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AZ ÚJJÁÉPÍTETT SZEGEDI EGYETEMI GYÓGYSZERTECHNOLÓGIAI 
INTÉZETI 

DR KEDVESSY GYÖRGY 

}Iintegy két évi felújítási munkálat után 1962 
1nájusában az egészségügyi 1niniszter áta.dta ren
deltetésének a Szegedi 01 vostudomány i Egyetem 
Gyógysze1észtudományi Ka1ának intézeteit magá
ha foglaló épületet. A kmábban több helyen 
működő négy kaii intézet ezzel megfelelő elhe· 
lyozést nyert. A Gyógyszedechnológiáí Intézet 
az épület III emeletét foglalja el 

Az Intézet újjáépítési üányeheinek megérté
séhez az alábbiak isn1ertetése szükséges. 

Míg az egyetemen oktatott egyes gyógysze1észi 
szaktárgyak tematikája má1 htizedekkel ezelőtt 
töhhé-keYésbé kialakult, s annak k01sz01űsítése 
nem jelentett alapvető változásokat, a gyógyszer
tcchnológia elméleti és gyakmlati oktatási tema
tikája, célkitűzése és az oktatás módja még a 
közelmúltban is c:sak útkereső jellegűnek nevez
het{) Ennek okát többek között a köYetkezőkkel 
inag:y·arázzuk 

1. A k01ábban pusztán tapasztalati elven ala
puló gyógyszerkészítés a kémiai, fizikai, fizikai
ké1niai, továbbá far1nakológiai, mikrobiológiai 
stb ismeretek érvényesülésével az utóbbi időben 
a g:yógyszerkészítés tudományáYá alakult Ez a 
fejlődés külföldön is általában most ér kezctt a 
kia1akulás szakaszába 

2. Az utóbbi időben nagyméitékben Yáltozott 
a gyógyszerész elméleti és gyakorlati ismereteivel 
kapcsolatos kívánalom és szemlélet. M:íg koráb
ban gyógyszerészi tci;.ékenységen kjzárólag a 
g) ógy·szertári 1nűködést értették, hazánkban ina 
n1;ír a g_)'ógyszerkészítés 2 vonatkozásában l1á10111 

szinten kell a feladatoknak eleget tenni : 1 kis
üzemben (gyógyszertá1 ban) 2 középüzemi jel
leggd (intézeti gyógyszertá1 ban, ill. megyei gale-
11usi labo1ató1iun1ban) és 3. nag_yüze1nbcn (g:yógy
szer gyá1 ak ban) 

A. gyógyszerkészítés oktatásában számos kül
földi kiképzésben c:sakis a klasszikus értele1nben 
,-ett galcniku1nok oktatására szorítkoznak, s az 
egyetemi oktatásban többé-kevésbé elhanyagol
ják a magisztrális gyógysz01 készítést és a gyáli 
gyógyszerkészítmények (pl az ún neogalenikumok) 
oktatását · 

E 11el:yen nen1 részletezendő oktatási progra
munkban az egységes gyógyszeikészítést igyek
szünk ismeitetni. A gyógyszeiészeti technológia 
tá1gy egyetemi oktatásában az előadásokon 

1 A GyógJ szerészeti Intézet nevét az Egészségügyi 
l\finisztériu1n javaslatunkra a közelmúltban Gyógyszer-· 
technológiai Intézet névre változtatta. 

2 A gyógyszerkészítés alatt itt gyógys~.~alapanya
goknak gyógysze1készítn1ényekké f€ldolgozb.._1,át értjük. 

3 Éppen e n1eggondolás alapján javasoltan1 az Inté
zet tényleges te,rékenységét és feladatkörét kifejező 
,,gJ ógyszertechnológiai'' elnevezést. 

mindhárom szintű gyógyszerkészítés tá1gyalását 
nélkülözhetetlennek ta1tjuk. A laboratóriumi gya
korlatokon a gyógyszertári, Yalamint a közép
üzemi gyógyszerkészítéssel részletesen foglalkoz
tatjuk a hallgatókat és a tudományos diákköri 
tagokat. A nagyüzemi gyógyszeifeldolgozás gya
korlati oktatásárn egyetemi laboratóriumokban 
nincs mód, de az elméleti oktatással nyújtott 
szemléletet néhány rendelkezésünkre álló gyógy
szergyá1i gép gyakorlati ismmtetésével igyek
szünk bővíteni 3 

E célkitűzésnek megfelelően dolgoztuk ki az 
Intézet átalakításának építészeti és be1endezési 
tervét. A tc1vezésben a gyakorlati tapasztalatokon 
kívül a külföldi tanulmányútakon látottakat is 
hasznosítottuk és tekintettel voltunk a korszerű' 
gyógyszerteclmológiai kutatások követelmé
nyeire is 

Az Intézet átépítését és berendezését elsősorban 
az Egészségügyi Minisztérium tette lehetővé, de 
megértő támogatást nyújtotta)r Egyetemünk álla
rni és pártvezetői is 

Az Intézet kb. 700 m 2 területet foglal el. A 
IIL emeleten levő helyiségekhez járni az alag- ' 
sor La,u a r1ehézgépek elhel:yezésé1e szolgáló helyj
ség. továbbá a padlástér hon elhelyezett üveg
raktár, valamint az udva1on épített gyúlékony 
an :yag - és sa "\'raktár . 

.Az Intézet tervezésében a rendelkezésünkre 
álló helyet felhasználva többek között a követ
kező e!Yekct énényesítettük 

1. .\. különböző munkafolyamatokat egymástól 
elkülönít\e, lehetőleg külön helyiségben Yégez
hessük 

2 \.z oktató és kutaJómunka céljaira külön 
laboratóriumok álljanak IBndelkezésre. 

Az lntézct működési, föként oktatási feladatait 
fig:yele1nbe ';éye, a III. e1nelcti szint háro1n'na
gyobb egységre tagozódik. 

L Központi helyiségek 
IL Technológia L osztály 

III Technológia U osztály. 
Az Intézet 'ázlatos alaprajzát az L áb1án mu
tatjuk be 

I. K"özponti helyiségek„ 
Intézeti ad1ninisztrációs 11elyiség, a tanszék

vezető dolgozószobája., a professzori laboratórium, 
továbbá az intézeti könyvtár. Az épületben a 
Karnak közös köny·vtára js van. Ennek meg
alakulásakor kb. 1000 kötet szakkönyvet és 
folyóiratot átadtunk. Az Intézet könyvtá1ában 
az oktató- és kutatómunkához leggyakrnbban 
szükséges kön.pek és folyóiiatok maradtak (mint
egy 350 kötet). A könptár helyiségben brtjuk 
az intézeti értekezleteket, 1eferáló üléseket, továb
bá a különféle Yizsgák elméleti részét A könyv-

', \ 
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tárban helyeztük el az elmúlt századokban kiemel
kedő eredményeket elért gyógyszerészek és más 
természettudományi kutatók arcképgyűjtemé
nyét. 

Az Intézet két osztályán működők közös hasz
nálatára szolgál az analitikai laboratórium, mel
le_tte mérleg- és optikai szoba. A mérlegszoba 
összeköttetésben \'an a ta.nári laboratóriummal. 
A mérlegek műanyag bm kolatú beépített műkő 
asztalon állnak E részben helyeztük el az optikai 

/:>13 Cl j 

érdekesebb és újabb külföldi gyógyszerkészítmé
nyeket, gyógyszerformákat, csomagolási, ill. ki
szerelési megoldásokat is megtaláljuk Ezenkívül 
a gyógyászati segédeszközök, gyógytápszerek, 
gyógyvizek, különféle laboratóriumi kis készülé
kek stb is itt kaptak helyet 

II Technológia I osztály 

Az osztályon folyik a III éves gyógyszeiész
hallgatók gyakorlati oktatása, amelynek tema
tikájában szerepelnek : általános technológiai 
műveletek (oldás, kevorés stb.), galenikumok elő
állítása és vizsgálata 

A gy;clrnrlatok részben a nagy laboratóriumban 
(2. ábra), részben a különleges célra szolgáló kisebb 
laboratóriumokban folynak A gyakorlatokon kis
és középüzemi méretben állítanak elő a hallgatók 
gyógyszerkészítményeket 

.A. inintegy 85 in 2 területű laboratóriun1ban 
nég_y nagy laboratóriumi asztal van, ezonkÍ\·Ül 
a nagyobb készülékek elhelyezésére, >agy nagyobb 
helyet igénylő műveletekbe~ tmábbi munka
asztalok -vannak E laborató1iumban összesen 26 
munkahely \ an, cle a zsúfoltság elkerülésér~ egy
szerre legfeljebb egy tanulócsoportot (18-20, 
hallgató) foglalkoztatunk 

1 áb1a A:: Intézet helyi'lége1nek rrízlatn 1 Hullya.trík technológia, T labo1a.tó1 iurna '2. l?uha.trí1 ·1. Fotó ~zob(/ 4 lfélll-g' 
'lzoba. 5 ?vío'logató 6 ](1's· ta.blet.tázd labo1utó1iu1n 7 Elöké~·zítd. 8 I'o1itó. 9 Tcchnológúti 1 kutu.t.ó Írl 1Jo1atió1u111 
10. Ta,11.á1 'legédek dolgozó 8Zobcíja„ 11. J{öny1;tá1 12 Intézeti a.dniini~ztrdciá„· helyiség. 1 ':), Tan„~zék·reze/Ö h·oddja„ 
11. ft'ü1dJ'!zoba. 15 Ta.nó11'. la.bo1atór·1'.unJ.. 16 Jfélleg szoba -17 Optikai 'J'Zoba.. lS Analitikai laho1ntó1i111n.-19. l{all
gatók technológia. II. (1t:ceptu1ttij labo1a.tó1iunta.. 20. Technológia II kutató luho1aJó1iun1. 21. Elöké~::itö '22. Oldó és· 
letöltő helyiség. 25 .4szeptiku.~· laho1a.tó1iu1n. :?4. Stuilezö, a.1npullúzó. 25 é'>· 26. Férfi, ill. női.tusoló é8 lV.C 27 _1foüo·· 

gató, de8ztilláló 28 Raktár, öltöző 29. 71a.nár<tegédck dolgozó 9zobája 30. 4djunlitu'l1 ~zoba "11 TF (} 

és fizikai műszereket, mint P u 1 f r j e h-fOto-
1néte1 nefelo1net1 iás kiegészítéssel, refi·flktométer, 
Höppler- és Engle1-1endsze1{? viszkozi
méterek, analitikai kYarclárnpa, mikrosz1lópok, a.sz
tali cenú ifuga stb 

Az analitikai laboratóriumban \egyifülke, hátsó 
megYilágítású titráló asztal stb , továbbá kroma
tográfiás \· izsgálatokhoz szükséges eszközök és 
berendezés található .\folyosóról nyílik a docensi, 
ill adjunktusi szoba 

Az e részhez tartozó fol)'osón nyertek elhelye
zést a különféle demonstrációs gyűjtemények, így 
az előadási és egyben \izsgák célját szolgáló 
g~yári g:yógyszerkészít1nénJCk kollekciója E sok
száz darabból álló gyűjteményben a fontosabb 
hazai készítmén3ek (speciálitások) mellett az 

.;\ lahoratóriun1i asztalokon .világítógáz-C;sapo
kon és clektro1nos áran1 konllekto1okon kíYül 
vákuun1- és présle"i·egő hálózat csapjai is ,.·annak 
A légi itkított, ill. tiiln3 omásos levegöt az épülrt 
gépházában állítják ellí. 

A nagy laboratóriumban a hallgatóknak át
adott gyakrabban használt laboratóriumi eszkö
zöket tartalmazó felszerelésen kh ül töhhek között 
a könlkcző készülékek és gépek találhatók 
(3 ábra): üzemi 1né1etű háron1hcnge1mű, ipa1i 
centrifuga. Saba1ia kenócske\erógép, rázógépJ 
szárítószckrén:yek, izzítóke1nence, gőzfejlesztő ka
zán, gőzinjektor \· ákuum sz{uítókészülék, tinktű1a
prés, az Erweka (Stada Allzwiickgeriit) készűlék
sorozat, amelynek 2! tagja \'an ~~z utóbbi készü
lék-sorozat 'alamennyi taghoz kapcsolható mo-
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2 áb10 líallgulúk trchnol1ígia I laóo1ató1i.unu1. 

to11 al müködtetheüí s alkalmas a fontosabb gy ógy
sze1 technológiai inÜ\· e lete:k f'l,-égzésére ( r inulgeá
lá s, különféle aprítás, keHrés stb ) 

J~ labo1 ató1il1n1ban helveztük P] a különféle 
kii onó készülékeket is _ \,, készülPkck célszerűen 
több „szü;ten szr1e]hetók féJ a faha rögzítrtt 
sznrr lo iac.son 

:~rinthogJ· a nag} laborató1iu111ban iol~-nak n1eg
határozott idóh0n a galr;niku1nok \·izsgá1ati gya
ko1latai is, a lahc)Jatórjun1ban i.egy·sze1ck, hüret
ták, ill. \·cg}' ifülkék is \'annak - .\ \-egy ifülkét 
(1g\'( s technrJógiai n1Ü\ cletekhez is használjuk 
.:\. k_,--antitatí\ analitikai n1Ü\elctekhrz szükségrs 
analitikai n1é1legPket a nag3 laborató1iun1n1al 
szon1sz6dns 1né1legszohában helyeztük Pl \_ la
hor ató1 iu111mal kapcsolatos a 1nosogató helyiség, 
és külön kis eg) ség az intézetj fotcJ laborató1iu1n 

.\ tr.(hnológiai nag\ lahorató1iu1n In(llctt ta
lálható a tab1ettázó ~helyiség (+ álna) ahol a 
g1 anulálással, ta hletta prést'léssr1 és di azsh uzás
sal kapcsolatos könnJ.·Ű készülékek \·annak (_\ 
nf'höz ÜZ(~nü tahlettázó gépek(t az alagso1i hfl~i-
ségben állit.ottuk fel ) -

E labu1atórhunhan találjuk a kutatási ös kis
Üí'.P1ni céba alka1n1as Ko1.sch-gyúrt1nún:yú tab
lcttázó géprt ·\ tabletta piésrl6 gép az E1uJel..a 
készülék n1oto1 já val n1eghajtható .:\ gépi n1rg
hajtúf<ú kis tablettázón kí1· ül kézi tablettázó 
gdpekk{ 1 (Engler- Obet!ünde1-féle) is dnlgoYnak 
a hallgatók J~zzel is az a célunk, hogy a gyako1lati 
oktatásban a különféle készülékcli n1cgis111erésé-
1,el hallgatóink a trchnológiai 1nü·v('letekhrz kel]d 

„ 

1 ábra Ré~zlft o l 01>lettdzá i~·ho1aló11umlHíl 

jártasságot SL:erezzcnek E labo1 atóriun1ban talál
hr1tók a gTanulálás eszközei .. az E1u:e!ta n1otor1al 
111űködttithrtd ncd1 esen g1anuláló és h1ikett őrlő 
készülékek .\ gt:pi 1n0ghajtúsú drazsíiozó üstöt 
(lr\cgő heÍU\ással ill inf1~~1ö1ös 111rlrgítéssel) 
ug~ancsak itt hrl)rztük el \ tahlettúk ellen
ÖJ zésé1 e szol,&:úló szilá1 dság111é1 d é-s s1étesés ·vizs·· 
gc'iJó kés,.:ülc'JkE'k cgét:>L.Ítik ki a iclsLf·rr ]ést 

'\z alagso1 ban lr·1. ó hPl} iségh< n hrtonalapon 
r:xc..enteres üzrnli tahlrttúzó g6prk (_~Janesty- és 
Di.af-gy{u tn1Ún.J ú) található 

'\. tahlettúzó kü.; la,horat<lrhnn 111rllctt t~lóké
szító hel}'jség l·an n1ajd az osztúl)On dolgozó 
oktr1tók kutath lahn1ató1iun1a (5 fthra) J~ labo-
1 at61 iu111 hE1enck 1ése, ill fc ls1e1 rlésc hasonló a 
te( hnológiai nag) labo1 atóJiu1néhoz . :\. labo1 ató-' 
1 iun1 r- szküzrj közül ( rnt1 ifugúl, inf1 a\ ö1 ös 111(-'le
gítéí készüléket ü1 egből hfs-zít('tt. ingacl\ alap
,iún auton1atikusan 1nűköcl() jénai \ ízdrsztilláló 
készüléket, különféle· n1é1 JegPln:t hlítószf'k1én·yt 
sth cn11ítjük 

:\ kutató laho1attliiun1hol nJílik az osztál:-yon 
n1liköd(í oktatók clolgozószohája 

\ fub„ 08Ó1 úl 11"\- ilik az < lt->zi1 o b\'1 endezÓSS(-1 
e!lútott pmító. ili s7.ititló hrhiséµ: Itt kétfé1e 
gol:r Osn1ahnot tá1 ( sils kézidai {tlót, kalapAcsos 
éírU.ígépei, ipari n1é1etü ,,Jbrációs szitát. gyógy
szc1táJi labo1aió1iunü és a néinct ipa1i szaJ-n·án)T
nak (DIK) nH-gfr le·líí szitaso1 ozatot stb. találunk 
_\z usztál.\ huz a hallgatói ruhat{u is ta1i.ozik 

-'\. folyosón nag.Y szr lu énJ:ekl1c n tú1 oljuk a g;·ógy
szc1 - (~'J 1'rf'..·yszerk{,szlrtrt 

.\ he1endezés. ill. felszrTclé.;; inunkúlatai 111ég 
nem befejezettek \ to\ái>biakban állítjuk fel 
a központi g6zfejlesztd kékz:üléket, hú?zákapr·solv·a 
a duplikáto1 t Lize1ni 1 <ikuun1 bepáI'ólogtató ké
szül(~ket stb 

:\ III é' < .s g)· óg.: szf'1 ésL:hallga tók te( hnológjai 
g}· ako1 lati oktatása ke1 ctében foglalkozunk az 
aszeptikus g} óg} szr;1 készítéssel, 'alan1int az in
jekciós (:s infúziós oldatok elóállításával E lnŰ\··e
lctcket az Intézet inásik szá11Tyán lc,-6 injekciós 
osztályon Yégzik hallgatóink E részleghez tar
tozik a fCrfi és néíi tusoló, ill öltöz6. _:-\.z esetleges 
késób hi intözeti gy óg1- szr1 tári 1··ag1 g}--ÚTi g:yakorlat 
s1ámára fPlkéRzitéR r:éljáhó] egy-egy alkalonimal 
hallgatóink a;.-: üzr-1ni g) ako1.latnak n1egfclC'1ően 
1· égzik az aszeptikus n1unkára elökészülést. (Zu-



5. áb1 a. 'liechnológia 1. kutató labo1 ató1 ium. 

hanyfürclő után steril 1nunka1uhába öltöznek, 
dezinficienssel len1osott, un. műtöcip6ben orr- és 
szájvédővel, hajukat sapkáYal, i!L kendővel be
fedve lépnek a laborató1iumha.) 

Az injekciós labo1ató1iun1 nég;y részből áll 
Valamenuyi falát fehér csempe, ill. olajmázolás 
borítja. Az egyes 1észeket vaske18tes üvegfal 
választja el egy1nástól „,.\ 1nunkaa.szta.1ok könn~yen 
lemosható és dczinficiálható fehér Defor it-lappal 
fedettek. 

1 Előkészítő és tiszta inosogató heJ); iség. aln
pulla, ill. Ü\;egszárításra szolgáló elektron1os és 
infra ,. örös szárítókészülékekkel 

2. Oldásra, szűrésre és l<,tü]tésre szolgáló helyi
ség (6 ábra). Itt a szokásos eszközökön kíYül 
kétszer desztillált víz előállíti1sára szolgáló elckt-

6. áb1a. Részlet az oldó és letöltő labo1ató1iurnból 

7 áb1a. Ré«1zlet az a.fJzeptikus labo1ató1iumból 

S. áb1a Hallgatók '11echnológia 11. (reoepturai) 
laboratórium.a 

romos fűtésű üvegkészülék látható. A kézi ampulla
töltő készülékeken kívül itt helyezzük el a 
rövidesen megérkező félautomata ampullatöltő ké
szüléket Különféle szföőkészülékekkcl (Seitz-, 
jénai üHgszűrők stb ) ugyancsak itt dolgoznak 
hallgatóink, 

3 .. ,\szeptikus munkára szolgáló helyiség .\ jól 
zár ható laboratóriu1n légte1ét germicid égők teszik 
csí1aszegénnyé. E munkákhoz üzerni inéretű. 111a.11i

pulát01 ('7 áhrn) szolgál, amelyben gerrnicid
égő és fén:ycső van. Kisüzemi (gyógyszertári) 
aszeptikus munkához alkalmas szekrény is ta1 to
zik a berendezéshez. 

1 Stmilező, kupakoló, ampullafonasztó helyi
ség. A felszerelés üzemi és asztali autokláYból, 
hőlégsterilezőből, an1pullaforrasztás1 a szolgáló 
égőkből, félautomata ampullaszignáló készülék
ből stb áll 

A gyak01lati oktatás során a hallgatók já1-
tasságot szereznr:k az arnpullá;.-;ásban, valamü1t az 
infúziós ta1 tályok kiszerelésében is 

III Technológia II osztály 
A magisztrális gyógyszerkószitést hallgatóink 

a gyógyszer táiak gyógyszmkészítő helyisógéhcz 
hasonlóan berendezett 1·eccptúr ai lahoratóriun1-
bau (8. álna) gyakorolják E laboratóiiumhan 18 
rnunkahcly van A„ n1unkaa.sztalok gyóg:ysze1tá1i 
tárnasztalokhoz hasonlóak 

.A_ laborat.óriun1 felszereléséhez a szokásos g:yógy
szertári eszközökön kívül g,yógyszertári k:isgépck 
és eszközök tartoznak Többek között kúp
préselő rszközök, receptúrai inéretű kenőcshon10-
g0ni_zálók_ E11Deka kúpkiöntő készülék, dugaty
iyús rendsze1ü e111ulgá.tor, receptúrai örlőkészü
lékek. 

_A_ rPcepturai labo1atóriun1 111ellett van az ok
tatók kutatólabo1atóriun1a, a1nelynck berende
zése és folszernlése a már elmondottakhoz hasonló 
Az osztályon működő oktatók dolgozószobája 
mellett 'ai1 a iaktár és öltöző helyiség l! gyancsak 
a folyosóról nyílik a mosogató és desztilláló helyi
ség Itt az üzemi desztilláló készüléken kívül uj 
típusú Destionex ioncserélő víztisztító berendezés 
is \·-an, a1nel:y a Gy:·óg:yszerész Kar tulajdona és a 
Kar <le1ninf l alizáli_ víz szük8églet.ét lá ij a el A 
rnceptmai gyakorlatokon dolgozó hallgatók 1é
szé1e a folyosó 'égén ruhatár áll 1endelkezésre. 

" _,. __ ""~--- --=~------------
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A 1 echnológia II osztál0 folyosóján hazai 
korszerű gyógyszertárak ill. ezek berendezésének 
fényképeit találjuk üwgezett fali táblákon 

Az Intézet valamennyi helyisége fénycsöwkkel 
korszerűen, jól megülágított. A falak leginkább 
a szemnek kellemes almazöld szín űr e festettek 
Lehetőség szerint gondoskodás történt a dolgozók 
részére öltözőkről, tusolókról stb., 'alamint a 
munkásvédelmi megoldásokról is 

Az Intézet berendezésének és felszerelésének 
kiegészítése folyamatos. További beszerzésekkel 
igyekszünk műszer- és gépparkunkat bővíteni és 
kiegészíteni E téren a költségvetési keretekből 

kapott lehetőségek mellett köszönettel emléke
z0n1 Illeg a 11az<ii gyóg) szergJárak támogatásáról, 
an1clynck fülytán az Intézet n1á1 is több üzen1i 
gépet kapott 

_:\_z Intézet he1 endezése és felszerelése, a1niről 
csak 'ázlatos ismertetést nyújtottunk, megítélé
sünk szerint alkalmas a korszerű gyógyszertech
nológia oktatására Ilyen véleményt nyilvánítottak 
a hazai szaken1be1eken kí1:·ül az örvendetesen szép 
számú külföldi 'endégeink is. 

(Szegedi Oivostudományi Egyetem Gyógyszertech
nológiai Intézet, Szeged, Eötvös u 2) 

Érkezett : 1962. XI 1 

dl fJfJÁ-fJ.1J&ze_r-éiut f Ö-F-féneűlJi§-l 
A GYÓGYSZERÉSZI MÚZEUMOKRÓL' 

DR HALMAI JÁNOS 

1958-ban a Gdansk-ban tartott IV Lengyel 
Gyógyszerésztudomán3-i Kongresszusról vissza
térőben egy-egy napot töltöttünk Varsóban és 
Krakkóban, hogy megismerkedjünk a két ősi 
lengyel város nevezetességeivel 

Krakkóban természetesen fölkerestük a világ
hírű lengyel g_yógyszerésztörténeti n1úzeumot. 
Itt ismerkedtünk meg dr. Stanislaw Pro n-nal 
a múzeum alapítójával és jelenlegi igazgatójával 
A legkedvesebb, igaz testvéri légkörben töltött 
rövid idő alatt inegisn1ertük a múzeumot és annak 
feladatát. P r o n dr különösképpen felhívta a 
figyelmünket a n1agyar vonatkozású tárg_yakra és 
néhány mclegszh ű mondatban utalt arra, hogy 
őt :i\íagyar országhoz igPn szoros szálak fűzik, mert 
.a némnt fasiszták elől 1110nekülve a ·111a.g;yarok 
rejtege,tték és mentették meg életét. IAtogatásunk 
cn1lékéül egy latin-magyar felírású gyóg,yszer
tá1i <-lllván-yedén:ykét ajándékozta1n a inúzeu1n
nak, amit ő azóta nagJ.,. becsben ta1 t, 1niként a 
1núzou1n utóbbi inagyar látogatóitól 6-rtcsülte-n1 
és szaklapban olvasta1n Ez is mutatja a 1nagya-
1ok iránti nag,y szeretetét. --

A múzeumról értékes beszámolót kaptunk 
dr L á n g Béla tollából, aki 1960-ban a Lengyel 
Gyógyszerész Társaság V Tudomán; os nagy
gyűlésén vett részt és visszatérőben szintén meg
tekintette e neves gyógyszerésztörténeti múzeu
mot. (A Gyógyszerészet 1960 évi júliusi számában 
jelent meg a gazdagon illusztrált beszámoló.) Ő is 
tapasztalta Pr on dr igaz barátságát és ezt érezte 
dr. M: e só Vilmos igazgató főgyógyszerész is, 
aki ta,-alyi látogatása alkalmával megkérte őt, 
hogy a szegedi Gyógyszerész Napokra látogasson el 
hozzánk és tartson előadást a krakkói gyógysze-
résztörténeti múzeu1nról. , , 

1 A, Szegedii G-yógJ szer ész 1:\-apokon di.Pro n ref8-
Iátun1anak ismertetésé\·el kapcsolatos előadás és dr 
R u s e k hozzászólása 

Lapunk 1962. szeptemberi számában sajnálattal 
olvastuk levelét, melyben egészségi állapotára 
hivatkozással lemondta szegedi útját ; azonban 
megígérte, hogy a referátumát elküldi, egyben 
sok sikert kívánt a szegedi Gyógyszerész Napok
hoz Ebből a levélből is, valamint a referátumát 
kísérő levelébiíl is kicsendül a lengyel-magyar 
ba,r átság élő \-alósága 

Néhány szóban inege1nlékeze1n dr. Pro n sze
mélyéről, aki nem gyógyszerész, hanem jogot 
végzett Családi kapcsolatai azonban a gyógysze
részethez fűzték és fűzik ma is. Édesapja Krakkó
ban gyógyszerész volt és egyideig ő is ott műkö
dött g:y-ógyszerész asszisztensként, a.mit a rneg
küldött fényképen is demonstrált A gyógyszeré
szettől sohasem szakadt el, sőt az átlagos gyógy
szcrésznél sokkal jobban szereti azt és műveli, 
\ilág,jszonylathan is elis1nerést szrrez\.-e páb„ánk
nak 

Ke1dethen 1111.lkcdwlőként, később hivatás
szerűen - állami megbízásból - gyűjtötte a 
gyóg0 szerésztörténeti emlékeket. 1946-ban kezdett 
hozzá a múzeu1n megszervezéséhez. Igen sok en1-
léktárgyat, dokumentumot, iratot stb. gyűjtött 
össze, 1nel~yek egy részéből berendezte és a nag)·-
közönség részére is hozzáférhetővé tette a világ
híríí krakkói gyógyszerésztörténeti n1úzeu1not 
j_\_ muzeun1 az egészségügyi miniszté1iun1 fel
ügyelete alá tartozik ; gazdasági rnnatkozásban 
pedig a Yarsói Központi Orvostudományi Könyv
tár gondoskodik róla 

A múzeum jelenleg 10 kiállítási teremből, (itt 
3000 tárgy látható) konzerváló helyiségekből, rak
tárakból és egy irodahelyiségből áll. A raktárak
ban, melyeket más épületekben helyeztek el, a 
kiállított tárgyak kb 4-5 szörösét őrzik 

A terv az, hogy a krakkói Orvostudományi 
Egyetem Gyógyszerészi fakultásán gyógyszerész
történeti t,anszéket szerYeznek és ennek része lesz 
a muzeum is 


