyi G'lK tevékcnységér{i!, rnli

ködéséröl részletesebben beszún1oljunk. Ezzel a vúzlatos 
is111crtetéssel, rövid úttekintésscl prób{1!tuk 1;.;1idézni ~1 

111cgalakulústól a inai napig tartó küzde!inct az erdélyi ina
gyar nych·ü gyógyszerészképzés f;.;nntartúsúén. i\'la. a1ni
knr pnlitik;1i csat~írozús folyik az önúlló ro111úniai úlla111i 
111agyar egyeten1 létrchozúsúért. talún ez a 1núltba való 
visszatekintés az évfordulós incgernlékczésen kívül is fon
tt1s. ,;\ közel ! )()() gyógyszerész. aki a n1an1s\·üsúrhelyi 
CiYl(-on szerezte rneg képesítését, oklevelét, n1a inúr szét
szóródva az egész vilúgon az oktatóitól, tanúraitól itt szer
zett szakn1ai isn1creteivel. hivatústudatÚ\'al és szakn1asze
retctéve! bizonyította. hogy a n1~iros\·úsúrhelyi gyógyszi.:
részképzés 111egú\lta helyét túrsintézn1é11yci 111e!lett és to
\'Úbhi 1;.;nn111aradúsa indokolt. jogos igénye az erdélyi 1na
gyarsúgnak. 

.'\ 111~iros,·ásúrhelyi (Jyógyszerészeti J(ar alapítl1 tanú
rainak crnléke clötti tisztelgés !egyen ez a 1ncge1111l·ke~ 
zcs. 
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