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MAGYARORSZÁGI
GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS
FEJLŐDÉSE
RÁDÓCZY G Y U L A

G y ó gyszerészképzésünk történetének, fejlődésének részletes tanulmányozása azért fontos,
mert egy szakterület mindenkori helyzetének, a társadalomban betöltött szerepének és társadalmi
megbecsülésének lényeges tényezője, hogy szakemberei milyen szintű szakmai kiképzésben ré
szesültek. Ezért e tárgykörbe tartoznak természetesen a gyakornokképzésen és az egyetemi képzé
sen túlmenően a különböző postgradual is képzések is (a doktori cím megszerzése, a továbbképzés,
a szakgyógyszerészképzés), sőt — mivel a gyógyszertári asszisztensek egyre több területen kap
csolódnak be a gyógyszerészi munkakörökbe — foglalkoznunk kell a gyógyszertári középkáderek
képzésével is.

A KÖTELEZŐ EGYETEMI OKTATÁS BEVEZETÉSE E L Ő T T I IDŐK

Kezdetben a gyógyszerészet Magyarországon is szabad foglalkozás (ars libera) volt és a patika
felállításához az engedélyt a városi magisztrátus adta meg. Abban az időben ugyanis a szabad kirá
lyi városok voltak minden társadalmi és közművelődési élet központjai, így municipiális jogkö
rüknél fogva minden intézményt, privilégiumaik és külön törvényeik alapján önállóan létesítettek.
Mivel a gyógyszerészet ekkor még céhszerű foglalkozás volt, így a gyógyszerészek működésének
alapját is a városi hatóságok, a tanács és azok gyűlésének határozatai vetették meg. A város alkal
mazta patikáiban a gyógyszerészeket, így felettük szabadon rendelkezett. Nagyobb városaink ha
tóságai már a X V I I . században megszabták, hogy a gyógyszerészek a városi tanács felügyelete
alá tartoznak és az előtt kötelesek vizsgát is tenni.
A X V I I I . század közepén Mária Terézia már rendeletileg szabályozta előbb a jogadományozást
(1748), majd a gyógyszerészképzést is (1759). A gyógyszerészképzés 1770 előtt nemcsak egyete
mi végzettséghez nem volt kötve, de még alapvető iskolai végzettséghez sem, illetőleg ez utóbbit
csak körvonalazták a rendeletek.
Eleinte a gyógyszerészet ipari jellegű foglalkozás volt, mivel a gyógyszerész maga gyűjtötte és
állította elő a gyógyszereket a patikában. Később a gyógyszerkincs változása következtében és már
az alapanyagoknak is üzemi méretekben történő előállítása eredményeként, de nem utolsósorban
a merkantilizmus elterjedésének hatására, a gyógyszerészet a XIX. századtól lassan kereskedelmi
jellegűvé vált.
Ennek megfelelő volt a gyógyszerészképzés is. I I I . Ferdinánd 1644. évi rendelete a gyógysze
részképzéssel kapcsolatosan még csupán azt írta elő, hogy a gyakornok 4 évig tanuljon egy patiká
ban, törvényes születésű legyen és katolikus vallású, valamint a latin nyelvben némi jártasságot
tudjon felmutatni. Kezdetben tehát aki a gyógyszerész pályára akart lépni, az beállt tanulónak
egy patikába, egy meghatározott idő után felszabadult és gyógyszerészsegéd lett. Az ezt követő
néhány évi segédkedés és a vándorévek után teljes jogú gyógyszerésszé vált, ehhez azonban
1759-től még approbációs vizsgát is kellett tennie.
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Az 1759. május 25-én kelt uralkodói, i l l . az 1759. május 29-én kelt helytartótanácsi rendelet. Linzbauer
Xavér Ferenc: Codex sanitario medicinalis Hungáriáé. Buda, 1852—1861. I I . köt. 362. 479. sz. Rácz, I . :
Gyógyszerészképzés
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a SOTE Gyógyszerésztud.

karán 1955—1975. Bp. 1975 3.

Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. Bp. 1929. U. köt. 98. Lex Sanitaria Ferdinandi 7.§
(Linzb. i.m. I . 247.

Természetesen ahhoz, hogy valaki beállhasson gyógyszerészgyakornoknak (tanulónak), a latin
nyelvben — mint láttuk — némi jártasságot kellett felmutatnia, mivel mind az orvosi vények, mind
pedig a gyógyszerkönyvek nyelve latin volt, tehát azok megértéséhez és utasításaik helyes értelme
zéséhez elengedhetetlen volt valamelyes latin nyelvismeret. A latin nyelvnek ez az alapfokú isme
rete viszont abban az időben 14 éves korra elsajátítható volt a városi, úgynevezett „triviális isko
lákban" (mai szóhasználattal élve: „általános iskolákban").
E szerint tehát a 14 év körüli gyermek, némi latin nyelvismerettel beállt tanulónak egy patikába
és ott néhány év alatt gyakorlatban elsajátította a gyógyszerészeihez tartozó ismereteket, fogalma
kat, műveleteket és lassan megtanulta a gyógyszerkönyv (dispensatorium) szövegét is. Ez a gya
kornoki idő (tirocinium) a tiro ügyességétől és az oktató gyógyszerész képességétől függően 3—5
évet tett ki. A gyakornoki idő lejártakor a tirónak, az oktató gyógyszerész jelenlétében, a városi
magisztrátus előtt el kellett készítenie egy összetett gyógyszert. Ezt a vizsgát 1727-től a megyei
főorvos (physicus) előtt kellett letennie. Ha ez sikerült, felszabadító segédlevelet kapott, amely
nek birtokában gyógyszerészsegédi kondíciót vállalhatott. Ez rendszerint többéves bel- és külföldi
kondíciók vállalását jelentette, amelynek során a szakmai látóköre jelentősen tágult. Ezek alatt
a vándorlóévek alatt általában évente változtattak kondíciót. A többéves segédkedés és a vándorló
évek után 1759-től kötelezővé vált az approbációs vizsga is, amit a városi, illetve a megyei fizikus
és egy köztiszteletben álló gyógyszerész előtt kellett letenni. Az approbációs vizsgáról szóló bizo
nyítványt a Helytartótanácshoz terjesztették fel és az adta meg az önálló gyógyszerészi gyakorlatra
feljogosító engedélyt. Ez az approbációs vizsgával kapcsolatos rendelkezés tulajdonképpen a
gyógyszerészet szakmai színvonalát kívánta biztosítani, amivel — valljuk be — Magyarországon
elég nagy bajok voltak. Ugyanis sok esetben a városi magisztrátus felkészületlenül utasította ap
probációs vizsgára a gyógyszerészeket, a Helytartótanács pedig alkalmilag, esetleg minden vizsga
nélkül is megadta a gyógyszertárvezetés jogát.
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Külföldön ekkor már volt lehetőség orvosegyetemeken hallgatni és vizsgázni a gyógyszerészje
lölteknek, Magyarországon viszont — mivel orvosegyetem még nem volt — ezt nem lehetett még
megkívánni. A Helytartótanács egy 1736. évi rendelete felpanaszolja, hogy még nagyobb városok
ban (Pest, Esztergom, Nagyszombat) sincsenek egyetemet végzett gyógyszerészek, hanem vizs
gáztatásuk a városi orvosra van bízva és ennek bizonyítványa elegendő a gyógyszerészet önálló
gyakorlására. Volt ugyan néhány gyógyszerészjelölt, aki külföldre menve a bolognai, krakkói, páduai, utrechti stb. egyetemeken vizsgázott és ezek hazatérve a szakma tekintélyének számítottak
itthon. A rossz hírű bécsi egyetemre nem nagyon jártak a magyar diákok. Ugyanis az 1720-as évek
körül a számunkra mintaképül állított bécsi egyetem siralmas állapotban volt. Franz Brückmann
1724 és 1730 között ismételten felrótta, hogy a bécsi egyetemnek nem volt botanikai kertje, sem
kémiai laboratóriuma, hallgatói növénytanból mit sem tudtak. Emellett az egyetem vígan osztotta
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Az 1727. augusztus 22-én kelt uralkodói, i l l . az 1727. szemtember l-jén kelt helytartótanácsi rendelet.
Linzbauer i . m. I I . köt. 8—9. 12. sz.
Demko Kálmán: A magyar orvosi rend története. Bp. 1894. 390. és 488.
Rácz L : i . m . 3.
Végh Antal: A magyar gyógyszerészképzés. In Kempler Kurt: Magyar gyógyszerészet 1967. Medicina.
1968. 39.
Az 1759. május 29-én kelt uralkodói, i l l . az 1759. július 24-én kelt helytartótanácsi rendelet. Linzbauer
i . m. I I . köt. 362—363. 479. sz.
Demko i . m . 489.
Lipták Pál : A magyar gyógyszerészek egyetemi kiképzésének vázlatos története. A Magyar GyógyszerészTudományi Társaság Értesítője 1929/5. sz. 362.
Magyary-Kossa i . m. IV. köt. 82.

Küttel Sámuel stuttgarti vándorlevele 1715-ből
Sámuel Küttels Gesellebrief aus Stuttgart 1715.

az alkalmi gyógyszerészi diplomákat és űzte a maga, nagyon elfajult gyógyszertárvizsgálatait,
amit van Swieten is felpanaszolt. Akik viszont távolabbra jutva, más nyugat-európai egyetemre
kerültek, azok rendszerint már nemigen tértek vissza hazájukba, hanem ott külföldön alapítottak
családot és vetették meg további életük anyagi alapjait, mivel az kedvezőbb lehetőségeket kínált
az itthoni viszonyoknál.
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A GYÓGYSZERÉSZI ESKÜ

A gyógyszerészek számára az eskükötelezettség Európa-szerte egyidejű az első gyógyszerészei
re vonatkozó törvényekkel. A kötelező gyógyszerészi esküt már az orvosok és gyógyszerészek jo
gait és kötelességeit elhatároló első rendelkezés, a „Statútum sive leges municipales Areleatis"
(1162—1202) is bevezette. I I . Frigyes német-római császár 1224. évi rendelete, amely a birodalma
egészségügyét rendezte, szintén kötelezte a gyógyszerészeket az eskütételre. Magyarországon a
kötelező gyógyszerészi esküt csak az 1770. évi „Generale normativum in re sanitatis" rendelte
el. Ezt megelőzően nálunk nem a diploma átvételekor, hanem a gyógyszerészi munkahely betölté
sekor kellett esküt tenni, a városi magisztrátus előtt.
A kötelező gyógyszerészi eskü szövege, már a középkori Európában, a hippokratészi eskü szö
vegéből alakult ki és ez szabta meg a gyógyszerész jogait és kötelességeit. Az eskü szövege a kö
vetkező kérdésekre terjedt ki:
— a gyógyszerész önálló officinalétesítő jogára, szemben az orvossal, akinek tilos volt
gyógyszereket előállítani és forgalmazni,
— a gyógyszerésznek arra a kötelességére, hogy a hivatalos orvos irányítása alatt és el
lenőrzése mellett, jó minőségű gyógyszereket készítsen,
— a gyógyszerész és az orvos közötti bármilyen haszonmegosztást célzó egyezmény tilalmára,
— a gyógyszerkészítményeknek a törvényes gyógyszernormatívum előírásai alapján való
kötelező elkészítésére és a hivatalos gyógyszerárszabás szerinti forgalmazására való kötele
zettség vállalására,
— a betegek részére történő éjjel-nappali rendelkezésre állásra,
— a mérgező vagy magzatelhajtó készítmények orvosi rendelvény nélküli árusítási t i 
lalmára,
— a cukornak mézzel való helyettesítési tilalmára,
— a város tulajdonát képező gyógyszerészi eszközökkel kapcsolatos anyagi felelősségre,
a várostól bérbe vett patikák esetében.
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Ernyey József: A Pázmány Péter Tudományegyetem és első gyógyszerészei. A Magyar
Gyógyszerésztudo
mányi Társaság Értesítője 1935/5. sz. 489. Lóránd Nándor—Tóthné Sebők Eszter: A magyarországi gyógy
szerészképzés fejlődéséről, különös tekintettel Kecskemétre. Acta Pharmaceutica Hungarica 1976 Suppl.
323.
Zalai Károly: A gyógyszerrel kapcsolatos tevékenységek és intézmények történeti fejlődése. Orvostörténeti
Közlemények 71—72. sz. 20.
Linzbauer i . m. II.köt. 62 . 75.sz.
Bánóné Fleischmann Mariann—Zalai Károly: A gyógyszerészi eskü kialakulása és fejlődése. Gyógyszeré
szet 1978/5. sz. 184. Demko i . m. 390.
Schelenz, Hermann: Geschichte der Pharmazie. Hildesheiri, 1965. 313—316.
Spielmann József—Ovidiu Maior: Régi erdélyi gyógyszerészi eskük. Gyógyszerészet 1979 5. sz. 178—179.
u.ők: A gyógyszerészi deontológia kezdetei Erdélyben. Gyógyszerészet 1979 6. sz. 219—221.

A GYAKORNOKKÉPZÉS

Az 1940. évi oktatási reform bevezetése előtt, az egyetemi képzést a gyakornokképzésnek meg
kellett előznie és ennek az időtartama az évek során jelentősen változott. Mindenesetre a gyógy
szerészképzést általában a hosszú gyakornoki idő és a rövid egyetemi oktatás jellemezte 1770-től,
egészen az 1940. évi oktatási reform bevezetéséig. Tulajdonképpen ez helyes is volt, hiszen abban
az időben a gyógyszerészet manuális foglalkozást jelentett és amíg a szakma gyakorlati részét kel
lő mértékben nem oktatták az Egyetemi Gyógyszertár és a Gyógyszerészeti Intézet laboratóriu
maiban, addig ennek elsajátítására csak a patikai gyakorlat adott lehetőséget.
Eleinte az egyetemi tanulmányokat megelőző képzést még nem szabályozták ugyan, de részint
mivel az egyetemi előadások kezdetben még latin nyelven folytak, részint pedig mivel az orvosi
vények és a gyógyszerkönyvek szövege is latin nyelvű volt, ezek megértéséhez alapfokú latin
nyelvismeret feltétlenül szükséges volt, amit a 4 algimnáziumban lehetett megszerezni. A vándor
lóévek ekkorra megszűntek már, tehát a 4 algimnázium elvégzése után lehetett jelentkezni egy
patikába gyakornoknak, majd a 6 év gyakornoki idő (tirocinium) sikeres befejezését követhették
az egyetemi tanulmányok.
A X I X . század közepéig nagyjából e szerint folyt a gyakornokképzés, bár 1833-ban született
egy ezt érintő, de meg nem valósult javaslat, amely szerint csak 6 gimnázium elvégzése után lehe
tett volna jelentkezni gyógyszerészgyakornoknak, a tirocinium időtartama viszont csak 3 éves lett
volna. (Meg kell jegyezni, hogy ebben az időben még csak 6 gimnáziumi osztály volt. A V I I .
és V I I I . osztályt, valamint az érettségi vizsgát csak később vezették be.) A tervezet szerint a gya
kornoki időt követő sikeres tirocinális vizsga után, további 2 év segédidő előzte volna meg az egye
temi tanulmányokat. Az 1835-ben megjelent gyógyszerészképzésre vonatkozó rendelet azonban
továbbra is csak 4 algimnáziumot, valamint a magyar, a német és a latin nyelv ismeretét írta elő.
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Ezt a javaslatot a szabadságharc alatt megismételték azzal a változtatással, hogy a 2 éves segéd
idő csak az egyetemi képzés után következhetett volna és az egyetemi képzést is 2 évre emelték
volna fel. A szabadságharc bukása miatt azonban ez a javaslat sem valósult meg, csak évtizedek
múlva.
A szabadságharc után, 1851-től Magyarországon is az osztrák rendszerű gyógyszerészképzést
vezették be, ami az előbb említett javaslatokhoz képest visszaesést jelentett. E szerint 4 algimnázi
um elvégzése után (amelyet 1853-tól még kitűnő eredményű bizonyítványhoz is kötöttek) követke
zett a most már 3 évre csökkentett gyakornoki idő, amelyet a tirocinális vizsga zárt le. Az ezt köve
tő 2 év segédidő letöltése után kerülhetett csak sor az egyetemi tanulmányok megkezdésére.
A gyógyszerészképzés és ezen belül a gyakornokképzés ügye az 1867. augusztus 26-án rendezett
Országos Gyógyszerész Nagygyűlésen első napirendi pontként szerepelt. A kérdés tanulmányozá
sára kijelölt bizottság 8 gimnáziumi előképzettséget javasolt, azonban a többség még a 6 gimnázi
umot is sokallotta, így gyógyszerészképzésünk ügye ekkor még nem jutott előbbre. Egy 1873 októ
berében ismét benyújtott gyógyszerésztestületi beadvány kapcsán Trefort Ágoston vallás- és
8
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Az 1835. november 27-én kelt, 267. sz. Vallás- és Közoktatásügyi kibocsátvány.
Kempler Kurt: A gyógyszerész gyakornok-képzés fejlődésének nehézségei a XIX. században. Gyógyszeré
szet 1975 4. sz. 143.
Az 1848. június 10-én kelt, 346. sz. Kereskedelemügyi Miniszteri rendelet. Linzbauer i . m. I I I 5. köt. 922.
3740. sz.
Gyógyszerészi Hírlap 1848 1. sz. 3—4.
Halmai János: Gyógyszerészképzési törekvések 1848-ban. Orvostörténeti
Közlemények 51—53. sz.
202—204.
u.ő.: 1848-as szabadságharcunk gyógyszerészi vonatkozásai. Gyógyszerészet 1961 3. sz. 106.
Lipták i . m . 376. old.

közoktatásügyi miniszter javaslatot terjesztett a gyógyszerészek elé, amely a gyakornokképzést
szabályozta volna. A javaslat szerint a gyakornoki idő, 4 gimnáziumi végzettség esetén 3 év, 5
gimnázium után 2 év és 6 vagy ennél több gimnázium elvégzése után csupán 1 év lett volna. A
javaslat indoklása szerint eddig azért nem mentek 6, 7 vagy 8 gimnáziumi végzettséggel a gyógy
szerészi pályára, mert ezután még további 7 év (3 év tirocinium + 2 év segédidő + 2 év egyetem)
szükséges a diploma megszerzéséhez. Az 1874. május 6-án tartott Gyógyszerésztestületi Közgyű
lés azonban a javaslatot elutasította, ragaszkodván még érettségi esetén is a 3 év gyakornoki idő
höz annak ellenére, hogy a korabeli szaksajtó ekkor már teljes nyíltsággal írt gyógyszerészképzé
sünk és a vizsgarendszer elmaradottságáról.
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Az évekig elhúzódó viták lezárásaként végül is Than Károly tekintélyének súlya kellett ahhoz, hogy
1888. január 1-től életbe lépjen egy új gyógyszerészképzési rendszer, amely azonban az egyetemi okta
tást még nem érintette, csak az előképzést. Ugyanis a pályára lépéshez már végre megkövetelték a
6 gimnáziumot (vagy 6 reáliskolát, esetieg 6 polgári iskolát, ez esetekben azonban a 6 gimnáziumnak
megfelelő latin nyelvvizsgát is kellett tenni). Ezt követte a 3 év gyakornoki idő, ami abban az esetben
2 évre csökkent, ha a gyakornoknak megvolt az érettségije. Az egyetemi felvételhez szükséges gyakor
noki vizsgát most már nem a tiszti főorvos előtt, hanem egy olyan bizottság előtt kellett letenni, amely
a gyógyszerészhallgatók egyetemi oktatásában részt vevő 2 professzorból, a Gyógyszerésztestület 2
megbízottjából és a minisztérium által delegált elnökből állt.
A vizsga elméleti és gyakorlati részből tevődött össze. Először a gyakorlati vizsgát kellett leten
ni, amely recepturából, egy könnyebb készítmény előállításából, valamint hivatalos gyógyszerek
felismeréséből és vizsgálatából tevődött össze. A szóbeli vizsga anyaga: kémia, fizika, növénytan,
gyógyszerismeret, a gyógyszerkönyv egy latin nyelvű cikkelyének magyarra fordítása, gyógysze
részi könyvvitel és a gyógyszerészetre vonatkozó jogszabályok ismerete. Aki 1 tárgyból nem felelt
meg a vizsgán, az 3 hónap múlva, 2 tárgy esetében pedig 6 hónap múlva jelentkezhetett pótvizsgá
ra. A vizsgadíj 22 forint volt.
Mivel az új gyakornokképzési rendszer jelentősen megnövelte a szakmai követelményeket, a gyakor
noki vizsgára jelentkezők felkészültsége pedig a követelményekhez képest igen szerény volt, a Magyar
országi Gyógyszerész Egyesület 1888-tól 2 hónapos időtartanú, magánjellegű tanfolyamot indított 40
forint tandíj ellenében, mind a pesti, mind pedig a kolozsvári egyetem tanársegédeinek a bevonásával.
Mivel a tanagyag nagyságához a rendelkezésre álló idő igen kevésnek bizonyult, azért a tanfolyam idő
tartamát előbb 3, majd később 4 hónapra emelték. Ez a magánjellegű tanfolyam, amely a hallgatóit
a gyakornoki vizsgára készítette elő, 1895-től kezdődően hivatalos gyakornoki szakiskolává szervező
dött az Aggteleki (ma Kiss József) utcai Gyógyszerészházban. Az iskola első vezetője Győry István
volt. A tirocinális vizsga után, ami még csak a gyógyszerészsegédi működésre jogosított, következett
a 2 év segédidő, amit tetszőlegesen az egyetemi évek előtt, vagy az után lehetett letölteni, de a diploma
csak akkor vált érvényessé, ha a 2 év segédidő letöltésének igazolását, annak hátlapjára felvezették.
A Gyakornoki Iskola 1941-ben, az új rendszerű gyógyszerészképzés bevezetésével szűnt meg. Felszere
lése és berendezése a Drogista Iskola tulajdonába került.
10

u

9

1 0

1 1

Gyógyszerészi Hetilap 1873. év 432. 508. 535. 653.
Kempler: A gyógyszerész gyakornok-képzés...
143.
Szentgyörgyi István: Gondolatok a X I X . század második felének reformtörekvéseihez. Acta Pharmaceutica Hunga
rica 1969. 1. sz. 40—45.
3 2 222/1887. sz. V K M rendelet.
25 920/1888. sz. V K M rendelet.
Lóránd — Sebők i . m. 325.
Halmai János: A korszerű gyógyszerészképzés kialakulása Magyarországon 1876—1945. Orvostörténeti
Közlemények 51—53. sz. 207—208. Spergely Béla: Visszaemlékezés a „Budapesti Gyógyszerészgyakorno
ki Tanfolyamira. Gyógyszerésztörténeti Diárium 1974 . 2. sz. 31—38.

Az első magyar nyelvű gyógyszerészgyakornoki tankönyv az 1865-ben Felletár Emil tollából
megjelent „Gyógyszerészet ' ' c. könyv volt, amit 1867-ben már 3 kötetben adtak ki Kátai Gáborral
közösen, „A gyógyszerészeti tudományok alapvonalai ' ' címmel. A következő az 1883-ban megje
lent „Gyógyszerészeti tankönyv gyakornokok számára ' ' c. munka volt, amelynek szerzője Csurgai
Kálmán. Sorrendben a harmadik 1896-ban jelent meg Mihalovits Jenő és Gaszner Kálmán szerző
párostól „A Gyógyszerészeti gyakorlat kézikönyve az ifjabb gyógyszerész-nemzedék
számára"
címmel. Ezt követte 1901-ben Győry István, Schilberszky Károly és Stöcker Alajos szerzőktől a
„gyógyszerészgyakornoki
tankönyv". Az utolsó gyógyszerészgyakornoki tankönyv már 5 kötet
benjelent meg 1926 és 1935 között, több szerző tollából. Az I . kötetben a kémia, a I I . kötetben
a gyógyszerismeret, a m / l . a gyógyszerészi műveletek és eszközök, a III/2. a gyógyszerészeti
technológia és végül a IV. kötetben a gyógyszerészeire vonatkozó törvények és rendeletek ta
lálhatók.
Gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter felszólítására 1891. február 6-án a Gyógy
szerész Egyesület javaslatot tett a gyógyszerészképzés korszerűbbé tételének ügyében, amelyben
a pályára lépés előfeltételeként az érettségit javasolta, valamint azt, hogy a gyakornoki időt ne
nyilvános gyógyszertárakban töltsék a jelöltek, hanem a két gyógyszerészegyetemünkön szerve
zendő, gyakorlati ismereteket adó, 1 éves tanfolyamokon. Ennek eredményeként 1892-ben élet
be léptetett a gyógyszerészképzésre vonatkozó új szabályrendelet, amely az előzőekhez képest
azonban lényegi változást nem hozott, csupán egységesen összefoglalta az egészet és ekkor szüle
tett meg hozzá a királyi jóváhagyás is, 1892. augusztus 2-án. Az előképzettség, a gyakornoki idő
és az azt lezáró vizsga, valamint a segédidő megegyezett az 1888-ban életbe lépett gyógyszerész
képzési renddel.
12
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Hosszú küzdelem után, 1912-től végre kötelező előfeltételévé vált a gyógyszerészképzésnek az
érettségi megszerzése. Erre annál is inkább szükség volt már, mert a XIX. század utolsó évétől
már csak a gyógyszerészek voltak egyedül olyan diplomás végzettségűek, akiktől az érettségi vizs
gát nem követelték meg, ugyanis ez 1899-től már az állatorvosi diploma megszerzéséhez is elen
gedhetetlen volt.
Ma talán csodálkozunk rajta, hogy a korábbi gyógyszerésztársadalom miért nem ragaszkodott
jobban, miért nem harcolt határozottabban az érettségi érdekében a pályára lépés alapvető előfel
tételeként. Ugyanígy csodálkozhatunk azon is, hogy a tudományok fejlődésével, előrehaladtával
az egyetemi képzést miért nem emelték, fejlesztették, holott ezek hiánya számtalan hátrányt jelen
tett a gyógyszerészek számára. Fel kell figyelnünk arra a tényre is, hogy a korszerűbb, magasabb
színvonalú gyógyszerészképzést részint a szabadságharc alatt vették tervbe, részint pedig — mint
látni fogjuk — a Tanácsköztársaság idején, bár az idő rövidsége miatt egyik terv sem valósulhatott
meg. Ennek magyarázata az, hogy az alkalmazottakkal dolgozó tulajdonosok nem tartották szív
ügyüknek a gyógyszerészképzés színvonalának emelését, mivel úgy gondolták, hogy a magasabb
követelmények miatt kevesebben jelentkeznének a pályára, tehát csökkenne a munkaerő-kínálat
és ez eredményesebb béremelési követeléseket tehetett volna lehetővé. A forradalmak idején v i 
szont ezek a megfontolások nem érvényesülhettek, hanem csak a haladást, tehát jelen esetben a
magasabb színvonalú képzést biztosító szempontok.
14

Tehát az érettségihez kötött pályára lépéshez 1912. augusztus 3-án megszületett a királyi jóváha
gyás és 1 év türelmi idő után, 1913 szeptemberétől azt érvényre is juttatták. Ugyanekkor a gyakor
noktartást is megszigorították, mert ehhez most már miniszteri engedélyre volt szükség. Ezzel a

Kempler: A gyógyszerész gyakornok-képzés...
144.
A 35 985 (1892. I X . 9.) V K M rend. in: Chyzer Kornél: Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendele
tek gyűjteménye. Bp. 1895. I . köt. 598—606.
Kempler: A gyógyszerész gyakornok-képzés...
144.

rendelkezéssel az oktató gyógyszertárak alapját vetették meg. Ezek az intézkedések 1914-től egy
újabb gyógyszerészképzési reformot tettek szükségessé, amely szerint — a most már kötelező —
érettségi után (reálgimnáziumi érettségi esetén külön latin nyelvvizsgával) a gyakornoki idő 2 év.
Ennek letöltése után el kellett végezni a gyakornoki tanfolyamot és csak ezután lehetett jelentkezni
a gyakornoki vizsgára. A gyakornoki vizsga tárgyai a gyógyszerészet (elmélet és gyakorlat), a ké
mia, a botanika, valamint a gyógyszerismeret voltak. Sikeres vizsga után a gyakornokból segéd
(vagy divatos szóhasználattal: ,,nem okleveles gyógyszerész") lett. A gyakornoki vizsga után le
hetett beiratkozni az egyetemre, ahol — most már mint érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők —
rendes hallgatóként látogatták az előadásokat.
Mivel ez a képzési rendszer 1940-ig tartott, még ma is élnek olyan idősebb kollégák, akik itt
megálltak és nem folytatták tovább tanulmányaikat az egyetemen, ha úgy érezték, hogy a későbbi
ek során úgysem áll majd módjukban önálló patikavezetéshez jutni. így pedig a tandíjat és a vizs
gadíjat, valamint a munkából kieső egyetemi éveket megtakarítva, a nyugdíjaztatásukig gyógysze
részsegédként (nem okleveles beosztott gyógyszerészként) működhettek, valamivel kevesebb
fizetésért mint az egyetemet végzett gyógyszerészsegédek (beosztott gyógyszerészek).
Az új gyógyszerészképzési rendszer a segédidőt 2 évről 3 évre emelte fel, amelyből 2 évet tet
szőlegesen az egyetemi évek előtt is, vagy azután is le lehetett tölteni, viszont a harmadik évet
feltétlenül az egyetem elvégzése után kellett letölteni. A segédidő letöltését a területileg illetékes
tiszti főorvosnak kellett igazolnia. Lényeges újítás volt az approbációs vizsga ismételt bevezetése.
(A vándorévek után is volt ilyen.) Jelen esetben ezt az utolsó segédév letöltése után lehetett letenni
és csak ez jogosított a gyógyszertár önálló vezetésére. Ennek különös jelentősége azért volt, mert
így a jelöltnek éreznie kellett, hogy a gyógyszertári gyakorlatot nemcsak le kell töltenie, de arról
számot is kell adnia az approbációs vizsgán, amelynek helye az Egyetemi Gyógyszertár volt és
egy teljes napot vett igénybe. Ugyanis délelőtt a több ismeretlen galenikum meghatározásából álló
gyakorlati vizsga folyt és ennek eredményessége esetén, délután az elméleti vizsgára került a sor,
a gyógyszerészeire vonatkozó jogszabályok és a gyógyszerészeti technológia tárgykörökből.
15

AZ EGYETEMI GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS

A korabeli felfogás szerint egy egyetem csak akkor volt ,,teljes értékű", ha mind a 4 kara léte
zett. Az 1635-ben — a török hódoltság miatt ideiglenes jelleggel Nagyszombaton — alapított egye
temnek, alapításakor még csupán teológiai és filozófiai kara volt. A jogi kart csak 1667-ben létesí
tették, az orvoskart pedig 1769-ben. Az orvoskart — amelyben a gyógyszerészképzés is folyt —
Gerhard van Swieten holland származású orvos, Mária Terézia tanácsadója és a Habsburg Biroda
lom egészségügyének vezetője, javaslata alapján szervezték meg. A tervezet tulajdonképpen a
16
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105 597/1912. sz. V K M rend.
88 016/1914. sz. V K M rend.
112 745/1914. sz. V K M rend.
Lipták i . m. 382.
Végh i . m. 42.
Zalai Károly: A gyógyszertárak szerepe a gyógyszerészképzésben. Gyógyszerészet 1972. 4. sz. 142—143.
u.ő. : adatok a 60 éves budapesti egyetemi gyógyszertár múltjából és jelenéből. Gyógyszerészet 1968. 3. sz. 99.
Zboray Bertalan—Zalai Károly: Az egyetemi gyógyszertár a gyógyítás és az oktatás szolgálatában. Orvos
történeti Közlemények 51—53. sz. 216.
Perényi Frigyes: Gyógyszerészképzés a nagyszombati egyetemen 1770—1777. Orvostörténeti
Közlemények
57-59. sz. 112.

Bécsi Orvosegyetem átszervezéséhez készült, de ennek alapján létesült a Nagyszombati Egyetem
Orvoskara is. Van Swieten az orvos- és a gyógyszerészképzést körvonalazó tervezetét még 1749.
január 17-én nyújtotta be az uralkodónőnek és február 7-én már meg is született az azt helybenha
gyó rendelet. A gyógyszerészképzéssel ennek a tervezetnek a I I I . fejezete foglalkozott.
A bécsi udvart az is sürgette egy Magyarországon felállítandó egyetem megszervezésére, hogy
ezzel kizárja a külföldön tanuló magyar fiatalok nyugati útjának lehetőségét, mivel ezek nemcsak
orvostudományi ismeretekkel gyarapodva tértek haza, hanem megismerték a francia felvilágoso
dás eszméit is, amit hazatérve itthon is terjesztettek.
Ennek a tervezetnek a megvalósulása azért volt nagy jelentőségű a magyar egyetemen is, mert
oktatási alapelvei közel egy évszázadon keresztül meghatározták gyógyszerészképzésünket és az
ennek alapján létesült tanszékekből alakultak ki a későbbi szakosodások eredményeként létrejött
további tanszékek is. Ez a tervezet mondta ki először, hogy a kémia és a botanika oktatása alapvető
fontosságú a gyógyszerészhallgatók számára. A gyakorlati képzés szempontjából elengedhetetle
nül szükségesnek tartotta a kémiai laboratórium és a botanikus kert létrehozását és bevonását az
oktatásba. Tárgyalta egy új vizsgarendszer lényegét is és a patikák új alapokon álló, objektív el
lenőrzési rendszerét is.
Az egyetemi gyógyszerészképzés megindulásával hazánkban a gyógyszerészeinek új korszaka
kezdődött. A gyógyszerészet első nagy fellendülése nemcsak a természettudományok fejlődésé
nek volt a következménye, hanem annak is, hogy az államhatalom a gyógyszerészek és a gyógy
szertárak helyzetét már törvényes rendeletekkel szabályozta. Az egyetemi oktatás megvalósítása
Magyarországon részint a gyógyszerészeti tudományok hazai kialakulásához adta meg az alapot,
részint pedig lehetőséget teremtett az egységes gyógyszerészi gyakorlat kialakításához.
Van Swietent megelőzően, Nógrád vármegye fizikusa (tiszti főorvosa), Perlitzi János Dániel is dol
gozott ki és terjesztett fel az uralkodónőhöz egy orvosegyetemi oktatási tervezetet, de ez csak 1751-ben
jutott el Mária Teréziától a Helytartótanácshoz. A gyógyszerészképzés szempontjából nagy kár, hogy
a Nagyszombati Egyetemen nem ezt a sokkal átgondoltabb javaslatot valósították meg, amelyet tulaj
donképpen van Swieten is felhasznált a saját tervezetének elkészítésekor. Perlitzi tervezetében szerepelt
például az oktatási rendszerhez kapcsolódó egyetemi gyógyszertár terve is, amelynek megvalósítása
igen nagy jelentőségű lett volna a gyakorlati oktatás szempontjából és csak a XX. század első éveiben
került megvalósítására sor. Itt merült fel először annak a gondolata is, hogy a gyógyszerészek oktatásá
ban, gyógyszerész is kaphasson — igaz csak másodrendű — szerepet.
A Nagyszombati Egyetem Orvoskarának felállítását 1769 november 7-én hagyta jóvá Mária Te
rézia, majd alig egy hónappal később, december 14-én ezt a Helytartótanács ki is hirdette és az
új Orvoskaron az első évadnyitás 1770 november 29-én (csütörtökön) volt. Az egyetemi végzettsé
get pedig 1771-től követelték meg a magyar gyógyszerészektől. (Az orvosoktól már 1756-tól.)
Mária Terézia egy 1771 április 22-én kelt leiratában rögzítette, hogy a tanagyag, a tanrend, a
kiadandó diploma szövege és az esküminta tekintetében a Nagyszombati Egyetem a Bécsi Egyete17
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menez alkalmozkodjék. A bécsivel megegyező (tehát az egész Habsburg Birodalom területén kor
látozás nélkül gyakorolható) működésre feljogosító kitételt azonban 1773-ban már törölték a nagy
szombati diplomák szövegéből.
Van Swieten 1772-ben bekövetkezett halála után a Habsburg Birodalom egészségügyi kormány
zása Anton Störck kezébe került, ami különösen a magyarok szempontjából sötét korszakot jelen
tett. Mégis az 1774. évi tanulmányi reformja, gyógyszerészképzésünk szempontjából igen nagy
jelentőségű volt. Ennek köszönhető a gyógyszerészhallgatók teljes jogú egyetemi polgárokká fo
gadása is, ugyanis bevezették őket az Orvoskar Matriculájába és részesülhettek a kar minden ki
váltságában. Szintén ez a tanulmányi reform írta elő a gyógyszerészhallgatók számára a kémia és
a botanika mellett a materia medica kötelező hallgatását is.
A gyógyszerészeknek adandó cím tekintetében az egyetemek nehezen döntöttek. Az olasz és
a francia egyetemek, ahol az első gyógyszerészi okleveleket kiadták, úgy határoztak, hogy mivel
a „medicináé doctor" cím csak jeles szigorlatok alapján jár és a nem így képesített orvost pedig
„magister "ként bocsátja el az egyetem, a gyógyszerészeknek is a „magister" címet adják. Az
egyetemek történetének tanulmányozása viszont azt igazolja, hogy a „magister" cím eredetileg
magasabb volt a doktorátusnál. Ezt viselték az egyetemi professzorok is, az általuk kreált alkalmi
elődadók viszont csak doktorok voltak. A bölcsészeti karok legtöbbje szintén nem doktorátust,
hanem magisteri címet adott. így a gyógyszerészek egyetemi rangja nagyobb lett, mint ahogy azt
tervezték.
A Störck-féle oktatási reform arról is intézkedett, hogy azoktól a korábban approbált gyógysze
részektől, akik nem az országos protomedikus vagy az egészségügyi tanácsos, esetleg valamely
egészségügyi bizottság előtt vizsgáztak, hanem a városi vagy a megyei fizikus előtt, meg kell kö
vetelni, hogy ismét tegyenek bizonyságot szakmai tudásukról, de most már az egyetemi vizsgabi
zottság előtt. Ez a rendelkezés érthetően — különösen az idősebb gyógyszerészek körében — nagy
visszatetszést keltett. Mint ezt levéltári adatok bizonyítják, többször fel kellett szólítani őket a
vizsga letételére. Végül — mivel a rendelet értelmében e nélkül nem folytathattak volna tovább
gyógyszerészi tevékenységet — engedniük kellett az erőszaknak. Azokat az idős gyógyszeré
szeket, akik királyi kegyelem folytán mégis felmentést nyertek az egyetemi vizsga alól és csak
„céhes" képesítéssel rendelkeztek, „antelicentiatus '-oknak nevezték.
19

20

Ez a rendelkezés azonban nemcsak a vizsgára kötelezett gyógyszerészek körében volt népsze
rűtlen, hanem a korábban őket vizsgáztató hatósági orvosok (megyei, városi fizikusok) és a vizs
gabizottságba korábban felkért gyógyszerészek körében is. Ok ugyanis anyagi okokból nem akar
tak lemondani vizsgáztatási jogukról, az egyetemi vizsgabizottság javára. Bár az 1759. évi
rendelkezést már egy 1771 november 4-én kelt rendelet is hatálytalanította és kimondta, hogy a
megyei fizikusokból és a köztiszteletben álló gyógyszerészekből összehívott vizsgabizottság által
kiadott bizonyítványok ezentúl érvénytelenek, mégis 1775 március 15-én létre kellett hozni Bécs
ben egy kamarai-hely tartósági vegyes bizottságot, amely kénytelen volt az ügyet hosszasan tár
gyalni és döntését az 1774. évi reform szellemében meghozni.
A Nagyszombati Egyetemet nem sokkal az Orvoskarának létesítése után előbb Esztergomba,
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majd Vácra, végül Egerbe akarták áthelyezni, mivel ekkorra már a török alól felszabadult az or
szág. Végül is 1777-ben mégis Budára került, ahonnan 1784-ben Pestre költöztették. Fennállásá
nak első másfél évtizedében az Orvoskarán gyógyszerészdiplomát szerzett hallgatók száma nem
haladta meg évente a 10 főt. A Pestre költözés után a X I X . század közepéig ez a szám 20—30-ra
változott. Az első két gyógyszerészhallgató aki 1771-ben diplomát szerzett a Nagyszombati Egye
temen: Nóvák József (augusztus 21.) és Plenti Jakab (december 13.) volt.
Kezdetben az egyetemi gyógyszerészképzés csupán 1 évet tett ki. Az úgynevezett ,,téli szemesz
terben" folyt a kémia és ezen belül az egyes gyógyszerészi műveletek oktatása. A tanagyag Winterl Jakab ^Compendium Pharmaciae" és ,, Prolegomena" c. egyetemi jegyzetei voltak, amelyek
Hermann Boerhaave ,,Elementa chemiae" c. munkáján alapultak és ezekben az anyag kérdés
felelet formájában volt összefoglalva. Winterl oktatása eleinte korának megfelelően a flogiszton
elmélet alapján állt, de Antoine Lavoisier publikált eredményeinek hatására 1782-ben az elsők kö
zött állt át az antiflogiszton elmélet híveinek a táborába. Szintén a legelsők között volt, akik elfo
gadták és oktatták a Berzelius-féle „dualisztikus" kémiai elméletet. Tankönyvként ajánlotta még
ezen kívül a kémia oktatásához a Storek-féle 1774. évi oktatási reform a J. R. Spielmann: „Institutiones chemiae" (Strassburg, 1763) és P. J. Macquer: „Anfangsgründe der theoretischen und
praktischen Chemiae" (Lipcse, 1786) c. munkákat is.
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A botanikát az 1771 május 16-án avatott botanikus kertre támaszkodva oktatták, ezért az oktatása
az úgynevezett „nyári szemeszterben" folyt. Orvosegyetemen kémiát és botanikát Nagyszombat
előtt csupán Leidenben és Bécsben oktattak. A Nagyszombati Egyetemen a botanikát előbb
Crantz, majd később Linné rendszere szerint oktatták.
A harmadik tárgy a gyógyszerészhallgatók oktatásában a materia medica (gyógyszerismeret)
volt. Ez egész éven át folyt heti 2 órában, az orvostanhallgatókkal együtt. A tanagyag Boerhaave
„Matéria medica" (Nürnberg, 1755) c. munkája volt.
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A tanév időtartamának
1770—1787
1787—1819
1819—1881
1881-től

változásai:

november 1-től augusztus 31-ig
szeptember 1-től június 30-ig.
október 1-től július 31-ig.
szeptember 1-től június 30-ig.

Halmai János: A Pesti Egyetem néhány kiváló gyógyszerész tanítványa és professzora. Orvostörténeti
Közlemények 57—59. sz. 303.
Lipták i . m. 368.
Marosné Lugosi Márta: Winterl Jakab professzor oktatói munkássága és a gyógyszerészet. Gyógyszerészet
1975. 11. sz. 425.
Perényi i . m. 108.
Zalai Károly—Maros Gyuláné: Winterl Jakab professzor kémiai tananyaga a gyógyszerészhallgatók számá
ra. Gyógyszerészet 1979. 11. sz. 425—429.
Bolányi—Palatkás i . m. 421.
Bánóné Fleischmann Marianna—Zalai Károly: A materia medica hazai egyetemi oktatásának kezdete.
Orvostörténeti Közlemények Suppl. 9—10. sz. 109—118.
Perényi i . m. 110.
Szász György: A magyar gyógyszerészképzés alakulása jelenlegi helyzete és feladatai. Gyógyszerésztörté
neti Diárium 1974/2. sz. 41.

A tanév végén 3 elméleti és 1 gyakorlati tárgyból kellett vizsgázni. Az első vizsga a növénytan
volt. A jelölt elé nagyszámú, frissen szedett gyógynövényt raktak, amelyeket nemcsak gyógysze
részi, hanem botanikai nevükön is meg kellett nevezni. Tudni kellett, hogy melyik növénynek me
lyik része a hivatalos gyógyszer, mit készítenek belőle, mikor kell gyűjteni és hogyan kell tartani.
A második vizsga a materia medica, vagy pharmaceutica volt. Itt a vizsgázónak az alapanyagok
mindhárom csoportjából (mineralia, plantae, animalia) mutattak gyógyszereket, amelyeket fel
kellett ismernie. Meg kellett magyaráznia, hogyan lehet megkülönböztetni a jól elkészített gyógy
szereket a nem megfelelőktől, a már állás közben tönkrementektől vagy a hamisítottaktól, vala
mint azt is, hogy mi a hamisítások vizsgálatának a menete. Az utolsó elméleti vizsga a kémia és
az általános gyógyszerészet (universa pharmaceutica) volt. A vizsga tárgya a gyógyszerészi eszkö
zök, súlyok, a gyógyszerészi és kémiai műveletek, a recepturában alkalmazott jelek ismerete, va
lamint az összetett gyógyszerek elkészítésének menete.
A 3 elméleti vizsga sikeres letétele után került sor a gyakorlati vizsgára. Mivel abban az időben
még egyetemi gyógyszertár nem volt, így egy erre a célra kijelölt helybeli gyógyszertárban folyt
le a gyakorlati vizsga. Ennek keretében a jelöltnek összetett gyógyszereket kellett előállítania a
vizsgabizottság előtt, a hivatalos gyógyszerkönyv előiratai szerint. A vizsgabizottság elnöke az
Orvoskar dékánja volt, tagjai pedig a kémia és a botanika professzorai, valamint 2 meghívott gya
korló gyógyszerész. Ha a vizsgák sikeresek voltak, a jelölt esküt tett és megkapta a diplomájával
a „magisterpharmaciae"
címet. Ha viszont a vizsga sikertelenül végződött, azt csak 1 év eltelté
vel lehetett megismételni. Tandíj nem volt, de a vizsgák és az ennek alapján kiállított oklevél díja
igen magas volt. Összességében 82 forint 48 krajcár, ami mintegy másfél hektó bor, vagy egy jó
szarvasmarha árának felelt meg. Ez az összeg a következő tételekből tevődött k i :
a 3 elméleti szigorlat (egyenként 3) összesen
9 aranydukát
a gyakorlati szigorlat 6 aranydukát
a kari pénztárba
a jegyzőnek
a pedellusnak
a dékánnak
bélyeg

38 fi 42 kr
25 fi 48 kr
3 fl —
4 fl 18 kr
6 fl —
4 fl —
1 fl —

összesen:

82 fl 48 k r
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Gyógyszerészképzésünkben némi visszaesést jelentett az az 1786. évi rendelkezés, amely meg
engedte az előírt tantárgyaknak magánúton való tanulását. A rendelkezés kimondta, hogy akinek
a körülményei nem engedik meg az egész évet az egyetemen tölteni és ezért mint magántanulók

A számoláshoz tudni kell, hogy 1 aranydukát = 4 forint (fl) 18 krajcár (kr), 1 forint pedig = 60 kraj
cárral.
Merkur von Ungarn 1786/5. sz. 510—513., 1786/8. sz. 719—721. 1787/8. sz. 678—682., 1787/9. sz. 727-728.
Demko i . m. 489.
Gottl Antonia—Hegedűs Lajos: Kétszázéves pesti egyetemi gyógyszerészi oklevél. Gyógyszerészet 1979.
12. sz. 474—475.
Lipták i . m. 362.
Marosné i . m. 425.
Perényi i . m. 110—111.

akarják az egyes kollégiumokat hallgatni, azt csak a nyári szemeszterben tehetik, amikor is a Pesti
Egyetem új botanikus kertjében tanulhatnak.
A Nagyszombati Egyetemhez tartozó botanikus k e r t e t 1771-ben létesítették van Swieten oktatási
tervezete alapján, Schwarzer helybeli plébánostól vásárolt telken. Az egyetem Budára költöztetése
u t á n átmenetileg az Angolkisasszonyok budai majorjában telepítettek botanikus k e r t e t , majd ké
sőbb azt a Krisztinavárosba helyezték át. Miután az egyetem Pestre költözött, Winterl professzor
saját költségén t a r t o t t fenn botanikuskertet 1784 és 1786 k ö z ö t t a Józsefvárosban. Innen 1786-ban
került át a mai Szép utca környékére, a Ferenciek zárdájának a kertjébe. Itt már 1788-ban 507 ne
met és 1656 fajt képviseltek a telepített növények. Innen 1809-ben az Országúton (ma Múzeum
körút) l e v ő telekre költözött a botanikus kert, ahol jelenleg a kémiai és fizikai intézetek v a n n a k .
Az egyetem 1848-ban vásárolta meg botanikus kert céljaira az Üllői út 57. (később 78-ra átszámo
zott) Festetich-kertet és e k k o r költözött a jelenlegi helyére.
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Bár a gyógyszerészképzés közel egy évszázadon át ebben a rendszerben folyt, néhány kisebb
változtatást időközben mégis hajtottak végre, amire a n n á l is inkább szükség v o l t , mivel az egyetem
szűkös anyagi helyzetére visszavezethető korszerűtlen oktatását már az 1780-as évektől többen is
élesen bírálták. A Nagyszombati Egyetemen folyó gyógyszerészképzés korszerűtlensége m i a t t né
h á n y ambiciózusabb hallgató a S e l m e c b á n y á i Bányászati Akadémián egészítette ki a kémiai tanul
mányait, a h o l az idősebb Jacquin kezdeményezésére már az 1760-as é v e k óta gyakorlatokkal is
kiegészítették a kémia elméleti oktatását. Az állandó anyagi nehézségek és a támogatás szűkössége
m i a t t a botanika oktatásával is ez v o l t a helyzet. Winterl professzor 1776-ban maga í r t a : , , . . .a
lelkiismeretem folytonosan furdal, mennyi azoknak az orvosoknak, gyógyszerészeknek a száma,
kiket — habára botanika elemeivel sincsenek tisztában — kénytelen voltam képesíteni, akik most
az én bizonyítványom alapján garázdálkodnak embertársaik között, ameddig csak élnek! '
7 2 9

A Helytartótanács 1806-ban elrendelte, h o g y a professzorok ne diktálják az előadásaikat, ha
nem azokat írásban nyújtsák be a Helytartótanácshoz, m a j d jóváhagyás u t á n nyomtassák ki. Ebben
az időben a Pesti Egyetemen a kémiát Franz Jacquin, m a j d később Johann Trommsdorf munkái
Az 1786. január 23-án kelt 328. sz. uralkodói, i l l . az 1786. február 21-én kelt 7995. sz. helytartótanácsi
rendelet. Linzbauer i . m. I I I / l . köt. 210. 942. sz.
Az 1786. március 13-án kelt 2683. sz. uralkodói, i l l . az 1786. március 28-án kelt 14 253. sz. helytartótanácsi
rendelet. Linzbauer i . m. I I I / l . köt. 224. 955. sz.
Az 1786. április 18-án kelt 4120. sz. uralkodói, ill az 1786. május 9-én kelt 19 901. sz. helytartótanácsi ren
delet. Linzbauer i . m. III/L köt. 244. 970. sz.
Az 1786. április 23-án kelt 4491. sz. uralkodói, ill. az 1786. május 23-án kelt 19 903. sz. helytartótanácsi
rendelet. Linbauer i . m. I I I / l . köt. 244. 970. sz.
Demko i . m. 490.
Kempler: A gyógyszerész gyakornok-képzés... 143.
Lipták i . m. 368.
Bolányi—Palatkás i . m. 445, 446, 481.
Marosné i . m. 425
Szentgyörgyi István: A magyar gyógyszerészképzés iránya a X I X . század második felében. Orvortörténeti
Közlemények 51—53. sz. 186.
Winterl Jakab: Index secundus horti botanici Universitatis, quae Pestini est. Pest, 1788.
Merkur von Ungarn 1787/8. sz. 680—682., 1787/9. sz. 726—727
Ernyey i . m. 502—503.
Ganzinger, Kurt: Die oesterreichische Provinzial-Pharmokopöe (1774—1794) und ihre Bearbeiter. Zur Ge
schichte der Pharmazie 1962/3. sz. 19—20.
Huszti, Theofil Zakariás: Diseurs über die medizinische Polizei. (Pozsony, 1786, I . köt. 69.)
Perényi: i . m. 107—108.

alapján oktatták. A kémiai és a botanikai tanszék 1810-ben vált külön, 1812-től pedig a vizsgabi
zottságban az eddig meghívott 2 gyakorló gyógyszerész helyett a „história naturalis specialis"
(természetrajz, vagy állat- és ásványtan) tanára foglalt helyet, mivel a tanmenetben már 1806-tól
szerepelt e tárgy oktatása.
Az elméleti vizsgát 1813-tól megelőzte a gyakorlati vizsga és csak azt bocsátották elméleti vizs
gára, aki már a gyakorlati vizsgán megfelelt. Ugyanekkor a vizsgadíjat 86 forintra emelték.
Szintén ugyanebben az évben az oktatás színvonalának emelése érdekében született egy javaslat
is az egyetemi gyógyszertár létesítésére vonatkozóan, ami nemcsak a klinikák gyógyszerellátását,
hanem a gyógyszerészképzést is szolgálta volna. Mint tudjuk, ennek megvalósítása Pesten még
közel 100 évet váratott magára, bár 1843-ban ismét kérvényezte felállítását az egyetem. Végül is
az akkor újonnan létesített Kolozsvári Egyetemen 1884-ben megnyitott Egyetemi Gyógyszertár jó
példáját látva, az 1897. évi és az ezt sürgető 1903. évi folyamodvány eredményeként Pesten
1907-ben kezdte meg működését az Egyetemi Gyógyszertár.
Kezdetben latin nyelven folyt az oktatás az egyetemen, majd 1780-ban I I . József a német nyelvet
tette meg az oktatás nyelvévé. I I . Lipót 1790-ben ismét a latin nyelvű oktatást rendelte el, de támo
gatta a magyar nyelven folyó előadások megtartását is. Az 1844. évi I I . tc. alapján kiadott helytar
tótanácsi rendelkezés szerint a közoktatás nyelve ,,egyes kivételekkel" a magyar. A szabadságharc
alatt az oktatás kizárólag magyar nyelven folyt, bár az orvoskari előadások ekkor szüneteltek. Az
oktatás nyelve 1849-től ismét a német lett, majd az 1860 október 20-án kelt, úgynevezett „Októbe
ri Diploma ' ' alapján az egyetemen magyar nyelven is lehetett előadni. 1868-tól pedig az egyetemi
oktatás nyelve kizárólag a magyar lett és az 1872. augusztus 4-én kelt 23 417. sz. szabályrendelet
értelmében a doktori esküt is magyar nyelven kellett letenni.
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A kémia, az állat- és ásványtan, valamint a növénytan oktatása és vizsgáztatása 1849-től átkerült
az Orvoskarról a Bölcsészkarra, így a mindkét karon hallgató gyógyszerészjelöltek egyik karhoz
sem tartoztak. Részint ezért, részint pedig mert akkor még érettségi nélkül kerültek az egyetemre,
így a gyógyszerészhallgatók rendkívüli hallgatóknak minősültek.
A gyógyszerészek számára írt első magyar nyelvű egyetemi tankönyv 1842-ben jelent meg,
Mannó Alajos gyógyszerész tollából. Ezt követte 1847-ben Szennert K. János könyve. Mindkettő
gyógyszerészi kémia tankönyv v o l t .
Az 1849. szeptember 27-én Ausztriában jóváhagyott egyetemi törvényt 1851-ben Magyarorszá
gon is bevezették. Ez a szabadságharc alatt kidolgozott tervezethez képest, a gyógyszerészképzés
nagyarányú visszafejlődését jelentette, nem beszélve arról, hogy amíg az osztrák egyetemnek
autonómiája volt, addig a Pesti Egyetem autonómiáját a szabadságharc után felfüggesztették,
amit csak 1860-ban nyert vissza. Ez idő alatt a bécsi Kultuszminisztériumnak volt alárendel
ve. Ebben az időben a gyógyszerészhallgatók az I . évben állat- és ásványtant, valamint botanikát
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1968. 3. sz. 98.
Zboray—Zalai i . m. 216.
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Szentgyörgyi István: Egy gyógyszerészi tankönyv a reformkorban. Gyógyszerészet 1967/8. sz. 310.

hallgattak az egyetemen, a I I . évben pedig kémiát és gyógyszerészetet, majd 1853-tól még fizi
kát is.
A Pesti Egyetemen az osztrák gyógyszerészképzési rendszer a maga teljességében csak 1859-től
valósult meg. Az ekkor életbe léptetett képzési rend, az egyetem előtti előképzés addigi rendsze
rén (4 gimnázium, 3 év gyakornoki idő, tirocinális vizsga) nem változtatott, csupán az egyetemi
kötelező tárgyakat és vizsgákat körvonalazta pontosan. Megkülönböztetett viszont gyógyszerész
mester és gyógyszerésztudor (doktor) fokozatot, lehetővé téve ezzel a gyógyszerészek számára is
a doktori cím megszerzését. Ez utóbbiaktól 6 gimnáziumot és kitűnő eredményű gyógyszerész
mesteri oklevelet kívántak meg.
A természettudományok rohamos fejlődése szükségessé tette az oktatott tárgyak differenciáló
dását, ami a szélesebb körű ismeretek megszerzését tette lehetővé. Ezért a továbbiak során az
egyetemen az I . év első félévében fizikát és ásványtant, a második félévben állattant és növénytant
kellett hallgatni. (Tehát szétvált a természetrajz tantárgy, külön állattanra és külön ásványtanra.)
Altalános, szervetlen és szerves (!) kémiát pedig mindkét félévben. A fl. év első félévében gyógy
szerészi kémiát és gyógyszerismeretet, a második félévben pedig gyógyszerészetre vonatkozó jog
szabályokat. Mindkét félévben heti 10 óra gyakorlat volt. A Pesti Egyetemen ugyan megszűnt a
gyógyszerkészítés mint oktatott tárgy, de 1892 óta ennek ellenére kötelező vizsgatárgyként szere
pelt. (1914-től viszont megfordult a helyzet: ettől kezdve már csak a tárgy hallgatása volt a kötele
ző, a szigorlat nem. Arra csak az approbációs vizsgán került sor.) Budapesten csak az Egyetemi
Gyógyszertár felállítása után, 1907-ben kezdte el ismét oktatni a gyógyszertechnológiát Matolcsy
Miklós, de ekkor még mindig csak fakultatív tárgyként. Ezt a tárgyat a gyakornoki idő alatt, a
gyógyszertárakban sajátították el.
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Tehát az I . évben az alapozó tárgyakat, a I I . évben pedig a szaktárgyakat oktatták. Az I . év végén
fizikából, állattanból és ásványtanból kellett vizsgázni. A I I . év végén előbb gyakorlati szigorlat
volt, amely 2 gyógyszerkészítmény előállításából és 1 gyógyszer analíziséből állt. Amennyiben
a gyakorlati vizsga sikeres volt, következhetett az elméleti vizsga: gyógyszer ismeret, kémia, bota
nika és gyógyszerügyi jogszabályok tárgyakból. Ezt követte az eskütétel, majd a diploma kiadása,
amely most 84 forint 30 krajcárt jelentett. A gyógyszerészhallgatók és az orvostanhallgatók elő
adásait 1883-tól választották külön.
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A Magyarországra is kötelező érvényű 1859. évi osztrák ipartörvény a gyógyszerészetre is vo
natkozott, azonban ebben említés sem történt arról, hogy a gyógyszerészet egészségügyi pálya
lenne. így a gyógyszerészmestert annak ellenére, hogy egyetemen szerzett diplomával rendelke
zett, nem is tekintették „akadémiai végzettségűdnek. Első ízben csak az 1876. évi egészségügyi
törvény szögezte le, hogy a gyógyszertár egészségügyi intézmény.
Egy Kolozsváron alapítandó egyetemről még a szabadságharc alatt született döntés, amelyet
Eötvös József alá is írt, de a szabadságharc bukása miatt csak 1872-ben nyithatta meg kapuit a
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Kolozsvári Egyetem. Az alapító oklevelét pedig csak 1881-ben szentesítette az uralkodó, amikor
is ,,Ferenc József Tudományegyetem" nevet kapott. Itt is azonnal megindult a gyógyszerészkép
zés, sőt a Monarchia egyetemei közül ekkor csupán itt oktatták kötelező tárgyként a gyógyszer
technológiát és a recepturát. (A Pesti Egyetem ekkor — mint láttuk — úgy avatott még gyógysze
részeket, hogy a gyógyszerkészítés nem szerepelt az oktatott tárgyai között.) A kolozsvári
egyetemen ugyanis 1884. január 9-én Hintz György gyógyszerészt magántanárrá habilitálták,
gyógyszerészi műtan és vénykészítés tárgykörében és már ez év szeptemberétől meg is kezdte e
tárgyaknak az oktatását a gyógyszerészhallgatók számára. (Vénykészítéstant az orvostanhallgatók
nak is adott elő.) Tehát ő volt az első magyar gyógyszerész, akit az Orvoskar magántanárrá foga
dott. Ugyancsak az ő kezdeményezésére létesült 1902-ben az Egyetemi Gyógyszertár is Kolozsvá
ron, amely 1904 január l-jével kezdte meg a működését. Hintz György időközben bekövetkezett
halála miatt a kolozsvári Egyetemi Gyógyszertár első vezetője Issekutz Hugó lett.
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Szintén a Magyar Korona területeihez tartozó Zágrábban 1874-ben nyitotta meg kapuit az egye
tem és 1882-től itt is megkezdődött a gyógyszerészképzés. A Horvát Gyógyszerészeti Társaság po
litikai demonstrációi miatt, amelyből az egyetemi hallgatók is jelentékeny részt vállaltak, ezt
1897-ben már meg is szüntették.
Az 1888. évi új gyógyszerészképzési rendszer, illetőleg az ezt összefoglaló 1892. évi szabályren
delet, az egyetemi képzés tárgyai és vizsgarendje szempontjából nem sok újat jelentett az előzőek
hez képest. A gyógyszerészhallgatók az I . évben a Bölcsészkarhoz, a I I . évben az Orvoskarhoz
tartoztak az egyetemen. Az I . év első félévében változatlanul fizikát és ásványtant hallgattak, de
most már az állattan is ennek a félévnek az anyagához tartozott. A második félévben folytak a
kémiai gyakorlatok. Ugyanúgy mint eddig, mindkét félévben oktatták a kémiát, de most már a
botanika is két féléves tárgy lett. A I I . évben már nagyobb a változás: az első félévben gyógyszeris
meretet és kémiai analitikát (elméletet és gyakorlatot), valamint új tárgyként közegészségtant kel
lett hallgatni. A második félévben gyógyszerészi kémiát (elméletet és gyakorlatot), valamint
gyógyszerismeret gyakorlatot végeztek. Vizsga az első félév végén fizikából, a második félév vé
gén kémiából és botanikából volt. Az egyetem befejeztével gyakorlati szigorlatot kellett tenni ké
miai analízisből (qualitativ, quantitativ), gyógyszerészi kémiából (azonosság- és szennyezésvizs
gálat) és drogismeretből (mikroszkópos felismerés). Ha ez sikerrel járt, akkor következett az
elméleti szigorlat gyógyszerészi kémia, gyógyszerismeret és gyakorlati gyógyszerészet tárgykö
rökből. Az elméleti szigorlati bizottságban a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium által kineve
zett gyógyszertártulajdonos is helyet foglalt, aki a gyakorlati gyógyszerészet tárgyköréből vizsgáz
tatta a jelöltet. A tandíjon felül a vizsgadíj 95 forintot (190 koronát) jelentett. Az elméleti vizsga
után került sor az eskütételre és a diploma kiosztására. Az új miniszteri rendelet értelmében a
továbbra is latin nyelvű gyógyszerészdiploma szövegmódosítására is sor került.
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Nagy jelentőségű volt a magyar gyógyszerészképzésben, hogy több európai országot (például

Mezey Géza: Az első magyar egyetemi gyógyszertár rövid története. Gyógyszerésztörténeti Diárium 1974.
2. sz. 109.
Tartalja, Hrvoje: Mouvement social des pharmaciens en Croatie. Orvostörténeti Közlemények 97—99. sz.
187.
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Ausztriát 5 évvel) megelőzve, Magyarországon 1895-től a nők számára is megnyílt a pálya, bár
az első gyógyszerészi diplomát amelyet nő kapott, csak 1903-ban állították ki Kolozsváron Thinagel Szerafin számára.
Az 1914. évi gyógyszerészképzési reform szerint az egyetemi képzés továbbra is 2 év maradt,
amely változatlanul az I . évben a Bölcsészkaron (a Kolozsvári Egyetemen a Matematikai és Ter
mészettudományi Karon), a I I . évben pedig az Orvoskaron folyt. Az I . évben fizikát, kémiát, bo
tanikát, állattant és ásványtant hallgattak és az év végén fizikából, kémiából és növénytanból, úgy
nevezett ,,előszigorlatot" tettek. A I I . év első félévében kémiai analitikát, gyógyszerismeretet,
közegészségtant és gyógyszerészetet (gyógyszerészi technológiát) hallgattak. Ez utóbbit gyakor
lattal, heti 2 órában, azonban vizsgakötelezettség nélkül, ami a hallgatók előtt meglehetősen ko
molytalan színben tüntette fel a legfontosabb szaktárgyukat. A második félévben ezek mellett még
gyógyszerészi kémiát is hallgattak. Az év végén ezekből — a gyógyszerészet kivételével — elméle
ti és gyakorlati szigorlatokat kellett tenni. Újdonság volt, hogy a közegészségtan tárgyon belül kö
telezővé tették az élelmiszervizsgálatokat is.
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A Pesti Egyetem Gyógyszertani Intézetéből 1914-ben vált ki a Gyógyszerismereti Tanszék, így
az 1907-ben alapított Egyetemi Gyógyszertár után ez lett a második olyan intézet, amely csak a
gyógyszerészhallgatók oktatását szolgálta. Korábban ezt a tárgyat a gyógyszerészhallgatók számá
ra külön előadásban adták elő a Gyógyszerészeti Intézetben.
A Tanácsköztársaság ideje alatt született egy rendelet, egy Gyógyszerészi Főiskola létrehozásá
ra, amelynek elnöke Winkler Lajos professzor, igazgatója pedig Darvas Ferenc, a Gyakornoki
Tanfolyam vezető tanára lett volna. Megnyitását az Aggteleki (ma Kiss József) utcai gyógyszerész
házban tervezték. Az oktatási programtervezetet Vámossy Zoltán professzor vezetése mellett dol
gozták k i . Bár ez a terv a Tanácsköztársaság bukása miatt nem valósulhatott meg, korszerűsége
miatt mégis foglalkoznunk kell vele. A 8 féléves (!) főiskolára gyakornoki idő és vizsga nélkül,
közvetlenül az érettségi után lehetett volna beiratkozni. Viszont az első három évet követő nyári
szünetekben 2—2 hónapos gyógyszertári gyakorlat lett volna kötelező, valamint a IV. év befejezté
vel további 2 év gyakorlat lett volna az előfeltétele a teljes jogú gyógyszerésszé válást jelentő app
robációs vizsgára bocsátásnak. Az oktatási tervbe vett tárgyak alkalmassá tették volna a végzett
gyógyszerészeket nemcsak a gyógyszertári, de más területeken (nagyüzemi gyógyszergyártás,
gyógy növény termesztés, vizsgáló laboratórium stb.) végzendő munkára is.
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Mint tudjuk az I . világháborút követő trianoni békeszerződés Erdélyt Romániához csatolta. En-
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nek következményeként a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előbb Budapestre, majd —
mivel Szeged város vezetősége és polgársága minden áldozatot hajlandó volt meghozni annak ér
dekében, hogy az egyetem ott telepedjen meg — Szegedre menekült. Itt 1921-ben nyitotta meg
az egyetem a kapuit és folytatta a gyógyszerészképzést is.
Az 1920-ban hozott „Numerus Clausus" törvény természetesen a gyógyszerészképzéssel is
összefüggött, amely szerint az egyetemekre legfeljebb 6%-ban lehetett zsidó származású hallgatót
felvenni. Úgyszintén az 1926-ban kiadott miniszteri rendelkezés is, amely szerint a nagy munka
nélküliségre való tekintettel, évente legfeljebb csak 100 gyógyszerészgyakornokot lehetett össze
sen a pályára engedni.
A Budapesti Egyetem 1922-ben felvette a „Pázmány Péter Tudományegyetem" nevet, amit
1949-ben „Eötvös Loránd Tudományegyetemire
változtattak. A budapesti Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen 1935-ben került sor a Gyógyszerészeti Intézet felállítására, egyelőre az 1907-ben
létesült Egyetemi Gyógyszertárral együtt, „Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógy
szertár" néven. Önálló intézetté csak 1945-ben szerveződött, így az Egyetemi Gyógyszertár és
a Gyógyszerismereti Tanszék után ez volt a harmadik olyan intézet a budapesti egyetemen, amely
kizárólag a gyógyszerészhallgatók képzését szolgálta.
Kolozsváron eleinte szintén tovább folyt az egyetemi oktatás, de most már román nyelven és
az egyetem nevét is „Ferdinánd Király Tudományegyetem"re változtatták, végül 1934-ben meg
szüntették az egyetemet is. Erdély visszacsatolása után — 1941 és 1944 között — a kolozsvári
egyetemen ismét megindult a magyar nyelvű oktatás, így Budapest és Szeged mellett itt is folyt
gyógyszerészképzés, itt azonban most már csak a nemrég életbe léptetett, új rendszerű (4 éves)
gyógyszerészképzés folyt.
A két világháború között ugyanis a hatalmas léptekkel fejlődő nagyüzemi gyógyszergyártás té
nye ahhoz a felismeréshez vezetett, hogy a gyógyszerkincs minél inkább túlnő a gyógyszerkönyvi
kereteken, annál inkább szükséges a gyógyszerész számára azok hatástani ismerete, ami az expe
diálás biztonságát is növeli, de adandó alkalommal a gyógyszerész e tekintetben az orvos rendel
kezésére is állhat. Szintén a nagyüzemi gyógyszergyártás problémái fejlesztettek ki olyan segédtu
dományokat, amelyek a magisztrális gyógyszerkészítésre is visszahatva, megszabadították azt az
évszázados, kizárólagosan empirikus szemléletből. Ezeknek a szemléleteknek az érvényre jutása
a magyarországi gyógyszerészképzés gyökeres változását jelentette az 1940. évi oktatási reform
bevezetésekor. Ekkor emelték fel az egyetemi képzést 4 évre, ami az első 2 évben továbbra is a
Bölcsészkaron, a következő 2 évben pedig az Orvoskaron folyt. Ettől kezdve az érettségi után már
közvetlenül be lehetett iratkozni az egyetemre, nem kellett hozzá a gyakornoki idő és a gyakornoki
vizsga. Az I . év lehallgatása után 1 év gyógyszertári gyakorlatra kellett menni és csak ez után lehe
tett folytatni az egyetemi tanulmányokat. Az I . év vizsgáit akár a gyakorlati év előtt, akár azután
is le lehetett tenni, azonban mindenképpen a I I . év megkezdése előtt. A gyakorlat letöltését a tiszti
főorvos által kiállított bizonyítvány igazolta és ennek alapján vezette azt az Orvoskar dékánja ké
sőbb, záradékként az oklevélre.
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A 4 év egyetem befejezése után — amelynek tárgyai most már 11-ről 24-re, a kötelező vizsgáinak
száma pedig 8-ról 21-re emelkedett — a hallgató megkapta az oklevelét, amely önálló gyógyszeré4 5
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szi munkára jogosította, azonban csak további 1 év gyakorlati idő letöltése után vált teljes jogú
gyógyszerésszé, vagyis gyógyszertár önálló vezetésére jogosulttá. Az első 2 évnek természettudo
mányi alapozó jellege volt, a következő 2 évben pedig a szaktárgyakat hallgatták. Korábban min
den reformja mellett is csak oda irányult a gyógyszerészképzés, hogy gyógyszertárban dolgozó
gyógyszerészeket juttasson a pályára, tehát az oktatott tárgyak csupán a gyógyszertári méretű
gyógyszerkészítéshez és expedícióhoz szükséges ismereteket szolgálták. Az új tanterv szakított
ezzel a szemlélettel és olyan tartalmi változtatásokat vezetett be, amelyekkel a gyógyszerészi dip
lomát az orvosi és a vegyészi diplomával emelte azonos értékűre, hogy ezzel az egyre fejlődő
gyógyszeripar területén is megállják a helyüket %z újonnan végzett gyógyszerészek. Ezt formailag
is kifejezésre juttatta az a tény, hogy ezután már nem az Orvoskar dékánja, henem az egyetem
rektora adta ki a gyógyszerészek diplomáját is. Ezért az új tanterv a gyógyszerészi szaktárgyak
óraszámát jelentősen megemelte és bővítette az ezeket alapozó tantárgyak körét is. A korábbi
morfológiai-rendszertani irányzat helyébe az anatómiai-élettani irányzat lépett az oktatásban. Ez
zel kapcsolatos ennek a gyógyszerészképzési reformnak az orvosbiológiai tárgyak felé történt nyi
tása is, például a gyógyszerészek számára eddig tiltott területnek tekintett gyógyszerhatástan beve
zetése a gyógyszerészoktatásba. Később az orvosbiológiai tárgyakat még tovább növelték annak
érdekében, hogy gyógyszerszakértő gyógyszerészeket képezzenek k i .
4 8

Azoknak a tirocinális vizsgával rendelkező ,,nem okleveles gyógyszerészekének, akik a régi
oktatási rendszer szerinti egyetemet valamilyen oknál fogva nem fejezték be, 1948-ban még egy
szer alkalmuk nyílt a diploma megszerzésére azzal a feltétellel, hogy igazolni tudnak 10 éves
gyógyszertári gyakorlatot és meghatározott tárgyakat 2 féléven át hallgatnak az egyetemen, termé
szetesen ezekből vizsgáznak is.
A gyógyszerészképzés 1949-től ,,de jure" teljes egészében az Orvoskarra tevődött át, bár ,,de
facto" még mindig megoszlott a Természettudományi Kar és az Orvoskar között. A gyógyszerha
tástan oktatása ekkor kapta meg a kellő orvosbiológiai alapozását a biológia, anatómia, élettan,
biokémia és mikrobiológia tárgyak bevezetésével. Ennek ellentételeként viszont eltörölték az ál
lattan, a mezőgazdasági kémia, az egészségtan és a gázvédelem oktatását. Eltörölték az I . év utáni
gyakorlóévet is, de helyette bevezették az első három év utáni nyári szünetekben az 1—1 hónapos
kötelező gyógyszertári gyakorlatot, az 1953/54. tanévtől pedig az államvizsgát is, előtte 6 havi
gyakorlati idővel.
Gyógyszerészképzésünknek egy érdekes epizódja, hogy 1950 őszén ismét megindult egy 2 éves
egyetemi gyógyszerészképzés is, párhuzamosan a 4 éves egyetemi képzéssel. Tekintettel a gyógy
szertárak ez év nyarán történt államosításával kapcsolatos gyógyszerészhiányra, így akartak fele
idő alatt gyógyszerészeket adni a pályának. A szegedi egyetemen csak ilyen, a budapesti egyete
men mindkétfajta képzés indult. Az első félév után azonban az illetékeseknek be kellett látnia,
hogy ez a „reformatio in peius" tarthatatlan és a I I . félévtől már a 4 éves egyetemi gyógyszerész
képzés keretein belül folyt tovább az oktatás és a budapesti egyetemen pedig egyesítették a két
különböző céllal indított évfolyamot.
Mint Budapesten, mind pedig Szegeden 1951-ben az Orvoskar kivált az egyetem korábbi kötelé
kéből és önálló Orvostudományi Egyetemmé szerveződött. Ekkor vette fel az új egyetem Buda
pesten a „Budapesti Orvostudományi Egyetem"nevtt, amit 1969-től Semmelweis Orvostudomá49
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nyi Egyetem ' '-re változtattak. A szegedi egyetem előbb a , ,Szegedi Orvostudományi Egyetem ' ' ne
vet vette fel, majd ezt 1987-ben ,,Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem ' '-re változtatták.
Mindkét Orvostudományi Egyetemen belül önálló Gyógyszerészkar létesült: Budapesten
1955-ben, Szegeden 1958-ban.
Az ásványtan oktatását 1955-ben törölték el, ugyanekkor bevezették a gyógyszerészetre vonat
kozó jogszabályok oktatása helyett a gyógyszerügyi szervezéstan oktatását, amely még magában
foglalta a korábbi gyógyszerésztörténet, a gyógyszerészi propedeutika és a gyógyszerészi deontológia tárgyakat is. Ugyancsak ezzel egy időben vezették be a IV. évfolyam számára a heti 4 órás
gyógyszertári gyakorlatot is.
Az 1955 után bevezetett további kisebb reformokkal a gyógyszerészképzés terén azt kívánták
elérni, hogy a gyógyszerész ne csak a gyógyszertárban, de a közép- és nagyüzemi gyógyszergyár
tásban is megállja a helyét. Ne csak a gyógyszerkészítésnek, hanem a gyógyszerellenőrzésnek és
a szervezésnek is szakembere legyen. Ezt a célt szolgálja az is, hogy az egyetemi óraszám mintegy
/3 részét a gyakorlatok teszik k i .
Az 1972-ben bevezetett oktatási reform lehetővé tette a szakgyógyszerészképzés ágazatainak
megfelelő kollégiumok valamelyikének kötelező szaktárgyként való választását, vizsgakötelezett
séggel. Ennek megfelelően a kötelező 24 hét gyakorlati időnek is csak a felét kell feltétlenül
gyógyszertárban eltölteni, a másik felét a gyakornok érdeklődésének megfelelően közép- vagy
nagyüzemben, intézeti gyógyszertárban vagy laboratóriumban is el lehet tölteni. Ugyanekkor to
vább emelték az orvosbiológiai tantárgyak részarányát az oktatásban. Ezt az a világszerte fokozot
tan előtérbe kerülő szemléletváltozás tette szükségessé, amely szerint a gyógyszerészekkel kap
csolatos társadalmi elvárás a klasszikus gyógyszerkészítő tevékenység mellett egyre inkább a
gyógyszerszakértő, felvilágosító szerepkör felé is alakul. Ez az orvosok felé gyógyszerterápiás
tanácsadási és konzultációs irányt, az érintett betegek felé pedig egészségügyi felvilágosító irányt
jelent.
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Az 1988-ban bevezetett oktatási reform is ezt az irányzatot fejlesztette tovább. A gyógyszerész
hallgatók túlzottan megnövekedett heti óraszámait úgy igyekezett csökkenteni, hogy bevezette az
5 éves gyógyszerészképzést, amely 9 félév egyetemi tanulmányt és 1 félév államvizsga előtti gya
korlatotjelent. Az új tanügyi reform még azt is célul tűzte ki, hogy a hallgatók egyetemi tanulmá
nyaik befejeztével valamelyik világnyelvet középfokú nyelvvizsga szintjén ismerjék.

A DOKTORI CÍM MEGSZERZÉSÉNEK L E H E T Ő S É G E A GYÓGYSZERÉSZEK SZÁMÁRA

A Pesti Egyetemen csak 1852-től nyílt lehetőség a gyógyszerészek számára a doktori cím, neve
zetesen a ,,doctor chemiae" cím megszerzésére. Ezt a címet csak a gyógyszerészek nyerhették
el az Orvoskaron, ugyanis a Bölcsészkaron doktorált vegyészek, a többi bölcsészkari doktorátus
sal megegyezően a ,,doctorphilosophiae" címet kaphatták. A doktorátus megszerzésének lehető
sége a gyógyszerészek számára igen nagy jelentőségű volt, mivel ezzel a gyógyszerészetet egyen5 1

5 2

5 3

A 27/1951. I . 28. M T sz. rendelet.
A 47/1955. V I I I . 13. M T sz. rendelet.
Rixer András—Zalai Károly: A gyógyszerügyi szervezéstan egyetemi oktatásának előzményei és kialaku
lása hazánkban. Gyógyszerészet 1981. 2. sz. 59.
Szász György: A gyógyszerészképzés 25 éve és perspektívái. Gyógyszerészet 1976. 2. sz. 48.
uő.: A gyógyszerészképzés Magyarországon. Gyógyszerészet 1984. 9. sz. 331.
uő. : A magyar gyógyszerészképzés... 45.
Végh i . m. 44.

rangúvá tették az orvos-, a jog-, a bölcsészet- és a hittudományokkal. Ez tette lehetővé azt is, hogy
ezután a Királyi Orvosegyesületnek gyógyszerészek is lehettek tagjai. Eddig ugyanis az orvosdok
torok az érettségi nélkül pályára kerülő gyógyszerészeket és sebészeket méltán nem tekintették
magukkal egyenrangúaknak.
A ,,doctor chemiae" cím ma bécsi és a prágai egyetemeken már 1812-től megszerezhető volt
a gyógyszerészek számára és az 1813 július 6-án kelt feliratában a Pesti Egyetem is kérte ezt a jo
got. Az uralkodó ehhez hozzá is járult még ez évben, de azzal a kikötéssel, hogy csak az új gyógy
szerészképzési renddel együtt léptethető életbe. Erre viszont 1852-ig kellett várni. Meg kell je
gyezni, hogy a tervezetben a Pesti Egyetem doktoranduszai elé szigorúbb követelményeket
támasztottak, mint a Bécsi Egyetemen. Érdekes viszont, hogy az 1819. július 29-én, Bécsben első
ként avatott gyógyszerészdoktor magyar volt: a rimaszombati születésű Nyir Nagy Ferenc.
Gyógyszerészek számára a doktori cím megszerzésének ekkor az volt a módja, hogy a I I . évfo
lyam szigorlatai után egy 3 éves tanfolyamot kellett végezni, ahol az I . évben ásványtant, növény
tant és állattant, a I I . és I I I . évben pedig kémiát és gyógyszertant kellett hallgatni. Előfeltétel volt
azonban az egyetemi vizsgák jelesrendűsége. Az érettségi hiányát pótolta a Bölcsészkaron hallga
tott 2 év filozófia. A vizsgán egy kémiai analízist kellett végrehajtani. A doktori cím elnyerésének
ezzel a lehetőségével a Pesti Egyetemen egyetlen gyógyszerész sem élt, mivel Ertheim professzor
idejében itt még nem teremtődtek meg ennek a feltételei és ez csak Than Károly professzorsága
alatt válhatott valóra. Korábban jelentek ugyan meg itt is gyógyszerészi tárgykörű doktori érteke
zések, de ezek orvosdoktori értekezések voltak.
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Gyógyszerészek számára a doktori cím megszerzésének lehetőségét 1859-ben a Habsburg Biro
dalom összes gyógyszerészképzéssel foglalkozó egyetemére kiterjesztették. Ez az új rendelet a ko
rábbihoz képest némi módosításokat tartalmazott, ezek azonban majdnem csak annyit jelentettek,
hogy a gyógyszerészek számára ezentúl már nem , ,doctor chemiae", hanem , ,doctorpharmaciae ' '
címet adományoztak és ezzel egyidejűleg eltörölték a ,,doctor chemiae" címet.
A ,,doctor pharmaciae" cím megszerzésének előfeltétele szintén 6 gimnázium volt és kitűnő
eredményű gyógyszerészmesteri oklevél. Ezek birtokában még 2 féléven át kellett hallgatni szer
vetlen, szerves, analitikai és gyógyszerészi kémiát és ezekből laboratóriumi gyakorlatokat is vé
gezni. A doktori szigorlat 2 kémiai művelet elvégzéséből állt és ennek témaköréből értekezést kel
lett tartani a vizsgabizottság előtt és kiosztani nekik az elkészített disszertációt.
A Pesti Egyetem első gyógyszerészdoktora Csanády (Scholtz) Gusztáv volt, akit 1861-ben avat
tak doktorrá. Sorrendben a következő, az 1862-ben avatott Felletár Emil volt.
Gyógyszerészeknek 1892 előtt kizárólag kémiai tárgykörrel lehetett doktorálni. Ezután már
gyógyszertan és közegészségtan témakörökből is. A kör 1915-ben növénytannal és gyógyszerészet
tel bővült, majd 1925-ben gyógyszerészettel is. Az érettségi bizonyítvány 1892-től már előfeltétele
volt a doktori cím elnyerésének. A gyógyszerészi oklevél megszerzése után ekkor még 1 évet az
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Horváth Jenő: A magyar doktor gyógyszerészek. A Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság Értesítője.
1934. 1. sz. 81.
Zalai Károly: A gyógyszerészdoktor-képzés fejlődése a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Acta
Pharmaceutica Hungarica.

1970. 6. sz. 242.

Az 1813. november 8-án kelt uralkodói határozat.
Zalai Károly: A gyógyszerészdoktor-képzés. . . 242.
uő.: A bécsi egyetem magyar gyógyszerészdoktorai. Acta Pharmaceutica

Hungarica.

235-236.
Az 1859. május 29-én kelt uralkodói rendelet.
Felletár Emil: A gyógyszerészdoktori rangról. Gyógyszerészi

Hetilap 1862. 2. 28—29.

1972. 5. sz.

egyetemen kellett eltölteni kémiai, gyógyszertani, vagy közegészségtani intézetben és itt saját
munka alapján értekezést készíteni.
Az 1914. évi oktatási reform újból rendezte a gyógyszerészdoktori cím elnyerésének körülmé
nyeit is. Ekkor a diplomázás után további 2 éven át 1 főtárgyat és 2 melléktárgyat kellett hallgatni
az egyetemen, majd az elkészített értekezést 3 példányban benyújtani. Ha az egyetem az érteke
zést elfogadta, mindhárom tantárgyból szigorlatot kellett tenni, ezután következett a doktori eskü
és az avatás. A doktori cím megszerzéséhez szükséges egyetemi éveket azonban a segédidőbe
legalábbis részlegesen beszámították, ugyanis ez esetben nem 3, csak 2 év segédidőt kellett
igazolni.
Apróbb, lényegtelen változtatásokkal mind a mai napig ez a rendszer maradt meg, azonban
a csupán 2 egyetemi év végzettségűek csak 1955. év végéig szerezhették meg a gyógyszerészdokto
ri címet. A doktori cím megszerzésének lehetősége gyógyszerészek számára 1948 és 1957 között
lényegében szünetelt. A mai érvényben levő szabályzat szerint pedig a disszertánsnak már nem
kell a doktori szigorlat tárgyait az egyetemen külön hallgatnia.
Meg kell jegyezni, hogy 1969-től kezdődően, a gyógyszerészek számára megszerezhető ,,doctor
pharmaciae" cím mellett, a gyógyszerészeti tudományok határterületein működő nem gyógysze
részek (vegyészek, biológusok stb.) számára lehetővé tették a ,,doctor matériáé pharmaceuticae"
cím megszerzését. Ezek helyébe 1984-től egyöntetűen a ,,doctor universitatis" cím lépett, amely
nek megszerzéséhez már egy nyelvvizsga is kötelező lett.
Egészen a legutóbbi időkig a gyógyszerészdoktori cím megszerzésének lehetőségével feltűnően
kevesen éltek. Ennek oka abban keresendő, hogy annak a gyógyszerésznek, aki nem töltötte idejét
és energiáját a doktorátussal, lényegesen rövidebb tanulmányi idő mellett, lényegesen jobb kere
seti lehetősége volt (diplomázás után azonnal állást vállalhatott) és ezt a különbséget a társadalmi
megbecsülés távolról sem igyekezett kiegyenlíteni.
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A GYÓGYSZERÉSZ-TOVÁBBKÉPZÉS

A magyarországi gyógyszerész-továbbképzés első nyomait az 1841-től évente megtartott Orvosok és
Természetvizsgálók Vándorgyűléseinek előadásai között találhatjuk meg. Hintz György javaslatára
már az 1870-es évek legelején a Gyógyszerész Egyesület alapszabályába is bekerült a továbbképzés
szükségessége. Ezzel a célzattal csakhamar rendeztek is néhány előadás-sorozatot, sőt 1906-ban
„Gyógyszerészi Folyóirat" címmel, kifejezetten a továbbképzést szolgáló szaklapot is indítottak.
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A 35 985/1892. V I I I . 8. V K M sz. rendelet
Halmai: A korszerű gyógyszerészképzés... 208.
Lipták i . m. 377—378 és 381.
Szentgyörgyi: A magyar gyógyszerészképzés... 188.
Végh i . m. 41.
Zalai Károly: A pesti egyetem első gyógyszerészdoktora Dr. Csanády (Scholtz) Gusztáv. Gyógyszereszet
1972. 5. sz. 186.
uő. : A gyógyszerészdoktor-képzés... 247.
A 112 745/1914. V K M sz. rendelet.
Halmai: A korszerű gyógyszerészképzés . . . 210.
A 8 800/1948. V K M sz. rendelet.
A 21 640/1961. E Ü M sz. utasítás.
A 146/1969. M M sz. utasítás.
Az 1872. évi egyesületi jegyzőkönyvek. Gyógyszerészi Hetilap 1892. év 297 és 387. valamint a Gyógysze
részi Közlöny 1888. év 98 és 147.

A Tanácsköztársaság ideje alatt ismét tervbe vették a gyógyszerészek rendszeres továbbképzé
sét, ez azonban a Tanácsköztársaság bukása miatt nem valósulhatott meg.
Az 1924-ben megalakult Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság már a működésének első
éveiben szorgalmazta a rendszeres gyógyszerész-továbbképzés megszervezését, így 1929 és 1945
között 14 ízben rendeztek továbbképző tanfolyamokat részint Budapesten, részint pedig különböző
vidéki városokban (Debrecen, Pécs, Szeged). Ezeken 60 pengő részvételi díj ellenében a társaság
tagjai vehettek részt. A továbbképzések az 1930-as évek közepétől már rendszeressé váltak, ame
lyeken egyaránt folyt elméleti és gyakorlati oktatás és ezeken összesen 1038 gyógyszerész vett
részt. Az oktatás az egyetemi gyógyszertárakban folyt. Az elhangzott előadások nyomtatásban is
megjelentek a ,,Gyógyszerésztovábbképzés " címet viselő füzetek formájában, a Magyar Gyógy
szerésztudományi Társaság Értesítőjének mellékleteként.
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A továbbképzés iránti igény annál inkább erősödött, minél inkább nőtt a szakadék a 2 éves egye
temi képzés által nyújtott szakismeretek és a fejlődő gyógyszerészeti tudományok eredményei kö
zött. Ezért Lipták Pál és Jakabházi Zsigmond, mint a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
elnöke és titkára. 1937. november 8-án memorandumot nyújtott be az orvoskar dékánján keresztül
a kultuszminiszternek, amelynek lényege, hogy rámutat a gyógyszerészképzésünk elmaradottsága
miatt a gyógyszerész-továbbképzés hivatalossá tételének szükségességére és fontosságára. A me
morandumban szerepelt egy javaslat a Gyógyszerésztovábbképzés Központi Bizottsága "-nak fel
állítására, benyújtva rögtön ennek szervezeti szabályzat tervezetét is. Ehhez járult még Mozsonyi
Sándor közismerten fáradhatatlan szervezőkészsége, amelynek eredményeként a Belügyminiszté
rium végül is 1940-ben felállította a kívánt bizottságot, azonban ennek működése már a I I . világ
háború idejére esett, így a szervezésben megvalósított továbbképzések úgyszólván csak gázvédel
mi és elsősegélynyújtási tanfolyamokra szorítkoztak.
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A I I . világháború után megszűnt a ,,Gyógyszerésztovábbképzés Központi Bizottsága", úgyszin
tén a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság is. A gyógyszerészek azonban már 1948-ban a
szaksajtó hasábjain kérték a szervezett továbbképzések újbóli megindítását. Ezért az Orvos
egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének Gyógyszerész Szakcsoportja hozzálátott a továbbkép
ző előadás-sorozatok, konferenciák és tanfolyamok megszervezéséhez. Munkájába az egyetemek
Gyógyszerészeti Intézetei is bekapcsolódtak, így rendszeressé váltak az úgynevezett „Gyógyszeré
szeti Napok" előadásai. Ezekre annál is inkább szükség volt, mert kezdtek már a pályára állni
a most már 4 egyetemi évet végzett, tehát alaposabb és szélesebb körű szakmai képzést nyert fiatal
gyógyszerészek. A még 2 egyetemi évet végzett idősebb generáció viszont szerette volna behozni
az elmaradását az ifjabb korosztállyal szemben.
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Bár szerte az országban voltak ilyen irányú kezdeményezések, mégis a szervezett továbbképzés
re csak a gyógyszertárak államosítása után került sor, amikor is az Egészségügyi Minisztérium
felügyelete és ellenőrzése mellett, 1951-től Budapesten és vidéken egyaránt a Gyógyszertári Köz
pontok szervezésében biztosították a gyógyszerészek rendszeres továbbképzését. Ettől kezdve a
felújuló, többé-kevésbé rendszeressé és szervezetté vált továbbképző előadások aktualitását és te
matikáját elsősorban a Pharmacopoea Hungarica V. kiadásának küszöbönálló megjelenése adta
meg, mivel az államosítások utáni első továbbképző előadások tulajdonképpen ezt kommentálták.

A Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság Értesítője 1934/2. sz. 260—261. 1935/5. sz. 617. 1936/5. sz.
383. 1937/6. sz. 240, 718-719 és 777-785. 1938/2. sz. 132-139. stb.
A Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság Értesítője 1938/1. sz. 62—65. 1940/4. sz. 394/397.
A 37 348/1939. IV. V K M rendelet.
Kovács László: Gyógyszerész továbbképzés és szakgyógyszerész-képzés. Gyógyszerészet 1984. 10. sz. 378.
Végh i . m. 52.
Turi Pál: A vidéki gyógyszerészek továbbképzése. A Gyógyszerész 1948. 11.sz. 349—350.

Ezek a továbbképző előadások még ezen túlmenően célozták a gyógyszerészek orvosbiológiai szemlé
letének kialakítását is. Ezeknek az előadásoknak az anyaga Zabhárné Hangay Kató kezdeményezésére,
dr. Végh Antal szerkesztésében 1952 és 1956 között megjelent 28 füzetben, nyomtatásban is.
Mivel a gyógyszerészettel szemben támasztott egyre nagyobb szakmai igényeknek az eddigi to
vábbképzési forma nem tudott megfelelni, ezért a konferenciás forma mellett új módszerekkel is
kellett azt bővíteni. így 1957-től megindult a gyógyszerészeknek úgynevezett „egyéni továbbkép
zése" is, 2 hetes időtartammal.
A gyógyszerészek továbbképzését 1961-ben intézményesítették, ugyanis az Egyészségügyi M i 
nisztérium 1961 november 1-jei hatállyal az Orvostovábbképző Intézetet (ma Orvostovábbképző
Egyetem) bízta meg a gyógyszerészek továbbképzésének szervezésével, irányításával és ellenőrzé
sével. Ezt a feladatot az Orvostovábbképző Intézet Oktatási Osztályának keretében működő
Gyógyszerészi Csoport látta el. További haladást jelentett az 1970. január 1-től létrehozott Gyógy
szerészeti Tanszék, amelynek élére dr. Bayer István került. A tanszék a budapesti és a szegedi Or
vostudományi Egyetemek Gyógyszerésztudományi Karaival, valamint a fővárosi és a megyei
Gyógyszertári Központokkal együttműködve látja el a gyógyszerész-továbbképző tanfolyamok
szervezését. Az így kialakított szervezési forma biztosítja a továbbképzések rendszerességét és a
követelmények megfelelő színvonalát. Ma már nemcsak a tára mellett dolgozó gyógyszerészek
igényeinek megfelelő tanfolyamokat indítanak, hanem a szakma más területein (például gyógy
szergyárakban) dolgozók kívánalmait is figyelembe veszik. (1972 óta 2 évenként rendszeresen
szerveznek gyógyszerésztörténeti továbbképzéseket is.) A feladatok sokrétűsége és az igényelt tan
folyamok száma szükségessé tette, hogy az előadók sorába — munkahelyüktől függetlenül — be
vonják az egyes szakterületek elismert képviselőit is. Ma már a nyugdíjkorhatár eléréséig,
minden egészségügyben dolgozó gyógyszerész köteles részt venni az ingyenes továbbképzéseken,
ha vezető állásban van 4 évenként, egyébként 5 évenként.
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A továbbképzéseknek most 2 csoportját különböztethetünk meg:
1. az egyéni továbbképzés, ami a munkakör, illetve az érdeklődési kör szerinti intézetekben,
gyógyszertárakban stb. a rendes napi munkának megfelelően eltöltött tapasztalatszerzés
2. a tanfolyamos továbbképzés, amelyen az érintettek meghatározott tematika szerinti elő
adásokon és gyakorlatokon vesznek részt.
Ha viszont a továbbképzés célját tekintjük, akkor 3-féle változatot különböztethetünk meg:
1. általános, új ismereteket nyújtó továbbképzés, amely az egyetemi képzés óta eltelt idő
szakmai fejlődését ismerteti,
2. szakember-továbbképzés
(„szinten tartó továbbképzés"),
az előbbi továbbképzésen
részt vettek számára, meghatározott idő elteltével, rendszeresen ismerteti a szakterület
újabb eredményeit,
3. szakosító jellegű továbbképzés, amely meghatározott munkakörök betöltéséhez szüksé
ges postgraduális képzés. Ebből alakult ki a szakorvosi képzéshez hasonlóan a szakgyógy
szerészképzés.
Ezek az itt közölt reformok és a fejlődés, természetesen a gyógyszerészek továbbképzése előtt
számos további, új lehetőséget nyitottak meg.
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A 43/1969. EüM sz. utasítás.
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Kovács i . m. 379.
Lázár Jenő: A szakgyógyszerészet. Gyógyszerészi
Végh i . m. 52.
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A 9/1978. ( X I . 29.) EüM sz. rendelet.

Évkönyv 1974. év 99—100.

A SZAKGYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS

A szakgyógyszerészképzés tulajdonképpen a gyógyszerész-továbbképzés szakosító jellegű tan
folyamaiból (gyógyszerismertető, mezőgazdasági toxikológus stb.) alakult ki. Ugyanis a gyógy
szerellátás államosítása maga után vonta a gyógyszerészet szakosodásának szükségességét is, hi
szen a megyei Gyógyszertári Központokban a vezetőknek szervezési téren, a szakfelügyelőknek
a gyógyszerellenőrzés terén, a galenusi laboratóriumokban dolgozóknak a gyógyszertechnológia
terén, a kiépült mezőgazdasági toxikológiai hálózatban pedig a toxikológia terén kellett bővíteniük
a szakismereteiket és ekkor még az egyre rohamosabban fejlődő nagyipari gyógyszergyártás sok
rétű szakemberszükségleteit nem is említettük.
Tekintettel arra, hogy az egyetemi képzés során a tananyag nagysága és a hallgatók idejének
zsúfoltsága miatt csak az általános képzést lehet nyújtani, a szakgyógyszerészképzésre csak ez
után és erre épülve kerülhet sor. Ezt igazolja az is, hogy a szakgyógyszerészképzés szükségessége
első ízben a gyógyszerész-továbbképzéseken merült fel, már közvetlenül az államosítás utáni
időkben.
Az első szakosító tanfolyamnak, a szakfelügyelők számára 1951-ben rendezett kéthónapos tan
folyamot tekinthetjük. Az Orvosegészségügyi Dolgozók Szakszervezete Gyógyszerész Szakcso
portjának elnöksége azonban ekkor még a szakgyógyszerészképzés kérdésének napirendre tűzését
korainak tartotta. Ennek ellenére az igazgatók, főgyógyszerészek és szakelőadók számára
1957-ben és 1958-ban rendeztek szakvezető kiképző tanfolyamot. Ez a kérdés egy 1958-ban Sop
ronban rendezett szakcsoportülésen újult erővel merült fel, majd az 1960-as években a Magyar
Gyógyszerészeti Társaság ez ügyben két ízben is megkereste az Egészségügyi Minisztériumot és
javaslatot nyújtott be a szakgyógyszerészképzéssel kapcsolatosan. Ebben kérte a szomszédos álla
mokban általában már megoldott szakgyógyszerészképzés bevezetését Magyarországon is. Ennek
megvalósítását a gyógyszerészi szaklap is egyre inkább sürgette.
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Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészi Főosztálya 1963-ban ki is dolgozta a szakgyógy
szerészképzés részletes tervét, megvitatva a kérdést az Orvostovábbképző Intézettel és az a döntés
született, hogy a szakgyógyszerészképzés esetében is a szakorvosképzés már bevált irányelveit
lenne célszerű alkalmazni. Némileg késleltette az ügyet az egyetemi gyógyszerészképzés ezzel
egy időben folyamatban levő oktatási reformjának az elhúzódása, mivel a szakgyógyszerészkép
zésnek természetesen ehhez kellett kapcsolódnia. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnöksége
az érintett szakosztályok titkárait megbízta, hogy tegyék meg javaslataikat ez ügyben, amit azok
1966 január 4-én be is nyújtottak az elnökségnek. Végre az 1972 október 8-án megjelent egész
ségügyminiszteri rendelet és annak végrehajtási utasítása szabályozta a szakgyógyszerészképzés
ügyét és létrejött az Országos Szakgyógyszerészképző Vizsgabizottság is. Ennek jelentőségét csak
a X I X . században megvalósult gyógyszerészdoktori cím megszerzésének megvalósulásához lehet
hasonlítani.
A szakgyógyszerész-képesítés megszerzésének feltételei a következők:
1. az adott szakterületen előírt 3—5 év gyakorlati idő letöltése,
2. a szakosító továbbképzésen való részvétel,
3. a vizsga letétele az Országos Szakgyógyszerészképesítő Vizsgabizottság előtt, amely elméleti
és gyakorlati részből áll. Elméleti vizsgára csak sikeres gyakorlati vizsga után bocsátható a
jelölt.
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Küttel Dezső: A gyógyszerészet szakosításáról. Gyógyszerészet 1960. 8. sz. 298.
Lázár Jenő: A szakgyógyszerészet. Gyógyszerészi Évkönyv 1974. 101.
Váradi Józsefbe: A szakgyógyszerész-képzés helyzete és problémája. Gyógyszerészet 1974. 6. sz. 216.
Zalai Károly: Szakgyógyszerészképzés Magyarországon. Gyógyszerészet 1975. 3. sz. 98.

Aki azonos tárgykörökből kíván szakgyógyszerészi képesítést szerezni mint amiből már ko
rábban doktori címet nyert és a megkívánt gyakorlati időt is már letöltötte, azt a tanfolyam el
végzése nélkül is lehet szakgyógyszerészi vizsgára bocsátani.
Az alábbi szakágazatokban szerezhető szakgyógyszerészi képesítés:
1. Gyógyszertechnológia
2. Gyógyszerellenőrzés
a) Fizikai-kémiai
b) Biológiai
c) Mikrobiológiai
3. Hatástan
4. Toxikológia
5. Laboratóriumi vizsgálatok
a) Preparatív kémiai
b) Közegészségügyi és mikrobiológiai
c) Klinikai
6. Drogismeret
7. Szervezés
8. Egészségügyi igazgatás
A gyógyszertárakban dolgozó, már 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkező gyógyszerészek
1980-tól a gyógyszerellátás és gyógyszerügyi szervezés szakágazatból vizsga nélkül is nyerhet
nek szakképesítést. Az Orvostovábbképző Egyetem rektorának eseti engedélyével pedig a
gyógyszerészek számára is elérhető az eddig csak orvosok számára megszerezhető alábbi szak
képesítések:
1. biofizika
2. biokémia
3. elektroenkefalográfia
4. elektrodiagnosztika
5. farmakológia
6. fiziológia
7. hisztológia — patológia — citológia
8. humángenetika
9. immunológia
10. mikológia
11. neonatológia
12. neurológia
13. neuroendokrinológia
14. neuropatológia
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Lázár: A szakgyógyszerészet... 101.
Zalai: Szakgyógyszerészképzés... 98.
Az 1972. évi I I . törv. 67. §. 3. bek.
A 16/1972. X . 8. E ü M sz. rendelet és a 28/1972. EüK 22. végrehajt, ut.
A 9/1978. X I . 29. E ü M sz. rend. és a 39/1978. EüK 32. végrehajt, ut.
A 20 129/1979. EüK 14. sz. tájékoztató.
A 18/1983. X I I . 29. E ü M sz. rend. és a 26/1983. EüK 24. végrehajt, ut.
Kovács László: Gyógyszerésztovábbképzés és szakgyógyszerészképzés. Gyógyszerészet
Zalai: Szakgyógyszerészképzés... 98.

1984. 10. sz. 379.

15. orvosi biometria
16. orvosi pszichológia
17. orvosi szociológia
18. patofiziológia
19. rehabilitáció
20. sportfiziológia
21. virológia
A szakgyógyszerész-képesítés megszerzésének lehetőségével a gyógyszerészeinek mind a társa
dalomban, mind pedig az egészségügyben betöltött szerepe egyaránt újabb elismerést nyert.

A GYÓGYSZERTÁRI KÖZÉPKÁDERKÉPZÉS

A gyógyszertárakban — különösen a nagyobb fizikai erőt kívánó aprítási műveletekhez és a na
gyobb mennyiségben előállított galenikumok készítéséhez — már évszázadok óta szokásos volt
férfi laboránsokat, ,,contusor"okat alkalmazni. Mivel a X X . század elejétől már mind kevesebb
galenikum készült a gyógyszertárakban, ezért a laboránsi munkakör lassan elsorvadt és előbb
mellette, majd később helyébe lépett a gyógyszerészi szakértelmet nem kívánó technikai művele
tek (porosztás, kenőcsök kikeverése és tégelybe töltése, összemért pirulák elkészítése, teák kicso
magolása, impleálás stb.) elvégzésére, a női munkaerő által is ellátható, nagyobb erőkifejtést nem
kívánó technikusi munkakör. Erre a munkakörre a női munkaerő alkalmazását nemcsak azok jobb
kézügyessége indokolta eleinte, hanem a női munkaerő lényegesen alacsonyabb bérezése is. Első
ízben 1893-ban javasolta Kovách Arisztid komáromi gyógyszerész a Gyógyszerészi Közlöny ha
sábjain, saját igen jó tapasztalatai alapján, a női munkaerő alkalmazását laboránsi munkakörben.
Ö elsősorban ajárJatának anyagi oldalát hangsúlyozta, mivel szerinte egy értelmes és jól betanított
női munkaerő (technika), munka tekintetében felér egy gyógyszerészsegéddel, fizetés tekinteté
ben viszont jóval kevesebb az igénye. Később, a két világháború között, a gyógyszertári techni
kák alkalmazása egyre általánosabbá vált.
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A laboránsoktól még természetesen semmiféle iskolai végzettséget nem kívántak meg, hiszen
az ő munkakörük mai szóhasználattal élve „betanított munkás" lehetne csupán. A technikák mun
kája viszont már bizonyos fokú felelősséggel járt, ezért eleinte a mai 8 általános iskolának megfe
lelő előképzettséget kívántak meg tőlük, majd 1961-től már az érettségi bizonyítványt is.
Szakmai képzésük eleinte minden hivatalos jelleg nélkül történt, a gyógyszerész a saját elgondolása
és kényelme szerint oktatta, képezte őket. Első ízben a Tanácsköztársaság idején volt egy kezdeménye
zés, amikor is Bokányi Dezső a szocialista egészségügy fejlesztése érdekében, az addig minden kép
zettség nélküli segédmunkások, laboránsok, ifjúmunkások szakcsoportjainak tagjai részére javasolt
megfelelő oktatást és ennek helyet adó előkészítő iskolák létesítését. Ennek tananyagát az előbb emlí
tett szakcsoportok vezetői: Fekete Lajos és Nagy Oszkár gyógyszerészek dolgozták ki. A Tanácsköz
társaság bukása miatt azonban ez a kezdeményezés sem valósulhatott meg.
A gyógyszertári technikák munkakörét 1933-ig semmiféle jogszabály nem határolta körül, hi
szen eleinte tiltották is alkalmazásukat, mivel kiszorították állásaikból a magasabb fizetésért dol
gozó gyógyszerészsegédeket és a csak tirocinális vizsgával rendelkező, úgynevezett „nem okleve
les gyógyszerészieket. Végül is első ízben 1933-ban rendezte munkakörüket egy miniszteri
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Göllner Barnabás: A budapesti gyógyszertári középszintű dolgozók képzésének története. Gyógyszerészeti
Diárium 1975. 3. sz. 113-114.
Kovács Arisztid: Alkalmazzunk nőket a gyógyszertárban. Gyógyszerészi Közlöny 1893. év 464.

rendelet, bár ez is meglehetősen negatív értelemben: előírta, hogy a technikák csak olyan munka
körben foglalkoztathatók, amely nem tekinthető gyógyszerészi szakmunkának, ezen kívül, hogy
az officinában nem tartózkodhattak csak a laboratóriumban, és nem viselhettek fehér köpenyt sem
csak kéket. A I I . világháborút követő munkaerőhiány azonban mind tovább szélesítette térhódítá
sukat a gyógyszerészi munkákban.
A korszerű technika fejlődése megkívánta, hogy elméletileg is képzett, egységes oktatásban ré
szesült ko/^pkáderek dolgozzanak a gyógyszertárakban, tehát egyre nagyobb lett az igény arra,
hogy a korábban csak betanított gyógyszertári segédmunkaerőknek némi elméleti képzést is nyújt
sanak. Az egészségügy irányítása akkor a Népjóléti Minisztériumhoz tartozott, ezért az Orvos
egészségügyi Szakszervezet Gyógyszerész Szakcsoportja ide akarta benyújtani az ez irányú kezde
ményező programját. A Népjóléti Minisztérium azonban elhárította magától a tanfolyam feletti
felügyeletet, így több hónapos utánjárás eredményeként az Iparügyi Minisztérium hagyta jóvá a
tanfolyam szervezeti szabályzatát és az oktatás tematikáját, a felügyeleti hatóság pedig az Iparügyi
Tanfolyamok Országos Vezetősége lett.
Ebben a felállásban az első Gyógyszertári Laboránsképző Tanfolyam 1948. október 10-én indult
meg, 6 hónapos időtartammal, heti 2 alkalommal 3 órában. A tanfolyam vezetője Fehér László
gyógyszerész volt. A záróvizsgára 1949 áprilisában került sor. A felvételhez legalább 2 éves előze
tes gyógyszertári gyakorlatot kívántak meg. A tantervet az Orvosegyészségügyi Szakszervezet
Gyógyszerész Szakcsoportja dolgozta k i és gondoskodott az előadókról, tanteremről, valamint az
ezekhez szükséges anyagi fedezetről is. A tanfolyam idejével párhuzamosan sokszorosított jegyzet
is készült, ami részint a következő tanfolyamok hallgatóinak már a rendelkezésére állt, részint pe
dig ennek segítségével szervezték meg az oktatást később a vidéki Gyógyszertári Központok az
általuk rendezett tanfolyamokon. Az első tanfolyam után megváltozott annak elnevezése is,
amennyiben ezentúl „Gyógyszertári Technikusképző Tanfolyam" lett a neve és ekkor már elvállalta
a felügyeletét a Népjóléti Minisztérium Szakoktatási Osztálya is.
72

73

A következő tanfolyamra (1949/50) már felvételi vizsgát is írtak elő, a felvételi korhatár pedig
17-től 40 éves korig terjedt. Az előzetes gyógyszertári gyakorlatból viszont most már 1 év is ele
gendő volt. A gyógyszertárak államosítása utáni első tanfolyamokon, az újdonsült Gyógyszertári
Központok káderpolitikájának megfelelően, sok esetben a gyógyszertári takarítónők vettek részt,
így az államosított gyógyszertárak első technikái, jelentős számban közülük kerültek k i , sőt a
Gyógyszertár Vállalatok első ellenőrei is.
1952-ben született egy rendelkezés, amely szerint szaktudást igénylő gyógyszertári munkát csak
tanfolyamot végzett, képesített technikák végezhettek. Kísérletképpen az 1955/56-os tanévben az
Egészségügyi Minisztérium Anyagellátási Igazgatóság Műszaki Fejlesztési Osztályának Szervezé
si Csoportja egy 10 hónapos időtartamú továbbképzést is szervezett, a már tanfolyamot végzett
technikák számára. Tantárgyaik a hatástan, technológia, gazdálkodás, szervezés, jogszabályisme
ret, gazdasági ismeret és ügyvitel voltak. Akik ezt is sikeresen befejezték (ilyenek 9-en voltak),
azok gyógyszerész jelenlétében részt vehettek a gyógyszerkiadásban. Bár az eredmény a kísérletet
igazolta, folytatására mégsem került sor.
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A 4688/1920. NMM sz. körrendelet.
Az 52 196/1924. NMM sz. körrendelet.
A 212 400/1933. BM sz. körrendelet.
Kempler Kurt: A gyógyszertári középkáderképzés fejlődésének fontosabb csomópontjai. Gyógyszerészet
1979. 12. sz. 465.
A 9989/1948. II/2. Ip. Min. rendelet.
Göllner i . m. 115.
Végh i . m. 54.
Kempler: A gyógyszertári középkáderképzés... 466—467. 9 989/11./21.Ig.M.sz. levél A Gyógyszerész
1948.

Egy 1955-ben megjelent egészségügyminiszteri utasítás szerint gyógyszerésztechnikusi munka
körben ezentúl csak az volt alkalmazható, akiket az országos nyilvántartásba felvettek. Itt azonban
csak azokat regisztrálták, akik szervezett tanfolyamot végeztek. A rendelkezés a tanfolyamok idő
tartamát 8 hónapban szabta meg, szervezői pedig a Gyógyszertári Központok voltak. A tanfolyam
vezetője Budapesten 1960-ig dr. Zalai Károly vezető szakfelügyelő lett. A tanfolyamokra jelentke
zők életkorát továbbra is 17-től 40 évig limitálták, előképzettségként pedig 8 általános iskolát és
1 év gyógyszertári gyakorlatot követeltek meg. Amennyiben a jelentkező érettségi bizonyítvánnyal
rendelkezett, már fél év gyógyszertári gyakorlat is elegendő volt a tanfolyam megkezdéséhez. Az
egészségügyminiszteri utasítás a tanfolyamok indítását már az Egészségügyi Minisztérium enge
délyéhez kötötte és azok módját, helyét, idejét, tantervét, tematikáját és fegyelmi rendjét is a mi
nisztérium állapította meg, magának tartva fenn még a tanfolyamra felveendő hallgatók számának
megállapítását is, viszont magára vállalta a dologi és személyi kiadások fedezését. A tanfolyamok
szervezői a Gyógyszertári Központok lettek.
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Az Egészségügyi Minisztérium 1961-től alapvetően megváltoztatta jogszabályilag a gyógyszer
tári középkáderképzést, sőt annak elnevezését is, ugyanis ettől kezdve — a többi egészségügyi kö
zépkáderek elnevezésének megfelelően — „gyógyszertári asszisztens "-éknek nevezik őket. Elő
képzettségként most már szigorúan megkövetelték az érettségit és a tanfolyam időtartama, munka
melletti tanfolyamokon (Gyógyszertári Központokban) 2 év, függetlenített egész napos iskolán
(Budapesten és Sopronban) pedig másfél év lett. A tanfolyamok elvi irányítása és azok folyamatos
ellenőrzése a Gyógyszertári Központok főgyógyszerészeinek hatáskörébe került. Tantárgyaik:
gyógyszerészeti alapismeretek, növény- és drogismeret, kémia, elsősegély, gyógyszerészi techno
lógia, gyógyszertári üzemvitel, gyógyszerhatástan, egészségügyi alapismeretek. A miniszteri uta
sítás arról is rendelkezett, hogy az asszisztensképző iskolára csak olyan 18 és 35 év közötti életko
rú, érettségizett személyek jelentkezhettek, akik már legalább 2 hónapos gyógyszertári
gyakorlattal rendelkeztek. Természetesen ezeknek is kellett felvételi vizsgát tenni. A korábbi
rendszer szerint végzett gyógyszerésztechnikusoknak pedig egy — az Egészségügyi Minisztérium
által szervezett — külön továbbképzésen kellett részt venniük ahhoz, hogy oklevelük egyenértékű
vé váljék az új rendszerű képzés szerint végzettekével.
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Budapesten az 1975-től működő egész napos asszisztensképző iskola, kellő számú jelentkező
hiányában elsorvadt lassan. A gyógyszertári asszisztensképzés egyre inkább szinte kizárólag a
munka melletti tanfolyamokon történt. így a gyógyszertári asszisztensképzést a szakmai irányítás
megtartása mellett, az oktatásügy felügyelete alá helyezték, tehát a gyógyszertári asszisztensképző
tanfolyamok a Gyógyszertári Központok közbejöttével szervezett szakiskolák kihelyezett tagoza
tai. Az 1971-ben létrehozott soproni Egészségügyi Dolgozók Továbbképző Intézetében pedig

8400-7/1954. EüK 1955. 1. Eü. M i n . utasítás.
Göllner i . m. 116—117.
A 2/1954. EüK 1954. 5. Eü. M i n . utasítás 8. §.
A 26 811/1960. I I . sz. Eü. Min. körirat. Kelt 1960. IX. 6.
A 27/1961. EüK 15. Eü. M i n . utasítás.
A 23/1962. EüK 12. Eü. Min. utasítás.
Kempler Kurt: A munka melletti asszisztensképzésről. Gyógyszerészet 1966. 2. sz. 67.
Oláh Imre: Gondolatok a gyógyszertári asszisztensek technológiai oktatásának feladatairól.
1973. 8. sz. 300.

Gyógyszerészet

1975-től megindult a szakasszisztens (gyógyszerkiadó, analitikus) képzés is. Magától értetődően
ez a konferenciás tanfolyamoknál magasabb szintű képzést biztosít.
A különböző Gyógyszertári Központokban az asszisztensképzés színvonala természetesen elté
rő. Más a helyzet ott, ahol szigorúan kezelik és más ott, ahol a létszámhiánytól való félelem miatt
lazábban és ezért a képesítővizsgán mindenkit átengednek. Ezen próbált valamelyest segíteni az
Egészségügyi Minisztérium, a központilag delegált vizsgaelnök elrendelésével.
A gyógyszertári középkáderképzésben eleinte stencilezés útján sokszorosított jegyzeteket hasz
náltak. Ezeket váltották fel, még az 1950-es években, a szaktárgyak szerint elkülönített „Gyógy
szertechnikus jegyzet "-ek. E z e k m é g „kézirat" formájában jelentek meg, de 1960-ban már a Me
dicina Kiadó gondozásában és Kovács László szerkesztésében megjelent több mint 600 oldalon
a „Gyógyszerésztechnikusok kézikönyve". Néhány évvvel később pedig az Egészségügyi Szakis
kolák tankönyv sorozatában jelentek meg ismét a szaktárgyak szerint tagolódott asszisztensképző
tankönyvek.
Meg kell még említenünk azt is, hogy 1956-tól lehetővé vált a gyógyszerraktárakban dolgozók
számára a drogista mestervizsga megszerzése is. Ez a képzés azonban csakhamar megszűnt és
helyette a Felsőfokú Raktározási Szaktanfolyamon szerezhetnek az érdeklődők hasonló képesí
tést. E képesítéssel rendelkezők számára 1983-tól lehetőség nyílt továbbképzésre i s .
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ZUSAMMENFASSUNG
Verfasser stellt die Entfaltung der Apothekerbildung in Ungarn von der Zeit vor der obligatorischen Univer
sitätsunterricht, vor; — als noch die Erfüllung und Bestätigung der Wanderjahre einen Teil der Apothekerbil
dung bildeten. Er befasst sich kurz mit dem Apotheker-Eid, sowie mit der Ausbildung der Apothekerlehrlin
ge. Bei der Schilderung der — ab 1771 obligatorischen — Universitätsunterricht, befasst er sich nicht nur mit
der von Nagyszombat nach Pest gezogenen Universität, sondern auch mit der von Kolozsvár nach Szeged ge
retteten, dann wieder kurz in Kolozsvár funktionierenden Apothekerbildung, und erwähnt sogar die kurzfris
tige Apothekerbildung von Zagreb.
Nach der Schilderung der Universitäts-Apothekerbildung spricht er auch über die Entfaltung der postgradu
alen Bildung, so über die Möglichkeiten der Erwerbung des Doktortitels, über die Entwicklung der Weiterbil
dung und über die Fachapothekerbildung. Abschliessend schreibt er über die Entfaltung der pharmazeu
tischen Mittleren-Kaderbildung, da sich diese immer mehr der Arbeit der Apotheker anschliessen.
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A 11/1975. EüK 6. Eü. M i n . utasítás.
A 2/1975. I I I . 1. Eü. M i n . rendelet.
A 12/1976. D i . 9. Eü. M i n . rendelet.
Kempler: A gyógyszertári középkáderképzés... 167.
Kempler Kurt: A gyógyszerészképzést befolyásoló egyes tényezőkről. Gyógyszereszet
Kempler: A gyógyszertári középkáderképzés... 168.
A 102/1956. EüK 2. Eü. M i n . utasítás.
A 23/1962. EüK 12. Eü. M i n . utasítás.
A 19/1976. EüK 12. Eü. M i n . utasítás.
A 16/1983. X I I . 29. Eü. M i n . rendelet.
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