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X évfolyam 5 szá1n

MAGYAR GYÓGYSZERÉSZEK A KRAKKÓI JAGELLO EGYETEMEN
DR WOJOIEOH ROESKE'

Feleslegesnek vélem kiemelni azt a sok értékes
politikai és kulturális kapcsolatot, mely a századok sorá11 a magyar és a lengyel i1épet összekapcsolta Erre a l1agyomány1a támaszkodik jelenlegi
kölcsönös, őszinte, segítőkész barátságunk, melyl1ez haso11lót hiába keresnénk 1nás nen1zetek kapcsolatában
Ez lebegett szemem előtt, mikor gvakran aIIa
gondoltam - mint a gyógyszerészet tö1ténelmé11ek művelője-l1ogy vajon a magyar és a lengyelgyógyszerészet történelmi dokumentumai között
nem fordulnak-e elő szintén olyanok, melyek a kölcsönös barátság történelmi tényét igazolják
Különösen kedvező alkalmat nyújtott ilyen gondolatok táplálására a J agello Egyetem alapításának 600 éves évordulója, melyről Krnkkóban 1964ben igen ünnepélyesen emlékeztünk meg Miközben
Krakkóban a gyógyszerészet történetének oktatásához anyagot gyűjtöttem, rábukkantam egy olyan
okmányra, mely minden bizonnyal érdekelni fogja
a lengyel, de még inkább a magyar gyógyszerészeket, és amelvet ezé1 t ebben a kis értekezésben ismertetni kí,;'ánok
Mielőtt ezeket a történelmi adatokat mélyebben
elemezném, röviden körvonalazni kívánom a
J agello Egyetem történetét, mely egyike Európa
legrégibb egyetemeinek
A Studium Generale Cracovieme alapító okmányátNagy Kázmér lengyel király( 1310-1370) adta
ki 1364. május 12-én. Ezzel a középkori Lengyelország teljes tudományos és kultmális önállóságratett szert Emópában. A világi főiskola felállításának ténye Lengyelországban rendkívüli jelentőségű
volt, mert megnyitotta a tanulás lehetőségét minden rend számára, és alapjává vált a szellemi, politikai és társadaln1i kapcsolatok akkori viszonyai
között a lengyel nemzet kultmális felemelkedésének.
Már a nagy király halála (1370) után azonban különféle nehézségek támadtak. mely;k a fiatal
egyetem gyors hanyatlását okozták. Ujjászületése
érdekében elsőként Hedvig királyné, J agello László
király felesége tevékenykedett 1400-ban Hedvig az
Anjou házból sz.ármazott Atyja Nagy Lajos,
l\:fagyarország kirárya . nagyan~yja, Erzsébet magyar-le11gyel királynő pedig a lengyel I_Jokietek családból származott„ Az ő e1él~yének, áldozatkészségének, íLZ egyetem újralapítisá1a szentelt ékszereinek volt köszönhetií, hogv létrejöhetett az úgynevezett Jagello Egyetem Krakkóban. Ez időtől
napjainkig Hedvig királyné. a nagvlelkű alapító,
egyike a lengyel történelem leg11épszerűbb alakjainak. Fehér n1árvány szarkofágját a k1alrk:ói ''rawel
Daz„ íh„ pharn:i. 'i,;v-ojciech R o t) s k e, Jagf:llo Egyetem, _i\Jkalrnazott G:vóg'} szerészeti Intéz02t, Krakkó. Lakcün: Ktakóv,·, ul. Dlinga 63 n~ 5
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·várban állandóan n1ag,Y ar és leng,y el zászlók díszítik. Ez a szark:ofág népeink ö1ök szimpátiájá11ak és
bai átságának márványba faragott jelképe
A J agello Egyetem Krakkóban Európa-szerte
olyan intézmény hírében állott. melynek kapui
mindig nyitva álltak a külföldi hallgatók előtt
Hedvig királyné kora óta az Egyetem mindig különös vendégszeretettel fogadta a magyar diákokat. A XV. és XVI században egyenesen a második magyar főiskola szerepét játszotta, hiszen ebben az időben mintegy 5000 magyar diák tanult
Krakkóban Krakkóban 152i-bcn jelent meg az
első magyar könyv és nem sokkal később, 1538-ban
adták itt ki az első magyar nyelvtan könyvet. A
J agello Egyetem hagyományai nyomán él bennünk
ma is az az emlékezés, hogy mindig a magyar hallgatókat tartották a legtemperamentumosabbaknak Krakkóban. Ők vezették be pl. azt a szokást,
hogy a „gólyákat" veréssel avatták fel. Köztük és
a német diákok között állandó volt a háborúság,
ami a rektornak nem csekély gondot okozott
A krakkói gyógyszertárak hamarosan szoros kapcsolatba kerültelr a Jagello Akadémiával, mert már
az Akadémia 1433-ban kiadott első alkotmánya
a rektorra ruházta a gyógyszertárak ellenőrzésének
jogát Ezt a jogot 1523-ban átrnházták az 01vostndományok doktoraira mindazokban a várnsokban, ahol ilyenek működtek. 1633 óta a J agello
Akadémia Orvostudományi Karának kötelessége
volt, hogy a gyógyszertárakat évente ellenőrizze,
a gyógyszerészeket, azok segédeit és ta.nulóit vizsgáztassa és gyógyszertárak Inegnyitását engedólvezze.
· A krakkói gyógyszerészet és az Akadén1ia kapcsolata azonban valójában akkor vált ta1tóssá és
fololdhatatlanná, mikor bevezették a kétéves felső
fokú, egyetemi gyógyszerészképzést A gyógf"
szerészet és a gyógyszertan (Phar1nacia et Materz.a
M~edica) első tanszékét Lengyelországban 1783ban állították föl, melvet első ízben Dr. Med
Johann Sz· a s te r, krakkói gyrakorló g~yóg:y-
szmész töltött be . Előadásait és az azokhoz fűződő
gyakorlatokat 1783 október l-én kezdte meg, és
ezt a 11apot a lengyel gyógyszerészet tö1té11etében
úgy ta1tjuk számon, mil1t a gyógyszerészek felsófokú tanulmánvainak kezdőnapját Lengyelországban
~,\, gyógyszerészet és gyógyszertan előadásain
kí\„ül az eg~yetemi oktatás kiterjedt a gyóq~yszeré~
szet lrörében növénytani, állattani, ásvanJtan1
(kristálytani) és vegytani előadásokra is S z a st e r professzor 1784-ben, Európában elsőként,
bev·ezctte a mé1egta11 oktatását is : „1nélyrehatóan
kifejteíte a niér yekről és ellenrné'I yekről >izóló iü.J~ú
kat · . Ő 1Jezette be azt a gyakorlatot, hogy gyilkosság
esetén vizsgálatot végezzeriek a bíiriösök bűri,ének
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igazolá'Jára, az á1 ta.llanok nieg8zabadítására Ő 1nu- terséges létesítmé11yc volt, melyet a tilsiti szerző
tatta meg, milyen igazi gyógyszereket kell használni dés után hoztak létre, és amely teljesen Francia-·
Olyan beteg'>égek kezelésé1'e, 1nelyek oka mérgezés országnak volt alárendelve ; a Bécsi Kongresszus
(1815) szüntette meg ezt az állapotot
-volt.''
Szán1os körülmény járult hozzá ahhoz, hogy az
Ettől az időtől kezdve az 1804-es oszt1ák kielső Jvl agiste1 Phannaciae oklevelet Kiakkóban
képzési ieformnak megfelelően csak 1 évig tartott
esak 1797-ben adták ki Ezek közül legfontosabbak a gvógyszcrészi tanulmány, ezért Pá 11 t o esek
a politikai változások voltak J\Iert Lengyelmszág 1811. november 11-én kelt beadvánvában a követ.elvesztette függetlenségét, l:>oroszország, a császári kező kéréssel fürdult a rektorhoz': „Nagyságos
Ausztria és a cári 01uszország az ország egész terü- Rektor Úr ! Mint minden más, külföldi akndémián,
letét elfoglalta Ez a politikai katasztrófa azonban úgv az itteni Akadémián, Krakkóban is az volt
már 1772-ben előre yetette árnyékát, ezért a zsenge a szokás
hogy azok, akik a gyógyszer tári
gvógvszerképzési tevékenység elé is külö11féle sú- tanuln1án:yokba11 ügyeselz ·voltak, akik sokéves
lyos akadályok tornyosultak
gyakorlattal alapos tudásra tettek sz~1t, nem volA gyógyszerészet első magiszterei között két tak kötelezve az egy éves gyógyszerészeti studium
leha.llgatására, hanem 2-3 havi korrepetálás utá1r
Jnagyar gyógyszerész is volt.
záróvizsgára
bocsáttattak Gyógyszerészetből, KéI(1akkóban, az Egyeten1 Archívurnában rncgn1iából,
Növénytar1ból
és Természettudományolztalállmtók azok az okmánwk (iktatási jelük W. L
I/88 és I/89), melyek ]\f o h r J\Iihálv és Pánt o- bóL Azért bízvást remélem, hogy a Nagytekintetű
c s e k: Simor1 kar társaink adatait tartalmazzák. és Tisztelt Orvostudományi Ka1 nem fogja tőlem
. _ Részenui51 törekedni
J\I o h r volt az idősebb kettőjük közül. „Proto- megtagadni ezt a kegyet
colwm Pharmacopoeorurn approbatum 1797-1904" fogok, hogy ne legyek méltatlan ehhez a kegvhez."
Ehhez a kérvényhez csatolva közölt néhány
cím alatt !'zt olvashatjuk hogy Michael M: o h,
1755-ben Ujhelyen született („Hungaricus Ujelen- személyi adatot Egyebek között azt írta, hogy
sis") Nem tudjuk azonban, melyik Újhelyről van „született n1agya1 ", melyet a tirocinális gyakorszó, hiszen Magyarországon több helység viseli lati okmány is igazol, amely szeril1t : „Simeon,
ugyanezt a r1evet A gyóg,yszerészetet Krakkóban Pántocsek ~ Nation-e Ilungarunz patria Thuroczien,1796-1798-ban tanulmánvozta 1798 március lCén sem . 33 éves vagyok", vagyis 1778-ban született
tette le az elméleti és gvf;korlati vizsgát a Phar- „Idegen országból jöttem, a Varsói Nagyhercegség
1nacia, M ate1 ia JJ.fedica, kémia és ter n1észettudon1á- területén laktam, felvettem a lengyel állampolgársá,,. nyok tantárgyakból ~A. gyakorlati vizsga során got, feleségül vettem ebben az országban a Nagy„Mercitriu11i praecipitatum i;·ubruni" -ot és Unguen- hercegség egy polgárának a leányát, két gyermekünk
tum Afercuriale-t kellett elkészítenie. De minden lett, Koprzywnicában laktam, Sandomierz kerületnagyon jól ment neki, mert már 1798. április 25-én ben."
Tanuló-gyakorlatát atyja, P á n t o e s e k J áletehette az esküt. M o h i Mihály volt egyébként
a 22 hallgató, aki megkapta Krakkóban a Ma- nos gyógyszertárában, Nagytapolcsányban, Nyitra
megyében végezte (1796-1799). Tirncinális vizs-·
gister Pharrnaciae oklevelet.
gáját
Nyitra megye fizikusa és atyja jelenlétében
Tanulmányainak befejezése után Kiakkóban
telepedett le és annak Kasimir nevű elővá1osában tette le, majd mint gyógyszerészsegéd különbözó
(mely ma Nagy-Krakkó egyik új kerülete) meg- gyógyszertárakban dolgozott (1799-1810) Tapólv:tte a „Fehér· Bá1ánvkához" cí1nzett gyóg:yszer- csár1yban, Késmárkon, valamint a lengyelországi
taiat 1810 május 2-án felvették a Grernium Kielce-ben és Staszow-ban 1810-ben katonai
PharJnacopoeorum Cracoviensium tagjai sorába, és !íYÓgyszerészként a lengyel hadsewgbcn szolgált
1833-ban a Greniium tagjaként, annak képviseleté- Es ezzel kapcsolatban ismét idézek egy töredéket
b~n, tagja lett a J'agello Eg.vetcn1 g~yógyszerészeket kér vényéből : „nem szégyellern . . kü(föld·i szármamint itteni új polgár, mert olyan értesüvizsgáztató bizottságának Halála (1847) előtt zásoniat
léseni
van
az
itteni Kormány dic<>é1·ete-'3 szá1idékáról,
változtatta meg gyógyszertára címét „J\fohr-gyógyszer tárra". \Talószínűlcg saját igazi i1cvét kívánta hogy niinden e1 ejével igyekezni f'or1 segítséget nyújtani
ezzel a címmel elrejteni. Ez a g~yógyszcrtár, melyet a kiilfoldri5l ide szakadt polgároknak, hogy 1l;j hivahalála után Kárnly fia vett át, ma is létezik Krak- tásnl.:at 'lneqkönnyítse".
És 1) á 11 t o e s e k ebben a tekintetben nem
kó~an, és a Kralwwska-utca 19 alatt működik
csalódott a lengyel korn1ányban, n1ely neki ne1n~~dekef3 történehni nyomokat lragyott hátra a
mas1k magyar gyógyszerész, l:> á n t o esek Si- csak a lengyel állan1polgárságot adta meg, hane1n
mon is. Birto1zunkba11 van a J agcllo Egyetem új hazájában megélhetéshez is hozzásegítette Már
Rektorához cín1zett saját kézírású kérvénye, 1811-ben megkapta Pánt o esek ui. Koprnywmelyben krakkói tanuhnár1yainak igazolását kéri, nica-ban a. Cisztercita Gyógyszertár bérletét San~ovahbá egy magyar szempor1tból ne1n h:cv-ésbé domierz mellett.
e~·de~es oklevél gyakorlati tevékenységéről és
De P á n t o e s e k is híven, igéi:etéhez képest
tuoc_mális vizsgájáról, melyet az akkori M:agyar- teljesítette kötelességét, mert an1int írta : „azon
orszagon, Nagy-tapolcsánv városában adtak ki
fog fáradozni, hogy az országnak hasznára legye1i",
Kiakkói tartózkodása 1811-1812-rc esik, tehát és erről meggyőző tanúságot tett pédául azzal is,
!"--~-··-"1-z úg:. nc\-ezett -V'art1ói N agy·her l:eg~ég korában
hug_v a lengvcl hadseregber1 1zatona.i szolgálatot
(mely 1807-1817-ig tartott) tanult a Jagello teljesített.
Rg:yeten1en. Ez a nag·yhercegség Napo1eon mesDe a Krakkói egyetem részéről is teljes meg-
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értésre talált 1811 november 11-én beiratkozhatott és már 1 évi tanfolyam után 1812 július 30-án
és 31-én letehette magiszteri vizsgáit A gyakorlati
vizsgáról kiállított bizonyítványon ezt olvashatjuk : „Pántocsek a kijelölt készítményeket : Tincura An,odina composita-t és Flores Zin,ci-t a szükséges figyelemmel és elővigyázattal állította elő . "
Így 1812 július 31-én be is fejezte gyógyszerészeti
tanulmányait Krakkóban, új, fogadott hazájában .
Sajnos azo11ba11 ez az egész, amit eddig Pá n„
t o e s e k-ről elmondhatunk Mégis, ez a csekély
adalék hozzáfűz néhány pozitív elemet a két
nemzet történetéhez és értékes precedensül szolgálhat a további kutatásokhoz, melyek gyakorlati
módon vihetik előre önmagunk és egymás megisn1erését és ·megértését, baráti és békés együttmunkálkodásunkat
És még néhány szót kell szólnom P á n t o e s e k
tirncinális diplomájáról Valószínűleg saját kezűleg
készítette atyja, a nagytapolcsányi gyógyszerész,
fekete kínai tussal Csupán a folső díszítés az
iniciáléval és a két felső sor írás betűi aranyozottak.
.Az iniciálé sisakos embert ábrázol, aki mozsárban
pisztilussal dolgozik A vörös, ma már olvashatatl_an pecsét fa szelencébe van zárva és ez is hangsúlyozza az okirat hiteles jellegét. Befejezésül
alább közlöm a diploma ábráját és eredeti szövegét
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lllum venire Oontingerit, praeferrenter Artis Nostrae
PromotoribU8 enixe Recomendandum, duxi quatenn 8
illu Omni Be1ie-volentia, ac Arriore fave1·e ac excipere
nec non promovere dig1iarentur Qi(.od Benevolentia
Gerius nie omnibns emersuis Occasionibus reciprocatururn obligo. CU;jus JJ1ajorern Fidem et Robur
hasce propria JJ[anu subscriptas extrado Testimoniales Litteras Nagy Tapoltsán Die Novembris Anno
Dornini JVFDCCXCJX -!dem qui Supra Josephu 8
Pántoc~·ek
Cottu'> l'llitrensis Juratus Pharmaco]Jola e.xistans in 1Vagy Ta11oltsán. ''
A szerző köszönetét kívánja kifejezni dr. Láng
Béla laborató1iumvezetőnek a dolgozat szép n1a.gyar fordításáért
ÖSSZEFOGLALÁS

A szerző a Jagello Egyetem alapításának 600
éves fordulója alkalmából Krakkóban 1964-ben
rendezett ünnepségek kapcsán feleleveníti Hedvig
lengyel királyné, magyar királylány emlékét, aki
ékszereit áldozta a Jagello Egyetem alapítására
Kiemeli, hogy a XV és XVI. században az Egyetem a második magyar főiskola szerepét játszotta
és többezer magyar hallgatót fogadott falai közé
Továbbiakban az Egyetem és a gyógyszerészet
ko1·ai kapcsolatait elemzi, majd két n1agyar gyógy··
szer ész : M o h 1 l\fihály és P á 11 t o cs e k Sünon
ottani tanuln1ányaüól és életük további fülvásá1·ól
számol be eredeti okiratok alapján Bef,;'jezésül
utóbbi kollégánk tirocinális diplomájának teljes
e1edeti 8ZÖvegét ismerteti
PE3!0ME
B CBH3H e npa3,Ll;HCCTB0~1, opra11H:30B3HHLC'\1 B 1964 l 13
l{paKOBe no CJ1Yll3IO 600 TO)J,,OBIUHHLl OCHOBaHH5I ) HHBepCHTeJa Hi\1.. 7Irenno, aBrop B030ŐHOBJI5JCT naMBTb 0
OOJ1hCKOii KüpOJ1€Be Xe]:t;BHr, ,D,Ol!ep11 BeHrepCKOrO K0]10JI}[
JCOTOpa51 rrowepTBOBa;ia CBOHMH ;:i:par 01(€HHOC'l}l 1\111 l(.THI
oCHOBaHH5I ~ 1 H11Bepc1·rreTa I1'~
Hre;ino„ flO)..('IepKHBaer,
LIIO B XV 11 XVl B€K3X Y HHB€pC11f€T l-IT pa.;1 püJ1b B'IüpOJf
BenrepcxoH BLICWCii WKOJ1bl 11 npMHHJI CI30H\H1 c;n, maf€JUl:!\·1H Mf-10!0 fLIC}Fl BeI-nepCKHX Cl'Yi'I,€HTOB, .IJ,.anee, aBlüp aHall13!1\YYCT paHHl1€ C1Ul311 Me)Kl:t;Y )lHJ-lRepc111c.HH\
ir c11apMau11cf:'1, sareM paccKa3L1naer 06 YlJe6e 11 ,;:i:aJ1nttetiwe11 )Kll3HI·J ReHrepCtel-lX rpap1\1aUCBIOB: i\1HX3H J\1opa 11
lllHMOHa flaHTOLieKa na OCHOI33HHH op11r1-1tta.;IbHbIX ,!lOIO·'·
:\1en10B
HaKOHett 1IpHBo;:i:111c51 no.nHb1i1: opnrt1HanbHb1it
rerzcr ,J)111.'10,13 l.ll'Oj)Ol 0 H3 YKa33HllhlX KOJl;-JCf

„Jnfra 8criptus Ab Alrna, Ac Celebeirirna Univer sitate fi ungaricaPesthiensi, Juratus et "A]Jrobatu.s
Pharrnacopola, Praesentibu<> fide1n facio onlnibH-s,
quorurn inter est, f:Iignificando Egregiu ac bonae
FJpei S1:11ion Pántocsek J..;'"'a,tione Hungaru:tn PatJia
Thu.„·ocziense1n in Officina niea quatuor integri8
Annis TiJ one-ni egis8e, Euridenique dicto Tirocinii
)-._'{·u·i tentpore diligenteni l)orb·i·u-nl- ac veracundii Se
exhilntis<>e ita, 1.d d'lon 1nodo ad Ce1ta1n bonam. Conditione1n evoca1etur Eunde1n in. prosecutione Fortuna
ejus ]Jropedire nolen.s, pe1 Spect ac A Dnu1n
Ordinar·iuni Phisicu1n 1V"o,~tr·um exa-niinari cura-v·i
ac J[anu rriihi , Cur 01nnibil-s, et Sin.guli ad quos

ZUSA"B!ENFASSl'KG
~.\.nli:i.sslid1 rles GOOj,ahrigen Bestchcns rlt:1 Jagcllo L ui-

\ e1 sitiil in Krakkau \vidrn~:t -\'-c1f Sf inE.n Festvo1 t1 ag dcr
E1 inne1 ung an diE: polnischc l{önigin 1-Ierh„ig, eine1 un·
ga1isehen l{önigstochtc1, die ih1 e Juvi-1=Jcn zur Orünr:lnng
de1 Ja.gello-Univt-;1sita.t opft-,1 tt-;
ln den X\ und XYI. Jahrhundcrten µ;alt rlic Uni\.d··
sita.t als Z\\oeitc ungatise::he I-Ioe::hschlnlf:, v,o n'l.eh:Llf
Tausen(le unga1 isclu~1 Studc nteu Aufnahrne ianden
Anch dic l1nga1ischcn Apotheke1 ]i..fiháhc .:\iohr un~l
Sünon Pántocs1=,k 1=>1hidten ih1t-; .,\,usbildung an der LD:··
vc1siUit, \\it-: dics durch die e1halten gebliebcnt=;n D1plorne ht-_lt:gt \VC 1 clen konntt-J
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