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2000. január 1-én
kiadott, hivatalos engedély
alapján,
2000 őszén vette kezdetét a pécsi
gyógyszerészképzés.
A Dunántúlon létrejött új szak
Szolcsányi János akadémikus
nevéhez fűződik, csatlakozva a
Pécsi Orvostudományi Egyetem
(majd Tudományegyetem)
Általános Orvostudományi Karán
már meglevő orvosi és fogorvosi
oktatáshoz.



Gyógyszerészoktatás Magyarországon

Nagyszombat 1772 – II. József
– tirocinium, kötelező gyógyszertári gyakorlat

1811-től természetrajz, majd botanika, kémia, materia medica
oktatása (1-2 év)

1955-től BOTE – Gyógyszerész Kar
1957-től Szeged, 1996-tól Debrecen, 2000-től Pécs



Pécs természetföldrajzi adottsága

MECSEK
– növényzet, ásványi kincs, szubmediterrán klíma

szőlő, gyümölcs
bányászat

Horvátország



Gyógyítás a Mecsek alján
- Pécsvárad

A feltárt régészeti leletek bizonyítják, hogy a
középkorban, a pécsváradi ispotályban is fontos
része volt a terápiának a fürdőkúra.
A vizet a Vashegy (mai nevén Zengő) oldalából
vezették be a kolostor területére, ahol kőkádakban
fürödtek a betegek.
Ahogyan más európai kolostori gyógyhelyeken,
itt is a fürdővízben gyógynövényeket áztattak.
Ezek részben a kolostor kertjéből, részben a
környező domboldalakról származtak.
A források négy fős ápolószemélyzetről
emlékeznek meg.



A pécsváradi Benedek-rendi apátság
ispotályában már gyógyszertár is működött
1015 körül.
Itt nemcsak a rendház kórházában ápolt
betegeket, hanem más rászorulókat is elláttak.
Ez volt az első magyarországi gyógyszertár.
A kolostorban még füvészkert is működött.

A 2000-ben tartott millenniumi ünnepségek
idején, Pécsváradon emléktáblát helyeztek el
az egykori ispotály helyén, a Magyar
Gyógyszerész Kamara szervezésében.



Pécs - gyógyszerésztörténeti adatok
1293 - oklevél szerint egy Katha nevű orvos gyógyszerek készítésével is
foglalkozott.
A levéltári feljegyzések szerint Petrus, az első pécsi physicus és apotecarius 1332
és 1335 között a Bertalan ispotályban tevékenykedett.
Zsigmond (1387-1437) magyar király uralkodása idején, 1393-ban ispotály
működött Pécs városában. 1489-ben találkozunk Szabó Jakab, pécsi polgár
nevével. Ő a Szent Bertalan templomnak (ma Széchenyi tér, Belvárosi templom)
ajándékozta a két patikából és malomból álló birtokát.
A XVI. század közepe táján létesülhetett az ’Alte Apodegge’, a városi patika
intézménye, mely azonban csak időszakosan működött a város fennhatósága alatt.
1690 körül a jezsuiták és ferencesek létesítettek szerzetesrendi patikákat.



PPÉCSPÉCS TÖRTÉNELMI
PATIKÁI

SZERECSEN 
PATIKA

ma a Janus Pannonius 
Múzeum kiállító helye



1697 a Fő téri ’Szerecsen’ patika alapítási éve. A patika közvetlenül a Fő térre 
nyílt. 
’Szerecsen’ elnevezés: Szerecsen Jakab, Nagy Lajos király (1342-1382) egyik 
udvari gyógyszerésze  - az izmaelita származású gyógyszerész  - kigyógyította a 
királyt súlyos betegségéből, amit az uralkodó meghálált. 
A Zágrábban született Seitz Nepomuk János tábori orvos ’Ad Aethiopem, zum
Mohren’ elnevezést használta. Patikárius vezetőként Kretschmeyer név vált 
ismertté. Seitz az 1704-es rácdúlás után szülővárosába ment vissza, miután 
felszámolta patikáját. 

További tulajdonosok: Malloth Simon Ferenc (1714), Laul Johann (1718), Wernischek
Ágost (1727), eszéki Hölbling család (1768-tól; Hölbling György megvásárolja Wernischek
Ágosttól, utána gyógyszerész még: Ignác és József; a 8 gyermek közül Miksa tiszti főorvos; 
az özvegy eladja a budapesti Sipőcz Ferencnek 1851-ben) – a Hölbling család 89 évig volt a 
Szerecsen patika birtokában.

!



1857-től Sipőcz Ferenc sebész és gyógyszerész a tulajdonos.
Komáromban született, apja István ügyvéd volt; a sebészi praxist 1843-ban
kezdte a pesti Ferencvárosban; 1867-ben halt meg.

1867-ben fia, Sipőcz István veszi át a patikát és 32 éven át vezeti 1899-ig,
haláláig.

Segédei: 1875 – Fischer Samu, 1876 – Tauszig Miklós, 1878 – Márkovits Sámuel, 1879 –
Varjassy János, 1881 – Stadler Mór, 1882 – Stadler Mór és Niehold Mihály, 1883 – Stadler
Mór, 1884 – Ursits Dezső, 1886 – Spányi Lajos és Ursits Dezső, 1888 – Ursits Dezső és
Bárdossy Imre, 1889 – Ursits Dezső, 1891 – Auber Lajos és Kadisch Ernő, 1893 – Frank
Sándor és Rothschnock Jenő, 1894 – Frank Sándor és Heindl Aladár.
További tulajdonos gyógyszerészek: 1899-től 1926-ig Frank (Fónagy) Sándor, aki Sipőcz
István mellett volt provizor. 1926-ban Alsódabason vásárolt gyógyszertárat, oda költözött.
dr. Jónás Géza 1926-tól vette át, mint Sipőcz István unokaveje. 1925 és 1928 között a patika
emeletén kutatólaboratóriumot rendezett be, ahol többek között megkísérelte a Kalmopyrin
kristályosítását.



1867-1897-ig Sipőcz István az országban az elsők között foglalkozott
szódavízgyártással. Patkány- és egérméreg üzemet alapított és a foszfor-pasztát
az ország minden részébe szállította mezőgazdáknak. Bevezette Pécsre a
külföldi gyógyszerkülönlegességeket, gyermektápszereket, sőt húskivonatot is.
Gyógycukorkát gyártott, házi és zsebpatikákat árusított stb. 1897-ben pompás
patikaházat építettett az Apáca utca sarkára és – ma már múzeumi emléknek
számító – gyógyszertári berendezéssel látta el.

Az államosítás előtt, 1941-től 1950-ig Beszterczey István bérelte.
1950-től 20 éven át dr. Salamon Béla vezette Szabó Pál vállalatigazgatónak köszönhetően. Őt dr. Kotsy
Józsefné (dr. Dedinszky Ilona), majd dr. Kése Dezsőné követte. A privatizálás után dr. Apponyi Ildikó (dr.
Sándor Zoltánné), majd dr. Brantner Ottóné sz. Imre Klára látta el a múzeumi és gyógyszerészi
feladatkört. 2004-től Harmatha Zita gyógyszerész volt a bérlő. 2009-ben megszűnt a gyógyszerészi
tevékenység, a városi tulajdonú helyiségben üzletet béreltek.
A patika bútorait Répay Gábor kadarkúti gyógyszerész restaurálta.
A városhoz tartozó patika 2017-ben a Janus Pannonius Múzeum kezelésébe került, mint ’Szerecsen
Patikamúzeum’ kiállítóhely. A szakmai programokba a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi
Kara kapcsolódott be.



1796-ban nyílt meg az Irgalmasrend
’Gránátalma’ gyógyszertára.
Krautsak János tímármester
végrendeletében 1000 forintot
hagyományozott, hogy a szegények
ingyen kaphassanak medicinát.
A patika bútorzatának restaurálását
Répay Gábor, kadarkúti gyógyszerész
végezte.
A felújítás (1989) dr. Kőhegyi Imréné
gyógyszertári vállalat igazgatójának
köszönhető.

Az eredeti falfestmények gyógynövényeket ábrázolnak:
mák, piros gyűszűvirág, csattanó maszlag, gránátalma,
orvosi zsálya, szöszös ökörfarkkóró.
Ma az Irgalmas Rend kegytárgy- és könyvesboltja. A
patikabútorok és a falfestmények muzeális értékűek.



ARANY SAS PATIKA
Pécs város második patikája
Első tulajdonos (1785) Franz Antal eszéki tábori
gyógyszerész
Franz Antal 1787-ben eladta Strobl Zsigmond uradalmi jószágigazgatónak,
majd Pécsről eltávozott és Nagykanizsán lett patikus.

Az ’Aranysas’ 1864-ig a Fő u. 5-ben (Nendtvich-ház) volt. Utána az egykori
takarékpénztár földszintjén (Littke-ház), majd 1915-ben a mai városháza
földszintjére került. 1950-ben a mai gyógyszertár a Széchenyi tér 2.
földszintjén.

Újabb 3 tulajdonost (Knecht Tamás, Blasovits András, Platl József) követte

1806-tól 1848-ig Nendtvich Tamás.
1848-tól 1860-ig Vilmos fia vezette a patikát.

Nendtvich Vilmos a pécsi evangélikus egyház megalapítója volt. 1864-ben
újabb gyógyszertárat létesített ’Magyar Koronához’ néven, a Felsővámház u.
elején. Későbbi ismert neve: Erreth-patika, Csincsák-patika. Ez a
gyógyszertár megszűnt.



Nendtvich Tamás fiai még:

Károly, orvos, műegyetemi vegytan tanár
- a MECSEK növényeiről készítette doktori disszertációját

Sándor, városi főmérnök

Andor, Pécs polgármestere (neki köszönhető, hogy az Erzsébet Tudományegyetem
az 1920-as években Pécsre került)

További tulajdonosok:
Gábor József, Kuncz Nándor (20 évig, egyik segéd 1882-ben Rippl-Rónai József), Balás Ödön,
Zsiga László (1887-től 15 évig), Pain Emil, Weber Dénes (1910-től), Weber Kálmán (1927-től),
Gyimóthy-Weber Béla (1935-től államosításig). A vezetést az államosítás után Gyimóthy Béla és
felesége látta el. 1950-től dolgozott a gyógyszertárban Baranyai Aurél.is.





Nendtvich Tamás (1782-1858)

első útja a Mecsekre vezetett, amikor Pécsre került a 
szepességi Késmárkról. Tátrát járó turistaként különösen 
jól ismerte a növényeket, így hamarosan több olyan 
növényfaj előfordulásáról számolt be a magyar botanikai 
szaklapokban, amelyek a Mecsekre jellemzők és ma már 
védett fajok (pl. mecseki zergevirág, bakszarvú lepkeszeg, 
illatos hunyor, majomkosbor). Gyümölcsfajtákat telepített 
a pécsi hegyoldalban. 

Horvát Adolf Olivér, a Mecsek nagy botanikusa Nendtvich Tamást tartotta a Mecsek úttörő 
botanikusának.









Pécs 4. gyógyszertára –
Magyar Koronához

1864-ben Nendtvich Vilmos
nyitotta meg Kaiser Antal
házában (mellette volt a
Geiger-féle likőrüzem)
Későbbi tulajdonosok, vezetők:
1870-től Kovács Mihály, 1888-tól ifj.
Erreth János (’Erreth Patika’), 1893-tól
Erreth Antalné, 1911-től Csincsák Béla
(ezért lett később ’Csincsák Patika’).
1947-ben Csincsák Bélánétól Rázsó Edit
vette bérbe.
Az államosítás után itt dolgozott Gaál Géza,
majd Elmer János György és dr. Elter Károlyné.
Jelenleg baptista ruhaüzlet van a helyén.



Szűz Mária Patika 

Gőbel Kálmán tulajdona volt a
Kórház téren (Gőbel Patika). Itt
bontakozott ki Weszelszky Gyula, a
későbbi nevezetes budapesti
gyógyszerész-tanár. Ez a patika
oldotta meg 1927-ben a pécsi
egyetemi gyógyszertár kezdeti
szállítási nehézségeit.

Itt dolgozott később Regécz Nagy Béláné,
Gőbel Margit, később Dabóci Lajos és
felesége.
Ma péküzlet. A mai gyógyszertár kisebb 
helyre, kissé délebbre (fatörzsek között zöld 
kereszt) költözött.



REMÉNYHEZ PATIKA

ifjú Antal Gyulának építtette
1885-ben apja, dr. Antal Gyula,
pécsi származású budapesti jogász
egyetemi tanár az Irgalmasok
utcájában, a korábbi Majláth térrel
(piac) szemben.
A fia csakhamar átpártolt a zene területére.
Az új tulajdonos Szigeti Frigyes
csukamájolaj-csokoládét készített
és állatgyógyszerek egész sorát
hozta forgalomba.
A „zsidó Szigeti patika” gyógyszerész-
gyakornoka volt idősebb Jobst Kázmér, a neves
orvos akadémikus, Jobst Kázmér apja.



ŐRANGYAL PATIKA

1901-ben létesült a Király u. végén.
Keresztény Béla tulajdona volt, ezért
Keresztény patika néven ismerték.
Apja, Keresztény János jótékonykodott, a
budai-külváros közönségét szolgálva.
Elnöke volt a Budai-külvárosi Katolikus
Körnek, birtokosa a „Pro Ecclesia et
Pontefice” pápai kitüntetésnek.

Itt dolgozott később Kotsy Józsefné, Kéthelyi Róza
és Várszeginé Horváth Edit.
Ma a patika helyén orvosi rendelő van, mellette a
másik utcasarkon helyezkedik el az „új” ’Őrangyal’
gyógyszertár.



SZENT GYÖRGY PATIKA

1908-ban létesült a Király u. közepén, a
Szent Mór utcával szemben. Tulajdonosa
Török János volt, emiatt ’Török’
patikának nevezték. Államosítás után
Barcza-patikának nevezték Barcza Imre
gyógyszertárvezető után.

Itt dolgozott Tihanyi István, Hudák
Vilmosné Papp L. Margit. Megszűnt,
helyén régiségbolt található.



SZENT ISTVÁN PATIKA

1922-ben kezdte el működését
Abrudbányai Rediger Ödön ’Szent
István’ gyógyszertára a Zsolnay u.
elején, a mai Búza tértől délre, a 48-as
tértől keletre.

Új építkezés miatt a patikát és a mellette
lévő sarki vendéglőt (később a szomszédban
lévő egyetem miatt „tanszék” nevet is
kapott) lebontották. Ma helyén felvonulási
terület éktelenkedik, mivel az építkezést a
beruházó nem tudta megvalósítani.



PETŐFI SÁNDOR PATIKA

1923-ban – Petőfi Sándor
születésének centenáriumán –
nyitott meg a város 10. patikája a
Petőfi patika,
a vasútállomásról egyenesen észak felé, a
Zsolnay szobortól keletre, a hajdani
Mattyasovszky-palota délnyugati sarkán.

Vezetője Fridrich Sándor, aki
haláláig, 1949-ig itt működött.
Utána Vécsey Géza, majd Weigl Dezső vezette a gyógyszertárat.
A patika megszűnt, helyén dohánybolt van.

Átmenetileg a Szabadság u. 26. alatt volt az utód-gyógyszertár, de
ez is megszűnt. Utóbbiban dolgozott Horváth Dezső, Kiss Lajosné,
majd Fehér Istvánné.



A városi polgárok körében
közkedvelt Fridrich Sándor (1881-
1949) eredményesen fáradozott az
ifjú gyógyszerész nemzedék
gyakorlati nevelése terén.

Országosan ismert és tisztelt
gyakornokai közül Baranyai Aurélt
(1926-tól 1944-ig itt dolgozott),
Vécsey Gézát, Weigl (Egri) Dezsőt,
Neuber Edinát, dr. Horváth Dezsőt
és dr. Kerese Istvánt (Fridrich
unokaöccse) kell megemlíteni.



ISTENI GONDVISELÉS
PATIKA

1929-ben kezdte működését
Mertha Lajos patikája a
Petőfi u. és a Szigeti út
sarkán. Tulajdonosa miatt
Mertha-patikának nevezték.
Az államosítás után is ő
vezette.
Megszűnt, ma üzlet, gyermekműhely-
foglalkoztató van a helyén (csipke, rövidáru
stb.).
A Petőfi u. túl oldalán, kelet felé haladva a
Szigeti úton található az újabb gyógyszertár,
’Hungária Patika’ néven.



SZENT JÓZSEF PATIKA

1932-ben létesült Weigl
(Egri) Dezső patikája a 
Zsolnay Vilmos út és az 
Engel János u. sarkán. 

1950 után gyógyszerészek voltak: 
Egri Dezső, Foglszberger Viktor, 
Schubert Aurél.

Nem működik, de az épület még 
megvan.vn. 



SZENT MÓR PATIKA

1933-ban jött létre dr.
Vondra Antal tulajdona
(Vondra patika), a
Vásárcsarnok mellett, a
Zólyom u. sarkán. Vondra
szakírói minőségben is
kiemelkedő, a „Hírneves
gyógyszerészek” című 320
oldalas mű egyik szerzője
(a másik Studény János).

1950 után dr. Vondra Antal továbbra is
itt dolgozott. Követte Krausz Ferenc.
Ma optikai szaküzlet működik helyén.



VONDRA ANTAL  (1882-1966)
Felvidéki erdőbirtokos volt az apja, szülei korán meghaltak. Baranyába 

került, Mohácson lett gyógyszerész gyakornok. Négy évig katona a 

háborúban. Eperjesen a jogakadémián 1918-ban abszolvált. 1918-ban 

Budapesten folytatott gyógyszerészi és orvosi tanulmányokat, 1920-ban 

államtudományi doktorátust és gyógyszerészi oklevelet szerzett. 

Az 1922-23-ban a Magyar Gyógyszerész Egyesület titkára, a 

Gyógyszerészi Értesítő szerkesztője. 1923-tól 3 évig Párizsban 

igazgyöngyvizsgáló laboratóriumban kutat, orvosi fakultás hallgatója. 

1926-ban újra gyógyszerész és szeresztő Budapesten. Befejezi az 

orvosi tanfolyamot. 

1929-től Vértesacsán Kazay Endre példáját követi. Megjelenik 

Studény Jánossal írt könyve „Hírneves gyógyszerészek” címen.

1932-ben megnyert pályázat birtokában Pécsen megalapítja a Szent 

Mór Patikát. 



B
BARANYAI  AURÉL
(1903-1983)

Gyógyszerészettörténet – pécsi és 
mohácsi patikák levéltári kutatása

Gyógynövénykutatás (Mecsek)

Népi orvoslás (Ormánság, bányászok)

Színészet, versmondás, rajzolás, sport 



SALAMON BÉLA
(1904-1972)

Gyógyszerész dinasztia (Antal, Gyula, 
Jenő) - államtudományi doktorátus 
(Pécsi Egyetem)

Szigetvár helytörténeti kutatás (Zrínyi 
emlékek)

Szerecsen Patika története, vezetése



KÓCZIÁN GÉZA
(1942-1987)

Gyógyszerész-dinasztia
(Sperlágh-Kóczián; feldolgozza fia)

Nagyatádi gyógyszertár

Etnobotanika (Erdély, Felvidék, 
Somogy) – doktori dolgozat
Mosonmagyaróváron

Népi Orvoslási Szakosztály alelnöke



MOZSONYI SÁNDOR
(1889-1976)

Kadarkúttól a budapesti
Gyógyszerészkarig (orvos- és
gyógyszerészdoktor, 
intézetigazgató, dékán)

Gyógyszerészoktatás reformja

FoNo szerkesztőbizottság elnöke (1939)

emlékérem, alapítvány



RÉPAY LAJOS
(1901-1975)

Kadarkút, gyógyszertárvezető

gyógyszerésztörténész
régész (mamutlelet),
etnográfus, helytörténész, éremgyűjtő 

Fia, Répay Gábor (1940-2018) 
patikabútor restaurátor, gyógyszerész



KERESE ISTVÁN
(1911-1981)

gyógyszerész, bölcsészdoktor (Pécsen, 
biológia, Gorka Sándor)

Pécsi Bőrgyárban vegyész 

München – radiokémia, fehérjeanalitka

Szeged – biokémiai intézet 



KERBOLT KORNÉL
(1915-1999)

Veszprémi Arany Oroszlán

feltaláló szakfelügyelő

Pécs, galenusi labor vezető, 
technológus újító (deszt. víz, 
infúzió, tubustöltő, spray, kenőcs
fokhagyma-pilula) 



RÁCZ GÁBOR (1928-2013)

Marosvásárhelyen iskolateremtő professzor

22 évig Pécsen: orvoskaron fitoterápia
és természetgyógyászat oktatása 
(feleségével: Kotilla Erzsébet farmakológus, 
1925-2019 szept. 30!)

farmakobotanika (Hargita, Kovászna), 
gyógynövénykutatás (monográfiák, könyvek)

Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti 
Akadémia tagja



GYÓGYSZERÉSZI SZAKTÁRGYAK
MEGALAPOZÓI



BOTANIKA
HORVÁT ADOLF OLIVÉR
(1907-2006)

CIszTeRCI pApTANÁR
BOTANIKus, CöNOLógus

MeCseK FLóRÁjÁNAK 
NeMzeTKözILeg eLIsMeRT 
KuTATójA

szeNT IsTVÁN AKADÉMIA



KÉMIA
CHOLNOKy LÁszLó
(1899-1967)

WINKLeR LAjOs TANíTVÁNyA

zeCHMeIsTeR LÁszLóVAL
KAROTINOID KuTATÁs

OszLOpKROMATOgRÁFIA

pROFesszOR, ReKTOR, KOssuTH-
DíjAs



A pécsi karotinoid
iskola és orvosi kémia
kialakulása

Tuzson Pál
Cholnoky László
Zechmeister László
Vrabély Vera
Tóth Géza



gyógyszeRÉszeT
BARI zsIgMOND
(1900-1994)

MAgÁNTANÁR

egyeTeMI gyógyszeReLLÁTÁs

gALeNusI KÉszíTMÉNyeK 
ANALITIKAI VIzsgÁLATA





KLINIKAI
gyógyszeRÉszeT
DÁVID M. FeReNC
(1925-2009)

szegeD (egyeTeM), KeCsKeMÉT
(szAKFeLügyeLeT)

pÉCs, egyeTeM – INFúzIó, ALKALMAs 
VízTIszTíTÁsI TeCHNOLógIA





gyógyszeRÉszI 
KÉMIA
BRANTNeR ANTAL
(1929-2006)

pÉLDÁs szeMLÉLeT (BuDApesTI 
KAR)

gyógyszeRÉszeT FOLyóIRAT szeRK.

MúzeuMALApíTó szeNTLŐRINCeN,
gyógyszeRÉszI KöNyVTÁR 





gyógyszeRÉszTöRTÉNeT
LÁReNCz LÁszLó
(1940-2014)

gyógyszeRÉsz ALezReDes, 
KATONAI KóRHÁz TeLepíTÉs

MONOgRÁFIA (DOKTORI
DIsszeRTÁCIó): KAzAy eNDRe

gyógyszeRÉszeTTöRTÉNeT
eNCIKLOpeDIKus TuDÁs



FARMAKOLógIA
szOLCsÁNyI jÁNOs
(1938-2018)

AKADÉMIKus, szÉCHeNyI-DíjAs

KApszAICIN MOLeKuLÁRIs
HATÁsMeCHANIMusA

szAKALApíTó, gyógyszeRKuTATó,
TuDOMÁNyszeRVezÉs



PÉCSI FARMAKOLÓGUS ELŐDÖK
MANSFELD GÉZA (1982-2050) akadémikus

Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán végzett.
Külföldi tanulmányutak: Wien, Berlin, London 
Budapesti Egyetemen a kísérleti gyógyszertan magántanára, majd az Erzsébet 
Tudományegyetem (Pozsony) Gyógyszertani Tanszékének vezetője (1919-től tanársegédje 
volt Szent-Györgyi Albert)
1923-tól 1944-ig  a Pécsre került Erzsébet Tudományegyetem Gyógyszertani és Kórtani 
Intézetének igazgatója. Dékán, majd rektor. 
1932-ben a Halle-i Leopoldina Német Természettudományi Akadémia tagjának választották. 
Vámossy Zoltánnal és Fenyvessy Bélával közösen írt Gyógyszertan tankönyve 9 kiadást ért 
meg (1910-től 1944-ig).
1944-ben a Gestapo Pécsett letartóztatta, Auschwitzba hurcolták. A náci orvosok felismerték 
professzorukat, sikerült haza jönni. Újra professzor és dékán.
A narkózis élettanával, az endokrin anyagcserével összefüggő betegségek (tiroid
hormonzavar, diabetes) élettanával és a vérkeringés kórfolyamataival foglalkozott.



MÉHES GYULA (1897-1970)

Orvosi tanulmányok: Kolozsvár, Szeged
Szegedi Egyetem Gyógyszertani Intézetbe került, ösztöndíj: Wien, London
1935-40:. Tihany, Biológiai Kutató Intézet igazgatója
1940-44: Kolozsvári Tudományegyetem Gyógyszertani Intézetének vezetője
1946-69: a Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani Intézetének vezetője
(Mansfeld utóda), két alkalommal dékán

A szénhidrát-anyagcserét befolyásoló növényi anyagok, illetve a központi
idegrendszerre ható szerek agyi anyagcserére gyakorolt hatásának vizsgálatában
ért el jelentős eredményeket.

Fia volt Méhes Károly akadémikus, a Pécsi Gyermekklinika igazgató professzora, nemzetközi
hírű tudós.



PÓRSZÁSZ JÁNOS
(1923-1974)

Budapest 1949: orvosi diploma, tanársegéd Issekutz Béla 
meghívására
Kutatás: izomrelaxans,  aminoketonok szerkezet-hatás 
összefüggése, légzőközpont stimulánsok

Szeged, 1955-től a szegedi Élettani Intézetben: ifj. Issekutz Béla 
mellett elektrofiziológiai módszer kidolgozása, kémiai 
fájdalomérzés és neurogén gyulladás, kapszaicinhatás, később 
helyi érzéstelenítők, centrális görcsoldók és trankvillánsok 
előállítása szerves kémikusokkal
Petri Gábor meghívására 1967-ben a Kísérletes Sebészeti 
Műtéttani Intézetben docens (ileus kezelésére szolgáló,
ún. "Petri-koktél" hatásmechanizmusának magyarázata)

1970-től egyetemi tanárként a Pécsi Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszertani Intézetének igazgatója. 
Főként a szimpatikus reflexek fiziológiai és farmakológiai 
kutatásával foglalkozott.

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:P%C3%B3rsz%C3%A1sz_J%C3%A1nos_N%C3%A1ndor_a_laborban.jpg&filetimestamp=20141116225823&


Varga Ferenc (1929-1994)

POTE, 1954: orvosi oklevél, gyakornok a Gyógyszertani Intézetben

1960: Jéna, 1963: Leningrád, 1971-72: Kentucky Egyetem

1975: tanszékvezető. 1985-től 6 éven át tudományos rektorhelyettes

Tudományos munkássága a májvédő anyagok kutatásával kapcsolatos. 
Úttörő eredményeket ért el az állatkísérletes toxikológiai kutatások hazai 
megteremtésében.



Ifj. Jancsó Miklósné Gábor Aranka (1922-1981)
1945: Szegedi Egyetemen gyógyszerészi, 1947: gyógyszerészdoktori oklevél („Adatok
a hisztamin-felszabadító anyagok farmakológiájához”)

Ifj. Jancsó Miklós (1903-1966) farmakológus professzor, akadémikus feleségeként a
hisztamin hatásmechanizmusával foglalkozott. A Szegedi Egyetem Gyógyszertani
Intézetében oktató.

1968: a Montreali Egyetem vendégprofesszora

1970-75: a POTE Gyógyszertani Intézetében Pórszász János mellett docens

1975-77: a szegedi egyetem Élettani Intézetében docens, 1977-től egyetemi tanár

Tudományos tevékenysége: a véralvadás, a gyulladásos reakciók, a hőreguláció és a
fájdalomérző idegvégződések működésének feltárása és farmakológiája



A GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS
FELTÉTELEI ADOTTAK,
A PÉCSI HAGYOMÁNYOKRA
ALAPOZVA LEHETŐVÉ VÁLIK 
A SZAKALAPÍTÁS.



1996-97

POTE Tanácsa részére – Szolcsányi János megbízásából – Botz Lajos
főgyógyszerész tájékoztatást ad:
kémiai tudomány tanszéki hátteréről - előkészítő munkacsoport: Hideg Kálmán,
Belágyi József, Kilár Ferenc, Tóth Gyula, Ohmacht Róbert, Perjési Pál, Molnár
Péter, Sümegi Balázs, Szepesi Gábor (Pannonpharma), Szabó László Gy. (JPTE)
gyógyszerészi tudományok (gyógyszertechnológia, gyógyszerügyi szervezés,
gyógyszerészi kémia) létrehozandók!
POTE és JPTE intézeteinek részvétele biztosítható.
ad hoc bizottság: a POTE Gyógyszerészképzés Szak pályázati anyagának
előkészítése



SÜMEGI BALÁZS
(1952-2019)

dékán

Biokémiai Intézet vezetője



HIDEG KÁLMÁN
(1934-2018)

Szerves és 
Gyógyszerkémiai
Intézet vezetője 



BELÁGYI JÓZSEF
(1932-2012)

Központi Kutató 
Laboratórium vezetője

biofizikus, matematikus



1998

Pályázati kérelem előterjesztése a POTE Tanácsa felé
ad hoc bizottság: Szolcsányi János (vezető), Barthó Lóránd, Botz Lajos,
Kilár Ferenc, Ohmacht Róbert, Perjési Pál

Szak indítására vonatkozó első kérelem: POTE Gyógyszerésztudományi
Szak akkreditációs beadvány – kérelem (aláírók Szolcsányi János MTA
lev. tagja, Bellyei Árpád rektor)
Akkreditációs beadvány koordinálói: Kilár Ferenc és Botz Lajos



1999
A Magyar Akkreditációs Bizottság „Élettelen Természet- és Műszaki Tudományok”
Kollégiumának Kémiai Szakbizottsága elutasítja a kérelmet:
tantárgyi aránytalanságokra hivatkozva növelendőnek tartja a klinikai tárgyak súlyát,
átfedést észlel a gyógyszerkémia és gyógyszerészi kémia között, az oktatói háttér
erősítését javasolja a gyógyszerészi kémia és a gyógyszertechnológia tárgyakban.

POTE Pályázatát Készítő Szakértői Munkacsoport ellenérvei:
a kémiai alapokkal kapcsolatban nem fogalmazódott meg kifogás,
a kémiai szakbizottság döntően orvosi-klinikai-gyógyszerésztudományi tárgyak
oktatási tematikájáról adott kritikai véleményt,
döntő tény - az MTA Orvostudományi osztályának állásfoglalása:
a gyógyszerésztudomány kezdettől fogva az orvosi tudományok közé sorolható



2000. január 31. – Az Oktatási Miniszter a Szak indítását
engedélyezi (Oktatási Közlöny XLIV. C2, F 301/890/99
számmal) a MAB pozitív határozata nyomán, amelyet a válasz-
ellenvéleményben leírt tények mérlegelése alapján hozott.

2000. szeptember – A pécsi gyógyszerészképzés elindítása: az I. 
évfolyam megkezdi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi 
Szakán. (151 felvételizőből 31 az államilag finanszírozott helyre 
felvettek létszáma, 7 pedig a költségtérítésesre.)



2004. április 30. – A PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Szak
„Időközi Akkreditációs Beadvány” formájában rögzíti, hogy a Dékán
2004. január 22-én Szakvezetési Bizottságot hozott létre a Szak
operatív működtetésére (3-187/2004, aláírók: Szolcsányi János MTA
r. tagja, Sümegi Balázs dékán, Lénárd László MTA lev. tagja, rektor).

A Szak vezetője: Szolcsányi János, titkár: Kutas László, tagok:
Barthó Loránd, Botz Lajos, Dévay Attila, Perjési Pál, Szabó László
Gy. A beadvány első ízben rögzíti, hogy a Szak
„Gyógyszertudományi” akkreditált doktori iskolával rendelkezik.



2005. március 10. – A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi
tanári címet adományoz dr. Nyiredy Szabolcsnak, a Gyógynövény Kutató Intézet
Rt. elnökigazgatójának. A 2004-ben akadémikussá választott, nemzetközileg
elismert kutatót, az elválasztástechnika és a rétegkromatográfia egyik
nemzetközileg is elismert vezéregyéniségét Szolcsányi János szakvezető
kezdeményezésére terveztük bevonni a gyógyszerészoktatásba.

Ennek jele volt az is, hogy az MGYT Elnökségének döntése értelmében március
4-én Pécsett, a PAB székházában volt a Társaság elnökségi ülése. Ezen
Szolcsányi János, akkor a PAB elnöke volt a házigazda. Sajnos, Nyiredy
akadémikus 2006-ban bekövetkezett korai halála miatt a terv nem valósulhatott
meg.



A „történelmi” képen (2005.
március 5-én) balról jobbra:

Konrádné Abay-Nemes Éva
MGYT titkár,

Nyiredy Szabolcs MGYT
elnök,

Szolcsányi János PAB elnök

Erős István az MGYT
tudományos és továbbképzési
alelnöke



2005. július 1. – A 2000. szeptemberben kezdő, első évfolyam tanévzárója (PTE ÁOK aula)

Prof. Szolcsányi János a PTE ÁOK Gyógyszerész Szak vezetője ünnepi beszédét tartja.



A MAB akkreditációs jelentésében összegezve
megállapítja (2006): „A pécsi gyógyszerészképzés minden
vonatkozásban megfelel a képzéssel szemben támasztott
szakmai követelményeknek. A jelentős számú, tudományos
minősítéssel rendelkező oktató tevékenysége az alapja és
biztosítéka annak, hogy európai összehasonlításban is
kiváló felkészültségű gyógyszerészeket képezzenek.”



2010 – Elindul az angol nyelvű gyógyszerészképzés, további saját bevételt biztosítva.

2012. július – A PTE ÁOK Szakgyógyszerész-képzés önértékelés (2008-2011).

2013. április 8. – Az önértékelés nyomán az Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal elnöke határozatot ad ki, miszerint a PTE ÁOK-át alap
szakképzések tekintetében megfelelő szakképző hellyé minősíti.

2013. december – A Szak beadványt nyújt be Gyógyszerésztudományi Kar létesítésére.

2015. december 17. – A PTE Szenátusa elfogadja az önálló Kar Szervezeti és Működési
Szabályzatát. 2016. január 1-től a pécsi gyógyszerészképzés kari keretek között
folytatódik.



FORRÁS

Emlékezés Dr. Szolcsányi János farmakológus akadémikusra,
a pécsi gyógyszerészképzés megalapítójára Gyógyszerészet
62., 745-747, 2018. december
A gyógyszerészképzés előzményei és indulásának története a
Pécsi Tudományegyetemen Gyógyszerészet 62. 548-555.
2018.
Pécs régi patikái www.gyogyszereszettortenet.hu 2017. okt. 7.
A pécsváradi bencés apátság gyógynövénykertjétől a Nékám-
patikáig www.gyogyszereszettortenet.hu 2018. április 30.
A pécsi farmakológusok neves elődei PTE GYTK – ’Lárencz
László’ Gyógyszerészettörténeti Csoport közleménye 2018.
június 26.

http://www.aok.pte.hu/docs/larencz/file/Szolcsanyi_Gyogyszereszet_2018dec.pdf
http://www.aok.pte.hu/docs/larencz/file/Szabo_Botz_Gyszereszet_Szakalap_toert_2018_szept.pdf
http://www.aok.pte.hu/docs/larencz/file/Pecs-regi-patikai_Varszegi-es-Szabo.pdf
http://www.aok.pte.hu/docs/larencz/file/A_pecsvaradi_apatsagi_gyogynoevenykerttol_a_Nekam-patikaig.pdf
http://www.aok.pte.hu/docs/larencz/file/Farmakologus_elodoek_gyogyszereszettoerten.pdf


FÜGGELÉK

önálló Gyógyszerésztudományi Kar 
szakintézetei/tanszékei

Előzmény:

2002-től ÁOK szak önálló intézetei/tanszékei 
(szakvezető: Szolcsányi János, Perjési Pál): 

Gyógyszerészeti I., Gyógyszertechnológiai I., Gyógyszerészi Kémiai I., 
Gyógyszerhatástani T. (2006-tól), Toxikológiai T., Farmakognóziai T.

2012-től új tanszék: Gyógyszerészi Biológiai (vez.: Sipos Katalin)
2013-tól új tanszék: Gyógyszerészi Biotechnológiai (vez. Pongrácz Judit Erzsébet)  



2016-tól: 

Gyógyszerésztudományi Kar – dékán: Perjési Pál, 2019-től Botz Lajos

ÁOK-tól szervezetileg átkerül a Gyógyszerhatástani Tanszék (vez. Pethő Gábor), 
ide tartozik a toxikológia oktatása is. Helye 2020-tól a Rókus utcai épületben

2017-től intézetté alakul a Gyógyszerészi Biotechnológiai T. (Rókus u.)

helyileg elkülönül a Gyógyszerészeti Intézet (Rókus u.), 
a Klinikai Központi Gyógyszertár a Honvéd u.-ban marad továbbra is 
(int. vez. és főgyógyszerész: Botz Lajos)

továbbra is a Rókus u.-ban tevékenykedik: Farmakognóziai Intézet 
(vez. Molnár Péter, majd Deli József), Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai
Intézet (vez. Pál Szilárd), Gyógyszerészi Kémiai Intézet (vez. Perjési Pál),
Gyógyszerészi  Biológiai Tanszék (vez. Sipos Katalin)
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