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.{j_lJÓ-IJtµEe F-Úzei f Ö-11-tinei éhi§l 
ADATOK A 60 ÉVES BUDAPESTI EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR 

MÚLTJÁBÓL ÉS JELENÉBŐL 
DR ZAL.'11 K.Á.ROLY 

A fejlődés egyik rugója a múlt megismerése, a jelen 
helyzetének elemzése, és ezekb61 következtetések 
levonása a jövő számára. Ez vezetett munkatársa
immal együtt, amikor több mint egy évvel ezelőtt 
elhatároztuk, hogy az Egyetemi Gyógyszertár ala
pításának 60 éves jubileuma alkalmából összegyűjt
jük, feldolgozzuk az inté_zet múltjára és jelenére vo
natkozó adatokat. A munka széles körű kutatást 
igényelt, amiben intézetünk több munkatársa vett 
részt, köztük elsősorban Dr Z b o r a y Bertalan 
és E c s e r i Ferencné. Az általunk összegyűjtött 
adatokat teljesebb alakban is publikálni kívánjuk; 
itt csak áttekíntő képet kívánok felvázolni az 
Egyetemi Gyógyszertár múltjáról és jelenéről. 

Ahhoz, hogy az Egyetemi Gyógyszertár 1907. évi 
1-tlapításának jelentőségét mind a klinikák gyógyszer
ellátása, mind a gyógysz13részképzés szempontjából 
megítélhessük, vissza kell tekintenünk az egyetem és 
~Jzen belül az 01 vostudományi Kar korábbi helyzetére, 
az Egyetemi Gyógyszert~r felállítása érdekében tett 
kezdeményezésekre, erőfeszítésekre. 

Az 1635-ben Nagyszombatban alapított egye
temnek több mint 130 éven át nem volt orvostu
dománvi kara Ennek felállítására 1769-ben ke-
1 ült so1~, de 111 űködését csak 17 7 0-ben ke:,;;dte n1eg. Az 
időközben Budára, majd Pestre áthelyezett egye
tem, ilJ Orvostudományi Kar több mint 40 évvel 
később, 1813 szept. 13-i ülésén határozta el elő
ször, hogy Egyetemi Gyóg,yszertár létesítésére kér 
engedélyt J\fint érdekességet megemlitjük, hogy az 
Egyetemi Gyógyszertár létesítésére a kar többek 
között azért is gondolt, hogy az annak működésé
ből adódó tiszta jövedelmet a tudomány fejleszté
sére fordítsa, és ezzel anyagilag segítse a már fenn
álló vagy létesítendő egyetemi intézeteket. A to
vábbi cél az volt, hogy az Egyetemi Gyógyszertár
ban alkalmazzák a tehetségesebb gyógyszerésze
ket, aholagyógyszerész-és orvostanhallgatók is jobb 
kiképzésben részesülnének azáltal, hogy ott ismer
kednének meg a gyógyszertannal és a vényírással. 
A kidolgozott költségel6irányzat szerint a felállítás 
és a berendezés 30 OOO Ft-ba került volna, aminek 
rövid idő itlattí megtérülését remélték 

Az Orvostudományi Kar javaslatával az egye
te1ni magisztrátus egyetértett, és kérte a helytartó
tanácstól az azonnali felállítás engedélyezését. Ez 
meghiúsult, mivel a helytartótanács úgy döntött, 
hogy „ föleg az egyetemi alapnak szűkös volta 
miatt, a terv megvalósításának nem lehet helyt 
adni." 

A második javaslatot 1843-ban dolgozták kí .. Az 
egyetem tanulmányi bizottsága ekkor vaskos ela
borátumban foglalta össze a négy fakultásra vo
natkozó tervezetét A medikusok kíképzését rész
letesen tárgyaló fejezetben olvashatók a következő 
sorok: „. · .. helyes lenne egyetemi gyógyszertárat 
is felállítani, a gyógyszertan és gyógyszertárvizsgá-

lat is abban tanitható legsikeresebben.." A tanár
testület tehát ekkor már nem az anyagi előnyöket 
nézte, hanem kizárólag az oktatás és gyógyszertár
ellenőrzés szempontjából tartotta fontosnak az 
Egyetemi Gyógyszertár felállítását. Ismert tény, 
hogy abban az időben a gyógyszertárak ellenőrzé
sével kizárólag csak mvosok foglalkoztak, ezért 
vált szükségessé a „gyógyszertár-ellenőrzés" okta-
tása. 

Az 1897 novembei 30-án tartott ülésen az Or
vostudományi Kar ismét foglalkozott az Egyetemi 
Gyógyszertár ügyével. A Fodor, Hőgyes, 
Két h 1 y és R é cs e y profosszorokból álló bi
zottság elnöke B ó k a y Árpád professzor a kari 
ülésen ismét kezdeményezte az Egyetemi Gyógy· 
szertár felállítását Előterjesztése alapján az inté
zet nemcsak a klinikák gyógyszerellátását oldaná 
meg, hanem a gyógyszerészek gyakorlati oktatá
sára is alkalmas lenne. A kar élénk eszmecsere után 
a javaslatot egyhangúlag elfogadta és jóváhagyó
lag felterjesztette az illetékes miniszterhez 

Az 1903. március 3-án tartott ülésen az 01vostu
dományi Kar ismét felfrissítette az előzőekben is-
1nortctctt elgondolást, és újból felterjesztette a nú
niszterhez A javaslatot a miniszter 1903. április 
6-án végre elfogadta, de a kivitelezést elhalasztani 
kívánta a kolozsvári egyetemen már felállított 
Egyetemi Gyógyszertár első évi működése folya
mán szerzett tapasztalatok megismeréséig Így a. 
megvalósulásig még újabb 4 esztendőt kellett várni, 

A kultuszminiszter 1906 decemberében leiratban 
közölte az egyetemmel, hogy az Orvoskari Tanár
testület korábbi felterjesztésében felhozott fontos 
szempontokat méltányolta. Miután az Általános 
Kór- és Gyógytani Intézet elköltözésével az Üllői 
út 26 alatti épületben megfelelő helyiségek is áJl. 
tak iendelkezésre, a gyógyszertár felállítását elha
tározta, és a gyógyszertár berendezéséhez szüksé
ges fedezetet költségvetésileg biztosította. A mi, 
niszter újabb leiratában felhívta az Egyetemi Ta
nácsot, hogy a gyógyszertár működése, időbeni 
megindulása (1907. VU 1.) érdekében mielőbb te, 
gyen javaslatot a gyógyszertár személyzeti állá
saira, ill. a vezető személyére vonatkozóan. A meg
hirdetett vezetői állásrn a két pályázó közül az Or
vostudományi Kar Dr '\'[a t o 1 cs y l\iiklóst ja
vasolta A javaslat indokolásából kitűnik, hogy 
J\f a t o 1 c s y nemcsak gyógyszerészdoktori, ha
nem orvosdoktmi diplomával is rendelkezett, a 
gyógyszerészettan egyetemi magántanára, s 13 
éven át mint T h a n Károly professzor tanárse
géde nemcsak a tudományok művelésével, hanem 
a hallgatókkal való foglalkozásban is kitűnt, így 
eddigi működése biztosítékot nyújtott a karnak a 
létesítendő Egyetemi Gyógyszertár kifogástalan ve
zetését illetően. 
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A javaslat megtételével kb. egyidejűleg folyamatban 
volt a gyógyszertár felállításának belügyminiszteri en
gedélyBzése is, melyet 1907„ április 26-án hagyott jóvá 
a belügyminiszter „ Az Egyetemi Gyógyszertár megnyitá
sának pontos időpontját, működése megkezdésének kö
rülményeit nem tudtuk megállapítani„ Az erre vonatkozó 
adatokat sem az _egyetem irattárában, sem a Fővárosi 

Központi Levéltárban, sőt még az Országos Levéltár
ban sem sikerült megtalálni. 

A gyógyszerészi és az orvosi szaksajtó n1á1 1907 
márciusában foglalkozott az egyetemen felállítandó 
házi g;yógyszertár üg:yé-vel, és e1ről a működés meg:-
kezdése időpontjának közlése nélkül, hosszabb-rö
videbb lúrekben számolt be a „Gyógyszerészi Köz
löny", továbbá~ a „G:yógyszerészi Hetilap", a 
„Gyógyszerészi Ertesít6" és az „Or·vosi Hetilap" 
is. Az említett lapok esaknem kivétel nélkül hírt 
adnak Dr. M a t o 1 e s y Miklós kinevezéséről, és 
az intézet személyzetéről. Az egyetem 1907/08. 
tanévéről kiadott almanachja szerint az Egyetemi 
Gyógyszertár személyzete a következő volt: Igaz
gató Dr. M a t o 1 c s y Miklós egyetemi m. tanár. 
Munkatársai: Dr. B 1 a s ch ne k Rezső és Dr. 
B a 1 o g h y Mihály tanársegédek, Dr. Z a 1 a y 
Dezső díjas gyakornok, B a 1 á zs Pál és Dr. 
S p e r 1 ág h Aladár gyógyszerészek, Fark a s 
István laboráns, Biz o ny Istvánné takarítónő 

Ha az eddig elmondottak alapján összegezzük az Or
vostudományi Kar törekvéseit, javaslatait az Egyetemi 
Gyógyszertár létesítése ügyében, akkor megállapít
hatjuk, hogy az első javaslattól számítva 94 év kitartó 
harcára volt szükség a megvalósításig 

Vizsgálva az Egyetemi Gyógyszertár 60 éves 
n1últját, történetét, azt három szakaszra bonthat
juk, a 60 év alatti 3 igazgató működési idejének 
megfelelően .. Talán véletlennek tudható be, hogy 
az Egyetemi Gyógyszertár vezetésében bekövetkező 
változások nllndig egyben a szervezeti fOr1nának, 
az elvégzendő feladatoknak olyan mértékű válto
zását vonták maguk után, amelyek így határkövet 
jelentenek az intézet történetében is 

A gyógyszertár történetének első szakasza D1 11: a · 
t o 1 é s y !viiklós működésének idejére esik. 1'.1 a t o 1-
c s y 1869-ben született Cegléden, ahol apja közjegyző 
volt.. A budapesti egyetemen 1901-ben szerzett gyógy
szerészi, majd ugyanott egy évvel később gyógyszerész
doktori oklevelet. Doktori disszertációjának címe: „Aci
dimetria kalium hydrocarbonattal." Rövidesen a nagy
nevű vegyészprofesszor, T ha. n Károly asszisztense 
lett, és oktatói inunkájának elvégzése mellett orvosi 
oklevelet is szerzett.. Az 1904/05. tanévben a „Gyógy
szerészettan" tá1gykörb6l egyeten1i magántanárrá habi
litálták, később egyetemi rendkívüli tanárrá nevezték 
ki. 1\iegjelent dolgozatainak száma 14., Szakirodalmi 
szempontból jelentős tevékenysége, hogy könyv alak
jában kiadta a magyarországi gyógyszerészeti mun:ká~ 
könyv- és irodalmi gyűjteményét 1578-tól 1909-ig .. _ 

A M: a t o 1 cs y által létesített és vezetett Egye
temi Gyógyszertár működését és képét ma már 
nehéz volna iekonstruálni, ha nen1 m1;1radt volna 
meg egy közleménye, amely egy képekkel illusztrált 
bécsi szaklapban 1917-ben jelent meg, valószínűleg 
az intézet fennállásának tizedík évfordulójára. A 
cikk nagyrészt azt a gondolatot fejtegeti, hogy az 
Egyetemi Gyógyszertárnak a gyógyszerészek ki
képzésében döntő szerepet kell biztosítani Megál
lapítja, hogy a gyógyszerészek évszázadok óta ered
ményesen tevékenykedtek a természettudományok 
fejlesztésén, számtalan felfedezést tettek különö-

sen a kémia és a botanika tudon1ányában, ugyan
akkor szinte csodálatra méltó, hogy a gyógyszeré
szeti tudományok fejlesztésével alig foglalkoztak 
„Véleményem szerint ennek okát abban kell ke·· 
resni, hogy az egyetemeknek nincsenek az oktatás 
célját szolgáló gyógyszertáraik, holott valóban ki
vánatos lenne, 11a a ké1niai, botanikai intézetek 
mintájára lninden egyetemen a gyógyszerészet ok
tatására egyetemi gyógyszertári intézeteket állíta
nának feL" A továbbiakban így ÍI: „A gyógyszeré
szek egyetemi oktatásának teljessé tétele érdeké
ben szükséges, hogy a „Gyógyszerészet" ne csak 
mintegy hivatalos kollégium legyen, hanem az 
Egyetemi Gyógyszertári Intézet gyakorlati mun
kájára támaszkodjon," 

Az Egyetemi Gyógyszertár elméleti és gyakorlati 
oktatási munkáját az alábbiak szerint adja meg: 

Az elméleti oktatás alapja az előadás, amely gya
korlati bemutatásokkal van összekötve .. Az előadá
sok tárgyát a gyógyszerkönyvben szereplő galeni
kumok tudományos ismerete képezi Az előadáso
kon nemcsak a saját, hanem számos külföldi gyóg\
szerkönyvnek az anyagát ismertetni kell 

A gyakorlati oktatás keretében a hallgató a ga
lenusi készítmények vizsgálatával foglalkozik. A 
hallgatónak meg kell határoznia a galenusi készít
mény tulajdonságait, fizikai állandóit, el kell vé
geznie a készítmény quantitativ és qualitativ ana-
lizisét, és ki kell Jnutatnia az esetleges hainisításo
kat, szennyezéseket. Miután a hallgató az elmon
dottak vonatkozásában már elegendő gyakorlattal 
r cndolkczik, soron következő feladata az is1ne1etlen 
készítmény azonosítása 

A gyógyszerészhallgatók oktatására Ma t o l
e s y a „Gyógyszerészet gyakorlatol{kal'' cím
mel hirdetett és beti 5 órában tartott kollégiumot 

Az orvostanhallgatók szán1ára az elméleti és gyakor
lati oktatást heti 2 órában ta1tották„ Tá1gya a recep„ 
túrai gyógyszerkészítés volt„ Az oktatás keretében az 
orvostanhallgatónak a saját maga által felírt receptre 
kellett a gyógyszert elkészítenie. A cél az volt, hogy az 
orvostanhallgatók a gyógyszeranyagokat és a gyógyszer
formákat megismerjék, és hozzászokjanak a precí11 
gyógyszer rendeléshez 

Az oktatási munka kapcsán meg kell még emlí
teni az intézet tevék:enységét a gyógyszertár önálló 
vezetésére feljogosító ún. approbatiós vizsgákkal 
kapcsolatban .. Az 1915-ben életbe lépett új gyógy
szerészképzési rendelet szerint, végzett jelöltek az 
approbatiós vizsgát az Egyetemi Gyógyszertárban 
tették le. A vizsga egy teljes napot vett igénybe 
Délelőtt végezték a gyakorlati vizsgálatot, amely 
több ismeretlen galerúkum meghatározásából állt, 
délután pedíg következett a szóbeli szigorlat, mely„ 
nek tárgya a gyógyszerészet, és a gyógyszerészi tör
vények ismerete volt. 

Az intézet fejlődésében jelentős változás volt az 
1925/26 tanévtől kezdve az a lehetőség, hogy az új 
kiképzési rendszer szerint végzett gyógyszerészek 
az Egyetemi Gyógyszertárban a gyógyszerészetből 
doktori értekezést készíthessenek M a t o 1 c s y 
professzor a doktori cíin lnegszerzésének lehetősé
gét elsősorban a gyógyszertárban dolgozó egyetemi 
asszisztenseknek tartotta fenn; s nyugalomba vo-· 
nulásáig összesen 12 doktorí értekezést fogadott eL 
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Első disszertánsai között voltak A n dr is k a 
Ödön, J a k a b h á z y Zeigmond, N é m e d y 
In1re ós R ó zs a Pál 

~'1 a t ó 1 <..: s y említett közleménye ismerteti és ké
pekkel illusztrálja az intézet beosztását is„ Hel}isógei; 
officina 6 munkahellyel, kémiai laboratórium 4 munka· 
hellyel, galenusi lab~ratórium, raktár (mely utóbbi a 
veg;yi anyagok, galonikumok, specialitások, kötszerek és 
tűzveszélyes anyagok részére külön-külön helyiségből 
állt), előadóterem és iroda. Sajnos, a helyiségek beren
dezBsének és felszerelésének ismertetésére a cikk kevés 
teret szentel A galenusi laboratóriumban desztilláló
készülékek, duplikátor, vacuum-készülékek, nagymé
retű suppositorium-prés, kenőcskószítö gép, po1ítógép 
és nagy teljesítményű tablettázógép állt rendelkezésre 
A Oylindri. hydrargy1 i bichlo1 a.ti corrosit:i. sajtolására kü
lön helyiségbf,n elhelyezett tablettázógép szolgált. Ma -
t o 1 e s y közleményében néhány számszerű adatot is 
közöl az intézet gyógyszerellátási tevékenységéről. E 
szerint az intézet feladata 1800 klinikai ágy, 150 OOO 
klinikai ambulans beteg gyógyszer- és köts?.erollátása, 
to..-ábbá 13 klinikai laboratórium és 18 elméleti intézet 
vegysze1 ellátása volt Az eHátásban 60%-ot tettek ki a 
gyógyszerek és vegyszerek, 40~~-ot a kötszerek A ren
delkezésünkre álló adatok alapján megft1lapítható, hogy 
az intézet az 1910-20-as években valóban korszeríí..nck 
számított és e feladatát jól el tudta látni 

Amikor Ma t o l c s y prnfesszor 1932 decembe
rében nyugalomba vonult, ezzel egyben a gyógy
szertár első 25 esztendős korszaka is v-éget ért .A. 
helyettesi tee11dők ellátására az intézet f.Ovegyésze, 
Dr .. Csip k e Zoltán kapott megbízást, majd 1934 
márc 7-ével Dr. lVIozsonyi Sándort nevezték ki 

A kinevezett új igazgató pál~yája kezdetén, 1912-től 
már 6 É1ve:1n át taná1segéde ,-olt az Egyetenü Gyógy
szertárnak, ahonnan 1918-ban meghívást kapott a po
zsonyi Erzsébet Tudományegyetem Közegészségtani ln·· 
tézetébe. A pozsonyi eg) ete1nen or'\·osdokto1 i diplomát 
is szerzett, majd az újonnan felállitott Népjóléti l\:'.Iinisz
tériumba miniszteri titkárrá ne,·ezték ki Minisztériumi 
munkájának elis1neréseképpen az Egyetemi Gyógyszer
tá1 igazgatói állásába történt kine\- ezésével egyidejűleg 
miniszteri tanácsosi címet is kapott. Dr. l\f o zs o n :y i 
Sándor már kinevezését megelőzőleg is kapcsolatban állt 
az egyetemmel, a.7, oktatással, inert é...-ek óta előadója 
volt „A g) ógyszerószetre vonatkozó jogszabályok" e. 
tárgykörnek, inajd l\f a. t o J e s y professzor n.yugdija
'7.ása után először ideiglenesen, később végleges megbízást 
kapott a „Gyógyszer·észet'' e. kollégium előadására, vn·· 
lamint e tárgykör hől a szigorlatok megtartására. 

Az Egyetemi Gyógyszertár új igazgatója hozzá· 
fűgott az intézet és a gyógyszerészképzés fejleszté
séhez. Kezde1nényezésére, és az Orvostudományi 
Kar felterjesztésére a minisztériu1n 1935-ben hozzá-
járult ahhoz, hogy a gyógyszertár az „Egyetemi 
Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszer -
tár" elnevezést viselje. Előadásokon, közlemények
ben, oktatási kérdésekkel foglalkozó tárgyalásokon 
rámutatott a gyógyszerészképzés hiányosságára, és 
határozottan állást foglalt egy kiképzési reform és 
új képzés bevezetése mellett. Egyidejűleg arra is 
rámutatott, hogy mind a gyógyszerellátás, mind az 
oktatás szempontjából feltétlenül szükséges az in
tézet más, az eddiginél tágasabb elhelyezése 

Az év·eken át tartó szívós harc eredmén:yeképpen 
1940-ben életbe lépett az új gyógyszerészképzési 
rendszer, amely az előző oktatással szemben sok lé
nyeges változást tartalmazott. Egyidejűleg az in
tézetet tanszékké szervezték át, és Dr., l\í o zs o ny i 
egyete1ni tanári kinevezést- kapott n1int a „Gyógy
szerészet" e kollégium előadója 

.Az új gyógyszerészképzé."l bevezetését követőleg 
(még 1940-ben) ázilletékesek Mozsonyi profesz
szor javaslatára úgy döntöttek, hogy a Hőgyes 
Endre u. 7 sz alatt levő Pasteur Intézet és Kórház 
épületeit átengedik a Gy-ógyszerészeti Intézet és 
Egyetemi Gyógyszertár céljaira. 

A 11elyiségek rendelkezésre bocsátása azo11ban 
csak a csupasz falakat jelentette, a felszerelés és 
ber cndezés költségeinek fedezésére hatalmas össze
get kellett volna fordítani„ l\fiután az ország 1nár a 
háborús készülődés lázába11 égett, az intézet a kul
tusz1ninisztériu1ntól nen1 várhatott jelentős támo
gatást. Ekkor Mozsonyi professzor felhívással 
fordult a gyóg3Tszeré-szeti egyesületekhez, a gyógy
szerésztársadalomhoz, és kérte, bog}' ado1ná11yaik·· 
kalsegítsékazintézetkorszerű berendezését .A.z ado-
1nányokból olyan összeg g~yűlt össze, 1nely az inté
zet be1e11dezését és felszerelését lnagas színvonalon 
biztosítani tudta 

Az új intézet minden tekintetben megfelelt 1nind a 
klinikai gyóg~-szerellátás, mind a gyóg,ysz.erészképz{·s és 
tudo1nányos kuta.t.ás akkori céljainalc J<.::zt tükrözik az 
alábbi adatok: 

a) A. inásodik '\ilághábo1ú okozta g,yógyszerellát(lsi 
nehézségE-1~: ellenére az intéztif bü·;t:osítani tudta a kli
nikák egyre foko7.ócló gyógyszerigÁnJét 

b) Az intézf;t 8 kollégium előadásá,-al biztosította a 
~yógyszerészhallgatók oktatását és , , \--f1nykészítós
tan" c;Íln1ncl kollégiun1ot tartott az Ol vosta.nhrtllgatók 
részére 

e) Egyre több gJ ógJszcrészdoktori értekezés készült 
az inté·zetbon; az 1934---1945. években összest-1n 41. 

d) A kutatón1unka körének kiszéleRítésé-..-el egJre nőtt 
az intézetben kós7.Ült dolgozatok és közle1nén_yek száma 

A széles kö1 ű, f81eldsségteljes n1unka végzésében 
l\.I o zs o i1 y i IJrofesszor legközvetlo1u~bb munka
társai Dr.. C s i p k e Zoltán, Dr. N é m e d y Imre, 
Dr K e d v e s s y~ C+vör g,v· és D1 H_ a 1 m i .Pál 
voltak 

Nem sokkal a fölszabadulás után az intézet éle
tének ismét egy új, harmadik korszaka kezdődö1L 
M o z s o ny i javaslata alapján a Közoktatásügyi 
Minisztériu1n 1945 szopte1nberében az Egyetemi 
Gyógyszerészeti Intézetet és }~gyete1ni Gyógyszer-
tá1at egymástól elválasztva., külön-külön önálló
sággal ruházta foL A két intézet élére lk M o
z s o n y i Sándort és Dr. C s i p k e Zoltánt ne
vezték ki, így ettől az időponttól kezdve tehát az 
Egyeten1i Oyóg.yszertár vezetését I)r Cs i p k e 
Zoltán látta el 

]}r. e s i p k () Zoltú.n a Budapf~sti Ül \-OStudomán_vi 
J<::gyEtemen szerzett gyógyszorf>szi okle\"EJEt 1921-·ben, és 
min~ kiváló tehetségű fiatal gyógyszerészt, :\i a t o 1 e s) 
professzor meghívta intézetébe„ Itt először tanH..rsogédi 
1najd adjunktusi, később fö-..-egyészi minőségben dolgo
zott Időközben or"vosi képosítést is szerzett.. Az 1920-
30-as úvekben érdemei különösen jelfntősek az. appro
batiós 'izRgára. készülő gyógyszerészek képzése RZE·m
pontjából, miYf'l abban az időben a galenusi készítmt'.;· 
n:yek előállításának és \-izsgálatának hazai tankönyve 
nem volt Ezt az an) ag rendszeres és a.lapos összeállí
tásá„al a. jE,löltE·k vizsgára 'aló felkPszítésével pótolta 
iviár ebben a.z időben töhh dolgozata jelent meg, és 
könyv alakban „A nen1 hiYatalos g~ ógyszerok vizsgá
lata és használata" u munkáját is kiadták, a-moly u 
mindennapi gyakorlat hasznos kózikönyvé\é \.ált. Ok
tatási és tudományos érden1eit elismerve 1935-ben ma
gánt.anhrrá. lH42-hAn r: rendkf>i'tli t.RnR.rré flPYf'?t~k ki 
és 19-52-ben a g,yóg)szerészetj tudon1ánJok kandidá
tusa lett. 



19-68. má1.cius GYÓGYSZERÉSZET 101 

e s i p k e profosszor munkásságának egyik leg
jelentősebb eredménye az addig cmpitián alapuló 
receptúrai gyógyszerkészítés tudományos alapjai
nak lefektetése, a rccoptúrai gyógyszertechnológia 
tana.n:yagának1neghatár ozása. Nemzetközi viszony -
latban is elsőnek oktatta a receptúrát mint önálló 
tantárg~yat. Tana11yagát „A vénykészítés kézi
kön:yve" cín11nel könyv alakban is megjelentette, és 
,,Vénykészítéstan" cí1nmel jegyzetet adott a hall
gatók kezébe 
,_ e s i p k e professzor fáradhatatlan oktató volt, 
kiváló pedagógiai érzékkel, szak1nai szeretettel, szé
les körű gyóg:rszerészi és orvosi szaktudással, gaz·
dag eredménnyel végezte hallgatói oktatását. Elő
adásait szívesen látogatták az onostanhallga
tók is 

Az oktatói te' ékenység mellett C s i p k e pro
fosszornak gondja volt a klinikai gyógyszerellátás 
zavartalan lebonyolítására is Ennek érdekében 
szükség~ssé vált, hogy a G:yógyszerészeti Intézet 
le,;;-álása tniatt 1negcsonkult Egyete111i Gyógyszer
tár egyes osztályait kialakítsa, illetőleg újjászer
vezze. Mindenekelőtt szükségessé vált egy kémiai 
labo1atóriu1n létesítése a gyógyszer ellenőrzési inun
kákhoz, amely 1953-ban valósult meg Ettől az idő
ponttól fogva nagy súlyt helyezett a beérkezett 
gyógyszerek 'ii izsgálatán kívül a gyógyszertár osz
tályain előállított rece1)tÚrai és galenusi készltmé
tTyek vizsgálatára is 

_,\ gyóg·yszerellátás mennyiségi növekedése megkí
'-'_únta a rakü'.irak és főleg a gyóg~yszeTkéSí'.ÍtŐ laborató-
11un1ok korsze1űsítését. A gyógys7,erkészítés terén külö-
11ö1>en .I_uhamosan növekedett a gyógyszertáiban elő
állított infúziós oldatok mennyisége és f_U.jtája, ami maga 
után vonta, egy új ü1fúziós laboratórium felállításának 
szükségességPt.„ ~4..z új laboiatórium 1966-ban kezdte 
rrrcg működésó1, jelenleg az intéz(:t legkorszerűbben bc
n:ndozett és felszerelt osztálya 

e s i p k e professzor élete egész n1u11kásságát, 
15 csz.tendőt az intézet11ek, az egyete111nek szen
telte. Húszéves igazgatói működése alatt legköz
vetlenebb munkatárnai voltak; H o 1 v át h Bé
láné, Dr K á d á r Tibor, Di K o r i t s á n s z k y 
Dénes, J)r. S z e 11 ő Balázsné, és inég többen lná
sok 

Az Egyete1ni Gyógyszertár í8ladatainak, szerve
zeti felépítésének, ügyrendjének meghatározásával 
1964 novemberében az Egyetemi Tanács foglalko
zott. Az intézet ma is az akkor elfogadott ügyrend
ben n1eghatározott irányelvek szerint látja el az 
ug:yancsak ott 1neghatározott feladatait. }!~ szerint 
a rektor az Ji~gyetezni Gyógyszertárat a gyógyszer
ellátás szak1nai, oktatási és tudon1ányos feladatai 
elvégzése tekintetében közvetlenül a Gyógyszerész
tudon1ányi Kar dékánjának, gazdasági ügyv-iteli 
vonatkozásban pedig a gazdasági rektorhelyettes~ 
nek rendelte alá. 

:Feladatai és működése 11á1111as: gyóg~ szer ellátás, 
oktatás, tudon1án:Yos tevékenység 

. A gyógyszerellátási tevékenység kapcsán ez idő sze-
11nt összesen 21 klinika, 2944 ág,y két klinikai intézet és 
20 E:lméleti intézet, to\-ábbá két központi országos in
tézet, összesen 45 intézmény gyógyszerekkel, kötszc„ 
l·ekk~l, tápszerekkel és "\:egyszerekkel való ellátását 
végz1. 

A gy?gyszen::'llátási feladatok az a..láhbi legfontosabb 
E7a.kma1 tevékenységekre épülnek: gyógyszergazdálko·· 

dás, gyógyszeJkészítés, g)ógyszerellenőrzés, g:yógyszer·· 
raktározás, gyógyszorexpediálás, gyógysz.eTismertetés, 
klinikai gyógyszerkészletek szakmai felügyelete. 

A gyógysz.ergazdálkodás, alapvető, egyik legfonto
sabb szakmar feladat, melynek célja az egészségügyi 
igényeknek megfelelő gyógyszerek beszerzése és elosz· 
tása a felhasználó klinikák és intézetek között. A gyógy
szeigazdálkodás az Egyetemi Gyógyszertár keretein túl
menőleg szükséges hogy kiterjedjen a klinikákon levő 
gyógyszerekre is. A két különböző szintű gyógyszer·· 
készlet megfelelő nagyságú kiképzése, és a gyógyszeI-ek 
racionáli..c; felhasználása biztosithatják csak együttesen 
a betegek zavartalan gyógyszerellátását 
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2. ábra„ A klinikák gyógy8zer felhasználásának alakulása 
százalé,kban, az 1957„ évi bázisszámból kiindulva 

Az egyes klinikák és az egész egyetem gyógyszer
gazdálkodásának,gyógyszerfelhasználásánakalapja 
az előzetes tervek alapján elkészített napi gyógy
szerno1ma. A gyógyszernormák és a tényleges 
gyógyszerfelhasználások alakulását az 1. ábra mu
tatja be. Az ábrából kitűnik, hogy az eltelt 10 év 
alatt a gyógyszernormák 264 %-ot növekedtek En
nek eredményeként a klinikák gyógyszer- és vegy
szerfelhasználása 1966-ban 29 millió forintot tett 
kí . 

A 2 ábia a klinikák gyógyszei-felhasználásának 
%-os növekedését mutatja, bázisként alapul véve az 
195 7. évi adat-0kat Az ábrán külön oszloppal je
löltük a g:rógyszer-vegyszer-kötszer, illetőleg a. -~·ór, 
anyatej és egyéb anyag, továbbá az összes felhasz
nálá,s százalékos változását Az össznövekedés 1nér-
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tékét az ábra összes folhasználás oszlopánál foltün
tetett bázisviszonyszá1nok is n1utatják 

A 3 .. ábra az intézetek gyógyszei- és vegyszerfol
használását mutatja. A változás itt közel sem olyan 
szabályos, mint a klinikáké, sőt a folhasználásban 
jelentős ingadozások vannak. 
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8 áb-1a. Intézetek gyógysze1·· és vegyszei felhasználása 
1957-1966 

195.3 4662/ m Ft c=J specialitás 
1954 5809 ~ magiHtrális 
1955 6762 E?! vegyszer 
1956 6506 llilIIllilil kötszer 
1957 6476 11'1118 egyéb 
1958 8742 
1959 12564 
1960 13473 
t961 14747 
1962 16523 

1963 16810 
1964 1 18952 

1965 18798 
1966 19614 
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4. ábra A gyógyszertári forgalorn alakulása 1958-1966 
évek alalt {1000 Ft·ban) 

A 4. ábra az Egyetemi Gyógyszertár gyógyszer
forgalmának megoszlását és alakulását mutatja 
gyógyszercsoportonként és összességében. A kimu
tatásból megállapítható, hogy a gyógyszerforga
lom 13 év alatt több mint négyszeresére növeke
dett, de az utolsó 3 évben - a legnagyobb nehézsé
gek árán visszatartva - közelítőleg azonos szinten 
van.. A gyógyszercsopmtonkénti átlagos megosz
lás: gyári készítmény 60 %, magisztrális gyógysze
rek 19 %, vegyszerek 6 %, kötszerek 10 %, egyéb 
anyagok 5 % Megvizsgáltuk az 1966 .. évi folhasz
nálás adatai alapján a hazai és külföldi gyógyszer
különlegességek részarányát: hazai 82 %, külföldi 
18% 

Az egyes gyógyszercsopmtok százalékos rész
arányá.n8.k- -változását vizsgálva megállapítható, 
hogy az elmúlt 13 év alatt legnagyobb változást, 
növekedést a vegyszerfelhasználásnál tapasztalha-

tunk Ez a kö1üln1ény a kutatások egyre szélesedő 
körével magyarázható A vegyszerforgalom alaku. 
lását az 5„ ábra inutatja, amelyből 1negállapítható, 
hogy az 1953. évi n1ennyiséghez viszonyítva a fel
használás 1966-ban 659 %-ra növekedett. 

A 6. ábrán feltüntetjük 1953-1966. évek vonat· 
kozásában az Egyetemi Gyógyszertár zá1ókészlet
n01máját és átlagos zá1ókészletét Az ábia adatai
ból megállapítható, hogy a készJetalakulást (átlag 
33 %·os) alákészletezés jellemzi. Igy készleteink nö· 
velését elsőrendű feladatnak tartjuk; szükséges, 
hogy pénzügyi fedezet biztosításával a gyógyszer. 
gazdálkodási készletnor1na és a finanszírozási kész
letnoJma folyamatos összhangja inegvalósuljo11 

A gyógyszerellátási feladatok között fontos he· 
lyet foglal el a gyógyszerkészítés Gyóg-yszerkészí-
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tési tevékenységünk a klinikák által felírt recep
túrai készítményekre, FoNo-készítményekre, gale
niku1nokra, infúziós oldatokra, orvoslaboratóriumi 
diagnosztikumokra és kénriai laboratóriumi reagens 
oldatokra, valamint mérőoldatokra terjed ki. Kli
nikáinkon a magisztrális gyógyszerkészítmények 
jelenleg is jelentős 1észarányt foglalnak el a gyógy
szeres terápiában, amit indokol elsősorban az indi
viduális gyógyszerrendelés, és egyes esetekben a 
takarékosság. Jelentős mennyiséget képviselnek a 
galenikumok Nagy 1észük előállítását a Gyógy
szerészeti Intézet végzi a negyedéves gyógyszerész
hallgatók bevonásával A felügyelettel előállított 
minden készítmény csak teljes gyógysze1könyvi 
vizsgálat után kerülhet közforgalomba. Intézetünk 
gyógysze1készítési tevékenységében egyre fokozódó 
jelentőségű az infúziós oldatok előállítása. A te1-
melt infúziók mennyisége évről évTe jelentős mér
tékben növekszik, s jelenleg havonta kb 3500 liteI, 
kb 5000 csomagolási egység. Az infúziós tmápia 
egyre fokozódó terjedése nemcsak a mennyiségek 
növekedését, hanem az előállított készítmények 
fajtájának szaporodását is jelenti .. A következő 
években gyógyszerkészítési tevékenységünket to
vább kívánjuk fejleszteni, és növelni szeretnénk az 
általunk előállított reagensek, mé1őoldatok, 01vos
laboratóriun1i diagnosztikumok választékát is. 

Intézetünk fontos szakmai tevékenysége a gyógy
szerellenőrzés. Alapvetően szükséges a különböző 
szervektől beszeizett alapanyagok, drogok, galeni
kumok azonosítása, és egyes esetekben tájékoztató 
gyorsvizsgálata Ellenőrzésünk kite1jed továbbá a.z 
általunk előállított különféle készítmények vizsgá
latára, a hatóanyag-tartalom mérésére„ Különösen 
fontosnak tartjuk a nagy mennyiségben termelt 
készítmén~yek, így pl az infúziók ellenőrzését. }1. 
készít1nények fizikai, fizikai-kémiai és ké1niai vizs
gálata mellett bevezettük azok mikrobiológiai vizs
gálatát is. Ma már minden nagyobb tétel sterilitási 
vizsgálatát elvégezzük, s a pirogenitási vizsgála
tokra időközönként felké1ünk más intézeteket 

Rátérve az oktatási feladatokra, elsősorban is
mét utalni szeretnék arra (a1nit már a történeti 
rész kapcsán is említettem), hogy az Egyetemi 
Gyógyszertár volt egyete1nünkön az első i11tézet, 
amelynek elsődleges oktatási feladata a gyógysze
részek oktatása volt és gyógyszerésztudományi 
szaktá1gy oktatásával foglalkozott. Az intézet ok
tatási feladatai időközben jelentős változásokon 
mentek át, s jelenleg a IV éves gyógyszerészhall
gatók oktatását látjuk el a „Gyógyszerügyi szeive
zéstan" című tárgyból A kollégium két féléves, 
heti két ó1ás, és szigorlat követi A kollégium anya
gában jelentős helyet foglal el a gyógyszerellátás, a 
közforgalmú és intézeti gyógyszertárak munkaszer
vezése, a gyógyszertárvezetés. Az oktatás elsőso1-
ban elméleti, de az ismeretek gyakodati megszer
zése céljából intézetlátogatás keretében is meg
ismertetjük hallgatóinkkal az Egyetemi Gyógy
szertár munkáját 

Az oktatási munkát a jövőben fejleszteni szeret
nénk, elsősorban gyakorlati vonatkozásban. Meg
ítélésünk szerint az eddiginél sokkal jobban figye
lembe kellene venni azt, hogy a gyógyszertárak 
szakmai és gazdasági munkájának szervezése, ter-

vezése, irányítása és ellenőrzése aZ állami egészség
ügyön belül fokozott követelményeket támaszt, 
és olyan ismereteket kíván, amelyre hallgatóinkat 
nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is fel 
kell készíteni Ez az oktatás az Egyetemi Gyógy
szertár irányításával, részben intézetünkben és 
néhány - erre a célra alkal1nas - kórházi és köz
forgalmú tangyógyszeitár ban volna megvalósít·· 
ható 

Az orvosképzés elméleti intézetekben és klini
kákon történik Ennek analógiájára a gyógysze
r észképzésben az elméleti intézetek mellett a gyógy
szerellátási gyakmlatot, a „klinikumot" az Egye
teini G~yógyszertár ban és a tangyógyszertárakban 
folyó munka jelenthetné. (Ez a gyakodati oktatás 
előnyösen kiegészítené az elméleti intézetek okta
tási munkáját, elősegítené a hallgatóknak az életre 
való felkészülését, mert a gyógyszerellátás minden
napos feladataival foglalkozó egyetemi intézmé
nyünk, az Egyetemi Gyógyszertár munkáját, ta
pasztalatait ismernék meg a hallgatók ) Lényegé
ben annak az elvnek a korszerű gyakorlati meg
valósításáról van szó, amelyet Ma t o 1 e s y pro
fesszor is már lefektetett, és an1elyért 2\.:i o zs o
n y i professzor is fárndhatatlanul harcolt 

A gyógyszerészhallgatók oktatásán túlmenő
leg intézetünkben gyógyszerészdoktm-jelöltek föl
készítése is folyik, éspedig azoké az okleveles gyógy
szerészeké, akik a ,,Gyógyszerügyi szervezéstan'' 
kollégiumot választják fötárgyul A disszeitáns
jelöltek - miután benyújtott kérelmüket és témá
jukat a G~yógyszerésztudományi Kar 'l1anácsa el
fogadta - disszertációjukat a témavezető által 
megadott szempontok szerint dolgozzák ki, és 
munkájuk előrehaladásáról időközönként beszá
molni kötelesek. A gyógyszerügyi szervezési té111a
kör ben eddig elkészített disszertációk száma 7 Az 
intézetben az eltelt 60 év alatt összesen 57 doktori 
értekezés készült el 

Az oktatási feladatok ellátása mellett az Egye
temi Gyógyszertár egyik területi feladata az Orvos
továbbképző Intézet által szervezett intézeti 
gyógyszerész-továbbképzés gyakorlati lebonyolí
tása, melyen 12 1negye kórházi gyógyszerészei 
vesznek részt. Az OTKI fClkérésé1e részt veszünk 
laborató1iumi gyakoilattal egybekötött tovább
képzések lebonyolításában is, elsősorban a steril 
és aszeptikus g~yógyszerkészítni.ényck előállítása 
témakörében 

Az Egyetemi Gyógyszertár tudományos és iro
dalmi tevdjrnnysége, feladatainknak megfelelően, 
elsősorban klinikai gyógyszerészetre és a gyógy
szerügyi szervezés szakterületének problén1áira, 
kérdéseire terjed ld Intézetünk a feladatai ellátá
sában és a problé1nák megoldásában sok esetben 
együttműködik más intézetekkel 

Kapcsolataink a klinikai vonatkozáson túlme
nően a legszorosabbak a G:yógyszerésztudornán-yi 
Kar intézeteivel, köztük elsőso1 ban a Gyógysze
részeti Intézettel, amely nélkülözhetetlen segítsé
get nyújt a galenikumok előállításával. Szinte ál
landó kapcsolatot tartunk fenn a Gyógyszerészi 
Kémiai Intézettel, G-:yóg~yszertani Intézett-el, ::i~fik
robiológiai Intézettel, Közegészségtani Intézettel 
is. Nem mulaszthatom el az alkalmat, hogy e he-
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lye11 is kifejezzen! köszönetcrnet a f8lsorolt és 
fel i1e1n sorolt intézetek -vezető professzorainak és 
~u:1katársait1ak: a nekünk nyújtott értékes segít
segert 

\.Tégezetül rö,-iden szólnon1 k:ell az Egyete1ni 
Gyógyszertár jelenlegi elhelyezéséről, tárgyi adott
ságairól 

Az utóbbi években elvégzett felújítások sok te
kintetben ja\-ítottak intézetünk tárgyi adottságain, 
ennek elle11ére elhelyezésünk, helyiségei11k összes
sége még inil1dig nen1 felelnek 1neg ini11denbe11 a 
korsze1 ű szakn1ai követeln1énveknek. Különösen 
jelentős munkatöbbletet jelent egyes osztályaink 
hely~iségeinek szétszórt ·volta. Az intézet elsősorban 
a Hőgyes E11dre u. 7 sz. alatti épületben, és ezen
kívül az é11ülettö1nb első és 1násodik udvarán levő 
további 6 épületbe11, összesen 61 helyiRégben ·va11 
elhelvezve 

H~lyiségeink alapterülete jelenleg i 56 m' Be
hatóan foglalkoztunk alapterületi szükségletünk 
pontos meghatározásával, és a hazai tapasztala
tok, valamint külföldi adatok alapján az összes 
szükséges alapterületet 1600 m 2-ben jelöltük meg 
Az alapterület növelése csak részben olda11á meg 
jelenlegi problémáinkat; további feladat lenne a" 
intézet szétszórtságának n1egszüntetése 

A 60 éves jubileu1n alkalmával is annak a ren1é
nyünknek adok kifejezést, hogy az Egvetemi 
Gyógyszertár fejlesztésében ''" illetékesek figye
lembe veszik: az intézet az 01vostudo1ná11yi :B~gye
tem gyógyítási. oktatási, és kutatási munkájának. 
elvégzéi;;éhen fOntos szerepet tölt be. J.Iűködésünk 
kihat az egyetem egész munkájának eredinényessé
gére is Ez ~1 k.örühnény és a 60 é':es múlt feladata
ink inaradéktalan elvégzésére kötelez bennünket, 
de ugyanakkor indokolja és igényli az 8gyetemi 
Gyógyszertár szükséges fejlesztését is. Befejezésül 
idézem Di S 6 s József iektor szavait, aki annak 
a reményének adott kifejezést, hogy az Egyetemi 
Gyógyszertár fejlődése a „Hőgyes-tömbben" ki
alakuló egységes gyógyszerészfakultáson belül meg
oldódik, 1nert ez nen1esak az Egyete1ni Gyógyszer
tár szívüg:y e. <le egyete1nünknek Ó8 a 111agva,J 
egészségügyi oktatásnak is érdeke 

ÖSSZEFOGLALÓ 

A közlemény a Budapesti Egyeten1i Gyógyszc1-
tár alapításának 60 éves jubileuma alkalmából 
készült Az 1770-ben felállított Orvostudománvi 
Karon első ízben 1813-ban merült fel Egyetemi 
G,yógyszertár létesítésének szükségessége, de a 
megvalósulásra 94 évig kellett várni.. Az 190i-ben 
alapított intézet föladata a klinikák gyógyszer
ellátása és a gyógyszerész- és orvostanhallgatók 
oktatása volt .. A közleménv a továbbiakban ismer
teti az intézet 60 éves f~jlődését, majd jelenlegi 

gyógyszerellátási, oktatási és tudo1nányos tevé
kenységét Ennek kapcsán részletesen foglalkozik 
a legutóbbi évek klinikai gyógyszerellátásának 
adataival Indokolja az intézet fejlesztésének szük
ségességét és röviden vázolja a fejlesztés célkitű
zéseit 
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Cooúu~entte uanncatto no CJI~qaK) GO ;1e"Ineil rO,:JOB·· 

11tMHbI octtoBaHHH EY;:i;aneu11cKoH \'HHBepcr-nercKoH An

reKH Ha ,i\l\.e;:i;nu11ncKo.11 <l>aKYJlb1eTc EYJJ;arreIIICTKOI o 
-~/HH!3Cpc11re1a OCHOBaHHOL\l B 1770, B 1813 f'O}J;Y DOLlH5IJIH B 

IICpBbll'i pa3 Bünpoc 0 HeOŐXO,lMMOCIH C03,UaHM5! YHHBep~ 
c11reTc1..:011: An1eK11, HO npHUIJIOCb ft<AaTh 94 ro.u,a )l.O ero 
OCYil{eCTB.JieHHH. 3aµ;aqa HHC'IHl'Yia ocnonaHHOl 0 n 1907 
T O,T(Y 3aK~IIOl!aJlaCb B cna6}l<CHHH KJJHHHI( JJeKapCIBCH

HLIMII npenapaTai\HI 11 B o6yqeHHH MeJJ;I1KOB H CTY,U:eHTOB

QJapMaitCBIOB )lajJee coo61qenHe HJ„1araer 60 .JieTnee 
pa3BlfTl1e lIHCIHTYia, 3areai e1 0 HhIHelllH!OlO }J;C51IeJib~ 

HOCTb B CHa6)!\CHHH JJeKapCIBCHHLIMH rrperraparaMH I{JIH· 

HHI(, o6Y'lCHHI111 B Ha).'KC. B CB}l311 e 3TI1M aBrop no;:i;po6tto 

3aHHMaeIC5I naHHbIMH CHaŐ:n<eHH.51 neKapcrseHHLIMH rrpe
napaTaMH K.J1HHl1l{ 33 IlOCJlC)J;HHe IO.U,bI' ÜH OŐOCHOBbillaC'T 
HCOŐXOJI;HJVl.OCI'b pa3BHIH5I HHCTHTYTa H !{paIKO OITHCblBaer 

ue~Jb pa3BHTH5I 

ZUSA'\JMENF ASSUNG 

.Anlass zum voiliegcndcn A.ufSatz gab das {)űj8.h1ige 
,Juhih-!um df:I Giündung der Uni'i.ersitats-Apotheke von 
Buclapest. Der Gedanke der Eirichtung einer Univer
sitats-Apothoke ka1n an der 17 iO gegründeten Medizini
sc:hen Fakultiit der Univorsitat Budapest zue:rst im 
Jahrc 1813 auf, bis zur \;oT\YÜklichung der Idee sind 
jedouh 94 Jahro "crstriohen. Dem im Jahrc 190 i ge
gründeten Institut kamen die Aufgaho der klinischen 
_>\.rzneiversorgung SO\vie jene <les Unterrichtes der 
~\iedizin- und Pharmazie-Studenten zu lm \veitcren 
'"il d die 60 jiihrigc Entwicklung des Institutos, sováe 
desRen gegen'\viirtige Aktivitat in <len Bereichen der 
Arzneiversorgung, <les Unterr-ichtes -und der '\~"Íssen
schaftlichen Forschung erörtert„ In diesem Zusammen
hang "\\-·erdon die Datendcr klinischen Arznci"·ersorgung 
<le1 letzten JahrE-J ausge,vertet. Betont 'i."lird die Not-· 
~endigkeit der \:>;,Teiterentwicklung <les Institutes, diE-J 
Zielsetzungen der vorgesehenen \Veit8rentv. iuklung 
\Yorden kutz dargelegt 

(Budapesti Orvostudo11iányi Egyete·1n Gyógyszertára, 
Budapest IX Hőgyes li'ndre u 7.) 


