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Nyolcvan éve indult el a gyógyszerész-képzés Szegeden 

J\Jo:gjeg_r=Js: ir{1sombau fclhaszn:i]l<.1111 dr. Novúk \s\\'áll „t\ Szc!.!cdi 
Gyógyszcrészképzb; és a Szegedi GyógyszcrC~zkar, Sz~·t;cd. 19-76. e. 
könyv :idaWiL . 

f\ trianoni diktátu1n következ111enycként a l(olozsvá
rott 1872-ben alapított Ferenc József l\1do111ánvcu:vcte111 
1921-ben Szegedre települt út. . ..... 

Szeged városának régi vágya volt. hogy falai között 
cgyctcn1 1nüködjön. igy szívesen befogadta a K.olozsvúr
ról úttelepült cgyetc1nct. ;\ \'Óros nz cgyctc1nnck azonban 
a nehéz gazdasúgi körül!nényck között kevés. az oktatús
hoz szükséges épületet és helyiséget tudott idci! . .dt:nescn 
biz1ositani. :\ nehézségeket az intézctck vczctöi1~ck és az 
cgyc1cn1 dolgozóinak nagy k:lkescdésé\'cl. \·~da1nint a \'Ú~ 
ros és a konnányzat (1921. é\'Í XX\''. tvc.) jclcntös sc1.dt
ségévcl sikerült leküzdeni. s Íi!V az ~evi.:tc1nen "az 
1921--22 tant;~·he11október19-i'n 1~~gindu\t~;z oktatús. -

. l\bban az időben a gyógyszerészhallgatók oktatúsúval 
az cgyetctn 1nate111atikai és tcnnészettudon1únvi. vala1nint 
az orvostudotnányi kari intézeteiben rogl;.;\koztak. :\ 
Dóin téren f'elépitették és kialakítottúk a i'vl~1tc1natikai- és 
Tennészcttudotnúnyi l(ar intézetei között a Gvó!..!vszerta
ni- Gyógyszerisn1erct-, a Közegészségtani Int~ze~~L vala-
1nint az Egyete1ni Gyógyszertórat, an1clv 1931-bcn n1úr 
Egyctcn1i Gyógyszerészeti Intézet és Egyete1ni Gyógy
szertúr néven n1üködött. 

1\z Észak-Erdély útn1eneti visszacsatolúsa 1niatt visz
szatclepült egycten1 helyett a konnányzatjogilag új cgyc
ternct létesített. 1\z egyetc1n Orvosi-. Bölcsészeti-. és Tcr
n1észcttudo111ányi l(arral 1nüködött. Néhúny év 111Ó!va lét
rejött a Gyógyszcrész-\'egytani Intézet. 

1\z útszervezés sorún az Orvostudon1<.ínvi K„ar kivúlt 
az egycte1nböl ( 1951) s önálló Orvostuclon1í~nyi Egyeten1 
{SZOTE) létesült. Ez a Szegeden cgyfaku\tású c!..!veten1 a 
dékán vezetése alatt álló Orvostudo1nünyi K„arral.és ezen 
belül Gyógyszerész szakkal 111üködött. 

1957-bcn a SZOTE-n belül Gyógyszcrésztudo111únvi 
K.ar jött létre (1957. évi 64. t\'C.). így az egyetcn1cn 1n{1r 
két kar \'Olt és az cgycten1 élén rektor állt. l\· kar első dé
kánja d1: Dirner Zoltán lett. 

1951-ben tanszékcsítették a Gyógyszcris1ncn.;ti Inté
zetet és 1958-ban létre jött a G:yógyszerhatústani Intézet. 

l'vteg kell en1\ékezni a gyógyszerészet oktatói közül 
S::éki Tibl11; Kiss ,·ÍljJád. Frölich Pál, Gregus Pál, Koch 
Sá11do1: S::abó Zoltú11, Bruckner Gyö::/i, .·Íbralzá111 An1h
r11s, Kanyó Béla és Köszcgi professzorok.ró\. 

K.ülö11 kic111clcndö d1: DúFid Lqios ( ! 889-1962) n1ü
köciesc. Dávid \(o\ozs\'Úrról települt át és 1921-ben a 
VKt'vl 111cgbízta az Egyctcn1i Gyógyszcrtúr fclállításúval 
és a gyógyszcreszhallgatók oktatúsával. 1922-töl 1958-in 
aktívan részt Vl.!tt a gyógyszerész- és orvoshalleatók oku~ 
túsúban . .lelentös scgitséget nyújtott a Gyúgy;zer~szet e. 
húro1nkötctcs tankönyve. 

1930-ban egyet. c.rk tanúr cÍlnt:t nyert. 1najd 1944-bcn 
tanszék\·czetö cgycte1ni tanürrú nevezték ki. l(itlintetö 
\'Olt szá1núra. hogy az l 9~17-1948 tanévben az C)r\·ostu
do1núnyi J(ar dékúnj(1vú \'Úlasztottúk. :\ köz1isz1eletbcn 
ú!ló l)árid Ll'.josl egy i<löbcn az egvctcn1 12:';Ót!.vszcn'.:sz.~ 
ok1at[1ssal foglalkozó húroin kar~'u1 ~nükl:itl0' 1-:;~'közi .'\]_ 
landó l3izottsúg elnökt:vé is vúlasztott~ik. 

f)úvid prof~sszor h:lkcs hí\'e \'Olt a 1udo1n~ÍnVLlS Cs 
gyakorlati g)-'Úgyszer.!szctnek és gyúg~yszert'.:sz-J.;épzt'.:s
nck . 

Dön!Ö fontossúgú volt a rcfonn a gyógyszerész-kép
zésben. <:1111it a \iJ(ivl. 32 900/19-lO rendelettel vezetett be. 
atnivcl a korábbi kétéves trégi rendszcrli) képzést négv 
tané\Te cine!te. ;.uniben - n1int is1ncretcs - döntö szcreP.e 
volt i\-fo::sunyi professzornak (téves a Gvó!..!vszcrészct eev 
korábbi szún1ában J-forváth /)(:11es 1nc~iek.n1 írúsában ~~ 
19~2 ev). 

;\kar nég~,... intézctént.:k az Eöt\'ÖS utcai épületben való 
elhelyezése végre n1cgfelclö állapotot biztosított. 

i\ Dá\·id Lajos által létesített Egyctcnli Gyógyszertúr
ból utóbb létre jött a Gyógyszerészeti Intézet, a1nelv n1ost 
Gyógyszcrtechnológiai Intézet néven 1nüködik. . 

Kortü11c1: ;\z 1970-75 években az cgyctc1ni ünnepsé
geket az Intcrn~1cionú\éval ke\lctt zúrni. E!!V alkalon1111al 
- 1nint akkori dékón - helyette a Szózato't„rcndcltt:111 cl. 
Ennek kövctkez1nénye a Púnbizottsá!..! 111ef2:rovúsa volt 

:\ 80 é\·es évforduló alkalinúva! 1;éltó...,n1eeen1lékc~ni 
a Szegeden n1üködött egyetenli oktonókról. a~ professzo
rok érdeinciröL akik közül itt csak néhúnv ncvct volt le-
hctöség e1nlítt:ni. -

E hcl:ycn a cé\0111 ug:yanis a szegedi képzésjubílcu1nú
ró! való 111cgcn1lékezés. Tennészetes-:n ne1n úllt 
szándt'.:kon1ban a Gyógyszerész f(ar történetének részlele
iröL az itt nen1 c1nlített szc1nélyckröl. illetve a kar jelen-
legi helyzetéről és a 1nostani veze1ükröl irni. -
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