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P E R É N Y I F R I G Y E S 

Régebben az egyetemi orvosi karok hivatása csak az orvosdoktorok képzése 
volt. Mondhatni észrevétlenül, évszázadok folyamán, bizonyos formában 

helyet kaptak i t t a többi egészségügyi foglalkozás képviselői, a sebészek, gyógy
szerészek, sőt a szülészek is. Ennek a külföldi fejlődési folyamatnak tudható be, 
hogy a nagyszombati orvostudományi kar megalakulásakor, jóformán az orvosi
val egyidejűleg, megkezdődik a többi egészségügyi személyzet kiképzése. 

A gyógyszerészet mind a feudalizmus, mind a tőkés korszakban iparszerű 
foglalkozás volt, ami egészségügyi küldetése ellenére rányomta bélyegét a kép
zésre is. 1 Ebben azonban Európa-szerte akadtak kivételek, ahol az egyetemek 
gyógyszerészeket is graduáltak. Néhol, így a franciaországi Montpellier-ben, a 
gyógyszerész növendékek az orvoskari előadásokat is látogatták.- Nagyobbrészt, 
mint a hozzánk közelebb fekvő bécsi és prágai egyetemeken is, csak kötelező 
vizsgatétel volt bevezetve. Bécsben a nevezetes Ordo pharmacopoeorum Vien-
nensium (1644)3 már egyetemi vizsgára kötelezi a helybeli gyógyszerészeket. 
Ugyanez a kötelezettség a prágai egyetem esetében kiterjed egész Csehország 
területére. Hogy az egyetemi szabályzat — tehát még nem is hivatalos rende
let — itt nem maradt csak írott formaság, bizonyítja, hogy a 18. század folyamán 
igen jelentős számú, kb. 450 gyógyszerészjelölt jelentkezett vizsgára. 4 A jogi 
alap, sőt a gyakorlat tehát külföldön már bizonyos formában megvolt, jóval a 
nagyszombati orvoskar megalapítása előtt. 

1 Régebbi szerzők gyakran és helytelenül „céhszerűnek" nevezték az egyetem 
előtti gyógyszerészképzést. Ez arra a tévhitre vezethet, mintha Magyarországon 
valamikor is gyógyszerészcéhek lettek volna. Másrészt a „céhbeli" képzés sta-
tutáris jogaiban is sokban különbözött a gyógyszerészitől. Szigorú rendelkezések 
egész sora intézkedett a képzés módjáról, idejéről, a tanonc és segéd magavisele
téről, kötelességeiről, a mestervizsgáról, felavatásról, szociális ellátásról, a numerus 
claususról stb. Idevágó legbővebb, bár már kissé elavult irodalom: Szádeczky L . : 
Iparfejlődés és a céhek története Magyarországon. 1 — 2. köt., Bp., 1913« 

2 Ernyey J. : A Pázmány Péter Tudományegyetem és első gyógyszerészei. = 
A Magy. Gyógyszerésztud. Társ. Ért. 11. 19H5. 494 — 495. 

'•'Linzbauer, X. F,: Codex sanitario medicinalis Hungáriáé. 1—7. köt. Buda, 
1852-1861. I . 245. 

4 Hladík, J. : Die Anfänge der pharmazeutischen Ausbildung an der Karlsuniver
sität in Prag. = Acta facultatis pharmaceuticae bohemoslovenicae (Bratislava). Tom 
V. 1961. 199 — 220. 



Ennek ellenére a bennünket közelebbről érdeklő bécsi egyetemen oly vissza
tetsző viszonyok uralkodtak, hogy a főiskolai vizsga értéke igen kétséges volt. 
Ismeretes volt itt az orvoskar által végzett gyógyszertárvizsgálat azon módja, 
amikor a jó előre bejelentett vizitáció főeseménye egy díszebéd volt, melyen 
mindegyik vizsgálóbiztos — az egyetem tanárai — tányérja alatt egy körmöci 
aranyat talált. 5 De a magyarországi gyógyszerészeket még erre a hiányos egye
temre se szorította semmilyen rendelet. Úgy tűnik, hogy abban a korban és 
oly viszonyok mellett nem is igen hiányzott az „akadémiai" képzettség. Ez abból 
is látható, hogy sokszor nem volt különbség diplomás és a nem diplomás gyógy
szerész szakmai rátermettsége között. 1727-ben, amikor a fiatal Magyar Hely
tartótanács kezébe vette a pozsonyi gyógyszerészet rendezését, a gyógyszeré
szek hivatalos vizsgáztatásánál Kochmeister András, az Arany Griff gyógyszer
tár tulajdonosa kiválóan megállta helyét és latinul is jól tudott, annak ellenére, 
hogy csak felszabadítólevele volt. 6 

A bécsi siralmas állapotok jóformán évszázadokig tartottak. Hiszen már 1551-
ben Martin Steinpeiss hírneves orvostanár úgy nyilatkozott, hogy „az orvosi kar 
tagjai éppen csak arra érdemesek, hogy elkergessék őket". 1687-ben egy császári 
bizottság jelenti, hogy „a bécsi egyetem nyilván álomba merült, vagy talán már 
nem is létezik".7 A híres magyarországi utazó, E. F. Brückmann még 1724—30 
táján is lesújtóan nyilatkozik az orvosi fakultásról és annak munkájáról. A bonc
tani gyakorlatról írja „Ward mehr tranchirt, quam lege artis secabatur"J 

Mindezekből kiviláglik, milyen történelmi szükségszerűség volt és mekkora 
a jelentősége Gerhard van Swieten hollandi származású orvos bécsi fellépésének, 
illetve az általa létrehozott tanulmányi és egészségügyi reformnak. 

Van Swieten szerepét az orvostudomány és az egészségügy terén már sokan 
méltatták. 9 I t t csak azokra a részletekre térünk ki, melyek gyógyszerészeti szem
pontból a nagyszombati orvoskar előzményeinek tekinthetők. 

Van Swieten 1749. január 17-én adta be az uralkodónőnek korszakalkotó 
reformtervezetét, 1 0 és már ugyanazon év február 7-én kijött a helybenhagyó 
uralkodó rendelet.11 A tervezet először körvonalazza az orvos- és gyógyszerész
képzés alapelveit, melyek főleg természettudományi szempontból majd egy év
századig voltak irányadók, és azután is folyamatos „osztódással" hozták létre 
a mai mélyreható tudományos és oktatási szakosodást. 

A tervezetben nagynevű szerzője először mondta ki határozottan, hogy a két 

5 Kink, R. : Geschichte der kaiserlichen Universität zu Wien, Wien, 1 854, I . 
Band, 2. Theil, 268—269. 

6 OL, Helytartósági levéltár, Acta sanitatis, Lad. A, Fase. 32, No. 1. 
7 Györy T. : Az orvostudományi kar története. (Továbbiakban: OKT). Budapest, 

19 36, 25. 
8 Ernyey J. : i . m. 495. 
9 Legátfogóbban Müller, W. : Gerhard von Swieten, Wien, 1883. — Hazai viszony

latban Györy T. : A Nagyszombati Egyetem orvosi facultásának első évei. Van 
Swieten emlékezete. = Orvosképzés, 21. 1931. 573 — 599. 

10 Kink, R. : i. m. 254 — 271. 
1 1 Die älteren Statuten der Wiener medizinischen Fakultät . . . gesammelt von 

einer Fakultäts-Kommission. Wien, 1847, 99 — 102. 



új tantárgy, a botanika és a kémia a gyógyszerésznövendékek számára is kiváló 
fontossággal bí r . 1 2 Leszögezi a botanikus kert és a kémiai laboratórium szüksé
gességét a gyakorlati képzés szempontjából. A tervezet harmadik fejezetében 
külön foglalkozik a gyógyszerészképzéssel, melyből az addigiak szerint hiányolja 
a botanika és a kémia tanítását. 1 3 Végül intézkedik még az új vizsgarendszerről 
és a gyógyszertárak újszerű, objektív ellenőrzéséről, bátran rámutatva a régi 
tarthatatlan korruptív viszonyokra. Mindezek az intézkedések teljes pártfogásra 
találtak a felsőbb hatóságoknál és így alapját képezték a nagyszombati egyetem 
gyógyszerészképzési rendszerének is. 

A nagyszombati orvosi karnak voltak azonban hazai előzményei is, melyeknél 
gyógyszerészképzésre törekvő kísérletek is fellelhetők. 

Az ilyen előzmények közül mind hazai voltánál, mind alaposságánál fogva 
a legfigyelemreméltóbb Perlitzi János Dániel Nógrád megye főorvosának 1742-
ben kidolgozott és 1751-ben beadott tervezete. A sokat méltatott Perlitzi-féle 
elgondolás főleg gyógyszerészeti szempontból sokkal átgondoltabb, mint a 
későbbi nagyszombati tanrendszer. Az oktatási intézményeket u i . kiegészíti egy 
„egyetemi gyógyszertárral", ami nem csekély segítségére lett volna a gyakorlati 
tanításnak. Sőt az oktatás menetében még gyógyszerész is bizonyos másodrangú 
szerephez jutott volna.1 4 Olyan elvek ezek, melyeknek nagy része csak a jelen 
században valósulhatott meg. 

A megfeneklett Perlitzi-terv tehát nem oldotta meg a kérdést, habár az 1727 
óta megindult központilag irányított gyógyszertárvizsgálatok nyomán egyre 
nagyobb elégtelenségek tárultak fel. Mindamellett az időszak vizitációi alkalmá
val a hatóságok csak arra irányították a vizsgáló közegek figyelmét, hogy a 
gyógyszerészektől „vegyék ki az esküt". Hogy ennek mily csekély értelme volt 
a tudatlanság leküzdésében, azt mai felfogással szükségtelen hangsúlyozni. 

Mégis nagy sokára, 1759-ben kijött egy helytartósági rendelet, mely szerint 
a hazai gyógyszerészek a hatósági orvosok előtt kötelesek vizsgát tenni. Ezt a 
rendelkezést egy 1771. november 4-én kiadott újabb rendelet hatálytalanította, 
mely kimondta, hogy a hatósági orvosok által kiadott bizonyítványok ezentúl 
érvénytelenek. 1 5 

12 Kink, R. : i . m. 258 — 9. 1., utána Győry O K T . 59.: az eredeti francia szöveggel. 
13 Kink, R. : i . m. 265. : "Pour l'instruction fondamentale des Apothécaires il nous 

manque la botanie et la chemie, de quoy j'ay dit cy dessus." 
14 Györy OKT. 2 0 - 2 1 . Legújabban Antall J.—R. Harkó V. — Vida T.: Perlitzi 

tervezete orvosi és sebészeti főiskola létesítésére. = Comm. Hist. Artis Med. 51 — 53. 
(1969.) 2 6 1 - 2 7 1 . 

15 Linzbauer X. F. : i . m. I I . 363. és Duka Zólyomi N. : Farmaceuticky Obzor, 38. 
1969. 460. 



A GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS I D Ő R E N D I Á T T E K I N T É S E 

A gazdag orvostörténeti irodalom ellenére talán nem esünk az ismétlés hibá
jába, ha végigfutunk azokon az eseményeken, melyek az orvoskar életében szoro
sabb kapcsolatban álltak a gyógyszerészképzéssel. 

Mivel az új orvosi kar elsó'sorban orvosképzésre volt hivatva, mind az alapítási 
oklevélben, mind az eddig fellelhető instrukciókban még annyi szó sincs a gyógy
szerészképzésről, mint p l . van Swieten 1749-ből származó reformtervezetében. 
A Nagyszombatot megelőző említett tervezetek és a nagyszámú egészségügyi 
rendelkezés azonban világosan mutatja, hogy az új orvosi karon helyet kell hogy 
kapjon a szükséges nem orvosi egészségügyi személyzet: a gyógyszerészek, 
sebészek és a szülésznők. 

Az 1635-ben alapított nagyszombati egyetem az orvosi kar által vált teljessé. Az, 
orvoskar hosszú politikai, de főleg gazdasági jellegű tárgyalások után 1769. novem
ber 7-én nyert legfelsőbb jóváhagyást, amit a Helytartótanács december 14-én 
hirdetett k i . 1 0 A rendeletben ugyan szerepel a számunkra oly fontos két új tan
tárgy, a botanika és a kémia, de gyógyszerészképzésről egyelőre még nincs szó. 

Az időszak, a hétéves háború (1756—63) utáni tartós béke úgy látszik kedve
zett az építő elhatározásoknak, mert rövid egy évvel az orvoskar létrehozása 
után, 1770. október 4-én napvilágot látott a Constitutio normatíva rei sanitatis? 
az első Magyarországon érvényes átfogó egészségügyi rendelkezés. 1 7 Jelentő
sége nemcsak gyógyszerészeti, hanem gyógyszerészképzési szempontból is kiemel
kedő, mert először utalta a gyógyszertártulajdonosokat egyetemi vizsgára. 1 8-
Több szerző, köztük Ernyey József™ kifogásolta, hogy a rendelet csak általában 
beszélt vizsgáról és névleg meg sem említette az új nagyszombati orvoskart. 
Szükségszerű ezért megjegyezni, hogy a Constitutio sanitatis egész más állam
igazgatási vonalon készült, és szövegezésében az orvoskar érdemes bajnokai 
helyett főleg Hódosi Skollanits Ferenc, Pozsony megye főorvosa szerzett magá
nak érdemeket. Azonkívül a nevezett rendeletnek az örökös tartományokra 
érvényes, lényegtelen eltérésű német szövegét már 1770. január 2-án kihirdet
ték, 2 0 csaknem egyidejűleg az orvoskari alapítólevéllel (1769. dec. 14.). Ér thető , 
hogy az akkori bürokratikus ügykezelés mellett nehezen lehetett volna ezt a 
fájó hiányt kiküszöbölni. 

Az új orvosi karon 1770. november 29-én volt az első évnyitás. 2 1 Duka Zólyomi 
megállapítása szerint2 2 azonban nem szabad ezt az eseményt túlbecsülni, mert 

1 6 Instaurata Facultatis Medicae in Universitate Tyrnaviensi. Linzbauer X. F. : 
i . m . I I . 508 — 511. és teljesebben: Kovachich, M. G. : Merkur von Ungarn, 2. 1 787. 
49. és köv. 1. 

17 Linzbauer X. F.: um. I I . 535.: „Normativum generale in re sanitatis" cím 
alatt is emlegetik. 

1 8 Uo. 542.: „Agendi norma pro Pharmacopolis" c. fejezet első bekezdése. 
19 Ernyey J. : i . m. 498 — 499. 
20 Linzbauer X. F. : i . m. I . 821. 
21 Györy OKT. 49. 
22 Duka Zólyomi N. : Orvosképzés a nagyszombati egyetem orvostudományi 

karán. = Comm. Hist. Artis Med. 51 — 53. (1969.) 35. 



a tulajdonképpeni tanítás, az új hallgatók odaáramlása csak 1772-től számítható. 
Amint alább látjuk, ez a gyógyszerészképzésnél is hasonló lehetett. 

Az új orvosi kar öt tanára, a többi karoktól eltérőleg csak szóbeli utasítást 
kapott van Swieten birodalmi protomedikustól. Ebből kitetszik, hogy az élete 
alkonyán levő nagy reformátor kezéből már mintha kisiklana a gyeplő. Ezt lát
szik bizonyítani, hogy már a sokat emlegetett, bosszantóan lelkiismeretlen 
Störck-féle időszak előtt is az új intézménynek „elfelejtik" kiutalni és biztosí
tani a szükséges pénzt és felszerelést. Ernyey sajátságos szavai szerint „erkölcsi 
tapaszul"2* a Normativum generale mulasztásáért csak 1771. május 6-án, majd 
szeptember 4-én érkezik rendelet, mely szerint a gyógyszerészek is a fakultás 
joghatósága alá tartoznak. Valójában még a május 6-iki rendelet sem foglalko
zott a gyógyszerészettel. 2 4 Csak az 1771. szeptember 12-én kiadott rendelet2 5 

gondoskodott erről. Ez az első hazai központi intézkedés, mely már tárgyila
gosan a nagyszombati egyetemhez köti a magyarországi gyógyszerészek okta
tását. Amint tovább látni fogjuk, bizonyos összefüggést lehet vonni ez utóbbi 
rendelkezés időpontja és a képzés tényleges kezdete között. 

A rendelet kétségtelenül jelentőségteljes a gyógyszerészet történetében. Ezért 
szükségszerű figyelmeztetni, hogy Linzbauer mértékadónak tartott hatalmas gyűj
teménye a szóban forgó hatodik bekezdés második felét egyszerűen kihagyta. 
A teljes szöveg azonban megtalálható Kovachich forrásértékű tanulmányában. 2 6 

I t t szükséges még kitérnünk a rendeletben emlegetett joghatóság, „juris-
dictio" fogalmának pontosabb meghatározására. Orvosi karról lévén szó, a kép
zés, legalábbis a vizsgáztatás jogára gondolunk. Alaposabb vizsgálódás miatt 
vissza kell térnünk van Swieten említett reformtervezetéhez, mely már 1749-ben 
használta az orvoskar munkakörének megállapításánál ugyanezt a kifejezést. 
Kitűnik belőle, hogy az orvoskar joghatósága alatt gyógyszerészi tekintetben 
a gyógyszerészjelöltek vizsgáztatása és a gyógyszertárak ellenőrzése érten
dő . 2 7 

Ugyancsak 1771. évi július 18-ról kelt legfelsőbb elhatározásra az orvoskar 
vétel útján egy botanikus kertnek kiszemelt, valójában erre teljesen alkalmatlan 

23 Ernyey J. : i . m. 499-500 . 
24 Linzbauer X. F. : i . m. I I . 581., a 8. pont szó szerint: ttPariter conveniens videtur, 

ut medici, Physici et Chirurgi, qui in futurum in Regno hoc Hungáriáé Professions 
sue praxim exercere vellent, praeviae in Universitate Tyrnaviae examen habeant ;." 
Tévedésről itt nem lehet szó, mert Kovachich tanulmányában (Merkur von Ungarn, 
2. 1787 109.) a szöveg teljesen megegyező, csak a bekezdések számozása különbözik 
(itt 3. bekezdés). 

25 Linzbauer X. F. ; i . m. I I . 587—588. — Ernyey a kihirdetés helyett a határozat 
időpontját közli. 

26 Kovachich, M, G. ; i . m. 2. 1787. 121. : ttSexto : Necessarium omnino esse digno-
scitur, ut etiam pharmacopolae iurisdictioni facultatis medicae conformiter benignae 
respectu Medicorum, Chirurgorum, et Obstetricum emanatae, et de 6 Maii anni currentis 
abhinc intimatae, et relatae ad facultatem medicam in punctis 2 et 3 inibi contentae 
Resolutioni Regiae omnino subesse debeant, quemadmodum id ipsum respectu Pharma-
copolarum etiam continuatine per regnum sub hodierno publicatur" 

27 Kink, R. : i . m. 1/2. 206.: "Sur la jurisdiction de la Faculté ... elle visite les 
apothecaires, et fait les examens." 



i . d&ra. A nagyszombati orvoskari épület. Tervezte Hillebrandt Ferenc kamarai 
építész. Felavatva 1 772. május 13-án. (A szerző felvétele) 

telek birtokába jutott, ahol Winterl a kémia és a botanika tanára volt hivatott 
bevezetni a növénytan gyakorlati oktatását. Winterl áldozatkész munkássága 
nyomán, minden anyagi akadály ellenére, 1775-ig az újabb botanikus kert meg
szerzéséig, 950 növényfajt sikerült i t t meghonosítani. 2 8 

Mint eddig elhanyagolt fontos eseményt iktatjuk ide, hogy az orvoskari anya
könyv szerint 1771. augusztus 21-én történt a legelső immatrikulációs bejegy
zés. 

A következő, 1772. év május 13-án átadták rendeltetésének az új, céljának 
tervezett orvoskari épületet, mely kis toldásokkal ugyan, de eredeti stílusában 
a mai napig változatlanul fennmaradt.29 (1. ábra) 

1772. június 16-án 3 0 látott napvilágot a nagyszombati orvoskar első disszer
tációja Mauritius Fabytól Systematis artis pharmaceuticae in . . . universitatis 
Tyrnaviensis laboratorio quotannis experimentis demonstrandi (Tyrnaviae 
1772) címen (2. ábra). A cím és méginkább a 44 lapos munka tartalma meggyőzi 

28 Gombocz E. : A budapesti egyetemi botanikus kert és tanszék története. Buda
pest, 1914, 9. 

2 9 Az épület Hillebrandt Ferenc kamarai építész terve. 
3 0 A pontos dátum Ernyey megállapítása szerint. 



2. ábra, A legelső nagyszombati orvosi disszertáció (1 -72. jún . 1(5.). 
Tartalmazza a gyakorlati gyógyszerészet oktatásra szánt rövid foglalatát 

Orvostörténeti Közlemények 57—59 



az olvasót arról, hogy már a tanítás legelső időszakában Winterl jól átgondolt 
elképzeléssel rendelkezett, nemcsak a két új tantárgy, de a gyógyszerészképzés 
magasvonalú vezetéséről is. 

1773. április 3-án kiegészítő, inkább sürgető rendelet jelent meg az 1770. évi 
Constitutio sanitatis végrehajtása érdekében, mely ismételten szorgalmazta a 
gyógyszerészek egyetemi vizsgáztatását. Kissé különös, hogy Magyarország 
területén ezt a rendeletet csak 1778. december 21-én hirdették k i , 3 1 habár a 
jelek szerint a joggyakorlatban korábban is ismeretes volt. 

1773-ban van Swieten már halott (megh. 1772. jún. 18.), és a birodalmi egész
ségügyi kormányzat Anton Störck kezébe került. Benne van Swieten felvilágosult 
jóakaratának, legalábbis Magyarországgal szemben, még a szikrája sem volt 
található. Az orvosi kar nehézségei egyre sokasodtak és az öt tanár, élükön 
Gilg János kari igazgatóval, drámai hangú beadványokkal döngette a bécsi 
bürokrácia kapuit. Számunkra itt legtanulságosabb Winterl két rendbeli bead
ványa; először négy tanártársával egyetemben, nem sokkal később, 1773. decem
ber 31-én a maga nevében egyenesen a királynőhöz címezve. 3 2 Mindkét bead
ványból sok részletadat tűnik ki a kémia, botanika és a materia medica, a gyógy
szerészképzést érintő három tárgy tanításáról. A nehézségek leginkább gazdasági 
okokra vezethetők vissza. így az elégtelen beruházások a füvészkertben és a 
kémiai laboratóriumban, vegyszerek hiánya, mind az örökké üres államkasszát 
vádolják. Másrészt a nehézkes hivatalnoki apparátus csak a legnagyobb erő
feszítéssel képes rendezni azokat a problémákat, melyeket van Swieten szelleme 
bámulatos gyorsasággal és tökéllyel intézett. 

Minden valószínűség szerint a gondosan előkészített panaszos beadványnak 
megvolt az eredménye. Györy idézett nagy munkájában minden bizonnyal 
helyesen látta, hogy az öt nagyszombati orvostanár panaszai a hiányok leküzdése 
érdekében összefüggésbe hozhatók az 1774. évi Störck-féle, sokat emlegetett 
tanulmányi reformmal, mely a gyógyszerészképzésnek is nagy lendületet adott. 

A Störck-féle tanulmányi reform 1774. augusztus 9-i keltezéssel és október 
3-i jóváhagyással látott napvilágot. Alkalmasabb terjesztés végett a következő 
évben latin nyelven könyv alakban is megjelent, amelyet hosszú c íme 3 3 után 
általában Störck-féle Institutának szoktak emlegetni. Habár nagyjában csak a 
bevált van Swieten-féle elveket követte, néhány intézkedése igen fontos volt 
a gyógyszerészek oktatása számára. I t t fogalmazták meg először a gyógyszerész 
jelölt vizsgakötelezettségén kívül a három szaktárgy, a botanika, kémia és a 
materia medica k ö t e l e z ő látogatását. Ugyancsak i t t mondták ki először, 
hogy a gyógyszerésznövendékek bevezetendők az orvoskari anyakönyvbe és ré
szesülnek a kar minden szabadalmában. Érthetőbben szólva, teljesjogú egye
temi polgárokká váltak. 

Nem lesz talán érdektelen kitérni, milyen mostohán bántak régebbi történé-

31 Linzbauer X. F. : i . m. I L 707. 
32 Győri OKT 8 3 - 8 4 . 
3 3 Instituta facultatis medicae vindobonensis curante Antonio Störck . . . archia-

trorum comité. Vindobonae, 1775. 



szeink ezzel a fontos dokumentummal, mely oly mély betekintést nyújt a tanul
mányok akkori menetébe. 

Demkó Kálmán úttörő munkájában jóformán nem is említi ezt a tantervet, 
nem részletezvén ennyire az oktatás történetét. A Hőgyes-Emlékkönyv 3 4, habár 
főtémája az orvosi oktatás története, csak egy röpke bekezdést szentelt az ügy
nek. Legelsőként Györy ismerte fel az új tanterv jelentőségét, amihez mérten 
hosszú oldalakat szentelt magyarázatának. 3 5 Meglepő azonban, hogy alapos 
munkájának többi részével itt mellőzte a forrásutalást. 3 6 így nem tudjuk bizto
san, vajon a tervezet bécsi eredetijét avagy ennek kinyomtatott szövegét hasz
nálta. I t t azért lenne minden részletre szükség, mert még manapság sem tudjuk 
biztonsággal eldönteni, mi volt ennek a korszakalkotó tervezetnek valóságos 
szerepe. Az 1747-ből származó bécsi orvoskari statútum-gyűjtemény ugyanis, 
mely hivatalos jelleggel készült, határozottan kijelentette, hogy „a kinyomtatott 
úgynevezett Störck-féle Instituták érvény nélküliek".37 Minden kétely ellenére, 
főleg Kovachich többször idézett nagy és hitelesnek tartott munkájára támasz
kodva a legvalószínűbbnek tartható, hogy a tervezet legalábbis betartandó irány
elvként szolgált, főleg a tényleges gyakorlat szempontjából. 

Az 1775. évi reform ugyan sok kérdést javított, de főleg anyagi szempontból 
mit sem lendített az orvoskar ügyén. Legalábbis erre vall a lelkiismeretes Winterl 
új felterjesztése, melyben szívén viselt tantárgyait már határozottan egybe
kötötte a gyógyszerészképzéssel. Az 1775 májusában készült feliratban elpana
szolta küzdelmeinek hiábavalóságát, majd figyelmeztetett a „nagyszámú" orvosra 
és gyógyszerészre, akiket habár a botanika elemeivel sincsenek tisztában, kény
telen volt képesíteni, és akik az ő, Winterl bizonyítványával garázdálkodnak 
embertársaik között ameddig csak élnek. Majd így folytatta : „A jogtudósok szerint 
a bűntett az igazság anyja ; a gyógyszerek körül elkövetett hibák egyszer Magyar
országon is beláttatják az emberekkel, hogy a botanikával is komolyan kell foglal
kozni".38 

Winterl rendkívüli érzékére vall az akkori gyógyszerészet alapvető problémá
jának ilyen pontos meglátása. Míg a 18. század első felében a központi kormány
zat gyakori ellenőrzéseivel és rendeleteivel csak érdekkörébe vonta a gyógy
szerészetet, a nagyszombati egyetem éveiben a rendeletek i t t elsorolhatatlan 
száma szólt a mérges gyógyszerek gondos kezeléséről a gyógyszertárak, „mate
rialisták" munkakörének gondos szétválasztásáról és a gyógyszerellátás szín
vonalának általános emeléséről. 

Eközben, még az elmúlt 1775. év őszén, az 1773-ban feloszlatott jezsuita rend 

;!4 Demkó K. : A magyar orvosi rend története, tekintettel a gyógyászati in tézmé
nyek fejlődésére Magyarországon. Budapest, 1894. 441 — 445. — Hőgyes E. : Emlék
könyv a budapesti kir. magy. Tudományegye tem orvosi karának múltjáról és jele
néről. Budapest, 1896. 305. 

35 Györy O K T . 8 7 - 9 6 . 
3 6 Uo. 88. 1. 74. sz. jegyzet. Az évszámból (1775) ítélve i t t csak a nagyszombati 

tudomásulvételről lehet szó, nem a bécsi eredetiről az állami levéltárban (1774). 
3 7 Die älteren Statuten . . . (1. a 11. sz. jegyzet) 127.: Zárójelben alcímként: „ D i e 

gedruckten sogenannten Störckschen Instituten sind ohne Gil t igkei t" . 
38 Gombocz E. : i . m. 12. 



örökségéből az orvosi kar új, alkalmasabb füvészkertre tett szert. Sajnos azonban, 
hogy Winterl öröme sohase legyen teljes, a tekintélyes nagyságú és kultivált 
kertet meg kellett osztania a bölcsészeti kar természetrajzi tanszékével, illetve 
tanárával, Piller Mátyással. Ez szintén halasztotta a használatba vétel időpontját, 
úgyhogy mire az új füvészkert szolgálhatott volna céljának, a nagyszombati 
egyetem felett megkondult a lélekharang. 

A sok panaszlevél hatására már a felső hatóság is jobban hajlott a hiányok 
orvoslására, de ekkor, 1776 augusztusában már ott volt a királynő előtt Ürményi 
József tanulmányi biztosnak az egyetem áthelyezésére vonatkozó részletes terve. 
Az egész utolsó tanév (177(>— 77) már az áthelyezés tudatában zajlott le, ezért 
semmiféle beruházást nem engedélyeztek. 1777 őszén már Budán nyíltak meg 
az egyetem kapui, és ezzel lezárult fejlődésének egy lassan emelkedő, küzdelem
teli korszaka. 

Amikor 1777. augusztus -4-én lezárult az utolsó nagyszombati tanév, az orvosi, 
mint a legfiatalabb kar is jól kipróbált, önzetlen tanítógárdával, egy céljának 
épült, ugyan máris szűkös épülettel, benne szegényesen berendezett (mint min
denhol) kémiai laboratóriummal és hiányokkal küszködő füvészkerttel rendelke
zett. A többi berendezés, mely csak az orvosi oktatást szolgálta, még tökéletlenebb 
volt. Az egész időszak alatt ugyanis nem sikerült kiépíteni a klinikai oktatás előfel
tételeit, a boncoláshoz hiányoztak a holttetemek, ami már akkor is elengedhe
tetlen volt a korszerű orvosképzéshez. Mindebből arra a megállapításra jutunk, 
hogy Winterl meg nem alkuvó, sokszor igen népszerűtlen eljárása a közügy 
szempontjából meghozta a maga gyümölcsét. 

A G Y Ó G Y S Z E R É S Z H A L L G A T Ó K NAGYSZOMBATBAN 

Az egyetem főleg avval válik a nemzet és az állani hasznára, hogy politikai, 
gazdasági és kultúrszükségletei számára jó szakembereket nevel. Talán Duka 
Zólyomi fejtette ki először, hogy egy főiskola valóságos értékének megállapításához 
nem mellőzhető a hallgatók ismerete.39 Manapság azonban a nagyszombati kar 
gyógyszerésznövendékeiről és későbbi működésükről még nem tudhatunk any-
nyit, mint a közhivatalokat is betöltő és irodalmilag tevékeny orvosokról. Ezért 
a hallgatók részletes feldolgozásától egyelőre el kell tekintenünk. 

A gyógyszerészhallgatók adatainak legjobb forrása a Semmelweis Orvostudo
mányi Egyetem könyvtárában őrzött immatrikulációs anyakönyv (ún. Vörös 
könyv) (3, ábra), melyet 1770-ben kezdtek vezetni.1 0 Benne fellelhetők a nagy-

3 a Duka Zólyomi N. : A nagyszombati orvostudományi kar hallgatói. = Comm. 
Hist . Artis Med. 40. (1966.) 17 -19 . 

4 0 Az ún . „Vörös könyv" bordázott hátlapján „ A L B U M C H I R U R G O R U M E T 
PHARMACOPOEOR"( ! ) felírással. Első lapján hosszú címével: „Nomina Eorum, 
qui praestitis praestandis ab Inclyta Facilitate Medica Tyrnaviensi in legitime 
examinatorum et approbatorum Artis Pharmaceuticae Magistrorum numerum relati 
sunt: incipiendo ab Anni Milesimi Septingentesimi Septuagesimi Die (ito novembris 
nempeneo-erecta hoc Facultas sub gloriosissimis Auspiciis Apostolica nostra Regina 
Maria Theresia prima sua exordia sumpsit." 



3. ábra. A sebészek és gyógyszerészek immatrikulációs anya
könyve, az űn. „Vörös könyv", díszes vörös bőrkötésben. 
(Semmelweis Orvostudományi Egyetem Rektori Hivatala) 



4, ábra. A „Vörös könyv" címlapjának részlete 

szombati gyógyszerésznövendékek nevein kívül a legszükségesebb személyi 
adataik is, így az immatrikuláció ideje, a születés helye és ideje, a tirocinális 
gyakorlat helye és bevégzésének ideje az oktató gyógyszerész nevével együtt 
(4. és 5. ábra). Ezen az anyakönyvön kívül még egy további nyilvántartást vezet
tek az orvosi karon: a promóciós könyvet. Mindkettő' adatainak bonyolult össze
függését érdekesen tisztázta Duka Zólyomi említett munkájában. Mivel a számí
tások mindkét forrásból hasonló adatokra engednek következtetni, a hely szűke 
miatt az alábbiakat csak az egyszerűbben kezelhető immatrikulációs anyakönyv
ből merítettük. 

A hét nagyszombati iskolaév gyógyszerésznövendékeinek nevét már közölte 
Kovachich*1 és utána Ernyey42, ezért ismétlésük itt szükségtelen. Adataik alap
ján, összevetve az anyakönyvvel, 1777-ig 32 növendék végzett az orvosi karon. 
A számok az egyes éveken belül nagy ingadozást mutattak. így 1770-ben nem 
volt jelentkező. A következő években: 1771-ben 2, 1772-ben 6, 1773-ban 7, 
1774-ben 1, 1775-ben 7, 1776-ban 4 és 1777-ben 5 jelentkezőt vettek fel. 

Meglepő a hallgatók számaránya származásuk helye szerint. A 32 hallgatóból 
18 a magyar korona területéről származott, 3 az osztrák tartományokból és arány
lag sokan, 11-en Cseh- és Morvaország területéről jöttek Nagyszombatba tanulni. 
Főleg az első három évben látogatta sok csehországrészi növendék a nagyszorn-

n Merkur von Ungarn, 1. 1786. 719 — 720. 
Ernyey J. : i . m. 504—505. 





bati egyetemet. Sőt ebben az időben túlsúlyban is voltak a hazai elemmel 
szemben. Ez azonban teljesen megegyezik az orvosnövendékek összetételével/ 1 3 

de azzal a való ténnyel is, hogy az ősi prágai Károly Egyetemen csak később, 
1804-től vezették be a rendszeres, kurzusszerű gyógyszerészképzést.'1 1 Ebből 
is kitűnik, hogy az új orvosi karnak igen hamar, még a határon túl is (sőt ott 
hamarább, mint idehaza) elterjedt a híre, ami csak növelte munkájának eredmé
nyességét. 

Kitűzött célunknak megfelelően vessünk egy pillantást arra, hogy milyen 
szerepet vitt az egyetemi gyógyszerésznevelés a hazai gyógyszerészek átképzé
sében és számuknak növelésében. Ernyey becslése szerint Magyarországon 
akkortájt kb. 150 lehetett a gyógyszertárak száma. Ezek szerint az aktív gyógy
szerészeket kb. 200-ra tehetjük.' 1 5 Ha egy akkori gyógyszerész működési idejét 
30 évre becsüljük, akkor évenként legalább 0— 7 gyógyszerész utánpótlásáról 
kellett volna gondoskodni. Nem szabad azonban elfeledni, hogy abban az idő
szakban vagyunk, amelyben az ún. hazai ősgyógyszertárak után sűrű egymás
utánban keletkeznek kisebb városaink patikái, melyek mind új képzett munka
erőt igényeltek. A gyógyszerészhallgatók száma azonban közelről sem felelt meg 
ennek a nagy keresletnek, ami leginkább a hazai elmaradott állapotoknak, de 
sokban az elavult rendi közigazgatás csekély, sőt egyenesen negatív irányító 
szerepének tudható be. így a nagyszombati orvosi kar, minden bizonnyal a 
maga hibáján kívül, nem elégíthette ki a hazai gyógyszerészet számbeli szükség
leteit. Ez a feltevés alátámasztható statisztikai adatokkal is az elkövetkező évtize
dekből. Ekkor, főleg a I I . József korabeli erőteljes rendelkezések valószínű 
hatása következtében, egyszerre sokszorosára növekedett a gyógyszerészhallgatók 
évi létszáma. így 1779-ben már 12, 1785-ben 13 és 1780-ban 24 a növendékek 
száma. Az elkezdett út tehát itt is göröngyösnek mutatkozott. M i mást is lehe
tett volna várni oly csekély hagyomány és oly mostoha viszonyok után! 

A GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS M Ó D J A ÉS RENDSZERE 

Ennek kiértékelését illetőleg nem rendelkezünk a múltból semminemű elő
tanulmánnyal. Nem csoda, ha éppen ezen a területen találkozunk a legtöbb 
javítani való tévedéssel. 

A gyógyszerészképzés legkezdetén, a rövid nagyszombati időszakon belül is, 
tanulmányi szempontból két időszakot szükséges egymástól megkülönböztetni. 
Az első 1770-től 1775-ig, a második 1775-től, a Störck-féle tanulmányi reform
tól 1777-ig tartott. 

Az alábbiakban csak a tanítás szervezeti felépítéséről lesz szó. Maga a tan
anyag és annak didaktikai tálalása igen eltérne a kitűzött témakörtől. Annál 

43 Duka Zólyomi N. : A nagysz. orv. hallgatói. 6L 
44 Hladík, J. : Lékárnictví a Karlova universita. = Casopis ceského lékárnictva, 4. 

1948. 74. 
45 Ernyey J. : i . m. 493. A gyógyszerészek számánál (100) bizonyosan tévedés forog 

fenn. 



érdekesebb adalék volna ez a gyógyszerészeti tudományok történetéhez, ezért 
nem volna hiábavaló munka erre idővel visszatérni. 

Az egyetemi képzés kétségtelen nagy haladást jelentett az addigi iparszerű 
oktatással szemben. A magasabb színvonalú oktatás és a latin nyelv kötelezőnek 
mondott ismerete már az előképzéssel szemben is fokozottabb igényeket támasz
tott. Az előtanulmányok értékének megítélése mai szemmel meglehetősen nehéz 
feladat, mert annak idején, az első Ratio Educationis idejéig (1777) nem volt 
semmi biztos határvonal az elemi és a középiskolai oktatás között. A gyógyszerész
képzés szempontjából megjegyzendő, hogy a triviálisnak nevezett legalsóbb fokú 
iskolában is már elkezdték a latin nyelv tanítását. 1 6 Az 1774-től „birodalmi 
iskolamester", később Pozsonyban működő Johann F elbiger tervezete pl. a mér-
tant a jövőbeli ács, kőműves, asztalos, kertész stb. igényei szerint kívánta tanít
tatni. A latin nyelvnek pedig azért juttatott helyet a városi népiskolában, hogy 
az irodai, chirurgusi és a gyógyszerészi pályára törekvők igazi latin iskola (pl. 
líceum) látogatása nélkül is képesek legyenek a szakmájukba vágó nyelvi ismere
tek elsajátítására. 4 7 Mindebből látni, hogy a latin nyelv „némi ismeretének" 
megkövetelése ugyan több volt az előbbi tanoncviszony eredményeinél, azaz 
gyakran a „semminél", de egyelőre a gyógyszerészjelölt előképzésben is messze 
elmaradt a többi egyetemi graduait mögött, akiknél elvileg kimondták (de gyakor
latilag nem mindig tartották be) az előkészítő bölcsészeti tanfolyam kötele
zettségét. Ez akkoriban megfelelt a mai középiskola 2 — 3 legfelsőbb osztályának. 
Mindenesetre a gyógyszerészjelöltek sekélyes előképzése sokáig okozott gondo
kat, mert még 1798-ban is felrótta egy helytartósági rendelet, hogy a gyógy
szerészek sokszor írni-olvasni alig tudó ifjakat fogadnak fel tanulókul, akik 
aztán az egyetemre felkerülve nem képesek boldogulni. 1 8 

Az egyetemi képesítés másik előfeltétele a tirocinium, azaz gyógyszertári 
gyakorlat. Meglepő, hogy erről sem a bőven ismételgetett rendeletek, sem a 
történelmi munkák nem emlékeznek meg. A tirocinium fontossága pedig kitet
szik az említett anyakönyv minden egyes bejegyzéséből, ahol pontosan meg
adták a gyakorlat végnapját, az oktató gyógyszerész nevét és székhelyét. 1 9 

A nagyszombati gyógyszerészképzésről szóló történeti munkákban a legna
gyobb pontatlanság az oktatás bevezetése, kötelező volta és időtartama körül 
uralkodik. 

A gyógyszerészképzés kötelező bevezetése főleg három rendelkezéssel kap
csolható össze. Ezek az 1770. évi Constitutio sanitatis, az 1771-ben kiadott 
orvoskari joghatóságot kiszélesítő rendelet és az 1775-ben kiadott Störck-féle 
reformtervezet. 

Már a hivatalos szövegek megfelelő részének egyszerű összevetése alapján is 

1G Molnár A. : A közoktatás tör ténete Magyarországon a X V I I I . században. Buda
pest, 1881. 544. 

47 Fináczy E. : A magyarországi közoktatás tör ténete Mária Terézia korában. 
Budapest, 1899-1902. 2. köt. I I . 54. 

48 Demkó K. : i . m. 488. 
4 9 Pl. Johannes Stephanus Ris esetében: Hungarus, Posoniensis . . . absolvit tyro-

cinium Magistro parente suo Joanne Paulo Ris Anno 1796 die 5. j u l i i . 



kitűnik a téves magyarázat. Györy egyébként kiváló munkájában a nagyszombati 
idó'szak méltatásánál kijelenti, a forrás közlése nélkül, hogy a kar gyógyszeré
szeket is képzett, egyelőre egyéves tanfolyamon.E0 Ugyané munkában tovább 
közli, 5 1 hogy „1772-ben az orvostudományi kar fennhatósága alá helyeztetett a 
gyógyszerészképzés és ezzel kivonattak a céhek ( !) hatásköre alól. A tanfolyam 
egyelőre csak három hónapig tartott." Visszatetsző és óvatosságra int, hogy a 
kiváló történész négysoros kitételébe három súlyos hiba csúszhatott be. 

Először is a gyógyszerészek feletti joghatóságot az orvoskar már 1771. szep
tember 12-i helytartósági rendelettel elnyerte.52 A nemlétező gyógyszerész
céheket illetőleg itt csak bizonyítékul szolgál, hogy milyen helytelen dedukciók
hoz vezet a régebbi szerzők (sajnos mai napig ismétlődő) „céhszerű" és „ipar
szerű" képzésmódok fogalmának összezavarása. 5 3 Az állítólag háromhónapos 
tanfolyamot eddig semmilyen forrásanyagból, sem Kovachich forrásértékű nagy 
munkájából nem sikerült igazolni. Valószínűleg egy hajdani könnyelmű meg
állapítás öröklődéséről van itt szó, aminek manapság már nehéz kikutatni ere
detét. Kijelentéséhez maga Györy sem közli a forrást és a bekezdés végén 
helyet foglaló jegyzet csak az utolsó mondatra vonatkozik, hogy t i . az egyetemi 
joghatóság bevezetésével hatályát vesztette az 1759. május 29-én kibocsátott 
rendelet, mely a gyógyszerészeket a tiszti orvosokhoz utalja vizsgára. 

Nem is volt várható a nagyszombati orvosi kartól, hogy kiszabott idejű gyógy
szerészeti tanfolyamot szervezzen. Hiszen maga az orvosi oktatás is komoly 
szervezeti nehézségekkel viaskodott. Azonkívül ismeretes, hogy az 1775-ig 
érvényben volt szabadabb elvű van Swieten-féle elgondolások még az orvosi 
tanfolyam számára se írtak elő kiszabott tanulmányi időt. 

A való helyzet itt körülbelül az lehetett, hogy a gyógyszerészhallgatók, mint 
alább látni fogjuk, három tantárgyra voltak utalva. A kémia a téli, míg a botanika 
a nyári félévben volt előadva. így nehezen képzelhető el, hogy a tanulmányok 
résztvevője kevesebb időt töltsön az egyetemen, mint két félévet. 

Sok jel arra vall, hogy kevés kivétellel a gyógyszerészhallgatók ténylegesen 
részt vettek a szemináriumszerű oktatásban. Erre utal a sok rászorító rendel
kezés után 1780. február 24-iki „Norma generalis", mely megalkuszik a gyógy
szerészek egyetemi képzése körül felmerült nehézségekkel, és megengedi az 
előírt tárgyaknak magán úton való tanulását. 5 5 

Az 1775-től bevezetett Störck-féle tervezet már sokkal több részletet tartal
maz. Aprólékos tantervet, sőt órarendet ír elő az orvosképzés számára, melynek 
idejét ezentúl öt évben állapítja meg. A gyógyszerész tanulmányokról is részle
tesebben nyilatkozik. Kifejti ennek célját, hivatását, és kötelező tantárgyként 
kijelöli a kémiát, botanikát és a gyógyszertant (materia medica).5 6 A pontos 

50 Györy T. : i . m. 51 . 
5 1 Uo. 72. és OL. Helyt. lvt. Acta consistorii. 
5 2 L . a 25. sz. jegyzetet. 
5 3 L . a magyarázatot az 1. sz. jegyzetben. 
54 Györy T. : i . m. 72. és Linzbauer X. F. ; i . m. I I . 263. 
55 Demkó K. : i . m. 490. 
5 G Instituta facultatis medicae . . . 45 — 46. 



tanrend értelmében a kémia és a botanika az orvosi kurzus első évfolyamának 
téli és nyári félévét töltötte ki . Innen származtatható a most már elismerhető 
vélemény, hogy a gyógyszerészjelöltek két félévet hallgattak. Ebbe az időtar
tamba a gyógyszerésznövendékek tanulmányi elfoglaltsága mellett könnyen beil
lesztették a harmadéves medikusokkal közös materia medicát. 

Összefoglalva tehát: az 1770. évi Constitutio sanitatis először utalta egyetemi 
vizsgára a gyógyszerészjelölteket, de a nagyszombati orvosi kart erre csak az 
1771. szeptember 12-én kiadott rendelet jogosította fel. Az 1775. évi tanul
mányi reformtervezet először írta elő a gyógyszerésznövendékek számára a 
kiszabott előadások kötelező látogatását. A háromhónapos kezdeti kiképzési időt 
a legnagyobb valószínűség szerint alaptalannak kell tartanunk. Ugyanilyen meg
állapításra jutott K. Ganzinger jelenlegi vezető osztrák gyógyszerészettörténész 
a bécsi gyógyszerészképzés történetével foglalkozó tanulmányában. 5 7 

A nagyszombati gyógyszerészképzés egyik legfontosabb kérdése maga a taní
tás menete, a tantárgyak mibenléte és a tanárok működése. 

Mind az előadások, mind a tanszemélyzet közös volt az orvos-, gyógyszerész -
és sebészhallgatók számára. A szülésznőknek és talán a sebészeknek külön tan
folyamaik voltak részint a rövidebb időtartam, részint a későbben emlege
tett nemzeti nyelven való oktatás szüksége miatt. 

Mai szemmel kissé meglepő, hogy a gyógyszerészek két főtantárgya, a bota
nika és a kémia egy tanár kezére volt bízva. Abban az időben azonban már 
ez is elég nagy haladás volt, ha elgondoljuk, hogy a század elején a kiváló Boer
haave egymaga tanította Leydenben az orvosi tudományok összességét — oly 
sikerrel, hogy egész Európából odaözönlött az orvosnövendékek színe-java. Épp 
ezért, mint látható, ez volt a legcsekélyebb akadály a tanulmányok menetében. 

A tanrend szerint a tirocinális gyakorlattal rendelkező ifjak az első félévben 
a vegytannal ismerkedtek meg. Az ésszerű elgondolás tanácsolta, hogy a zordon 
időszakban az előadóteremhez és a laboratóriumhoz kötött tantárggyal foglal
kozzanak. A kezdeti nehézségek miatt azonban a kémiai laboratórium kiépíté
sével nem kis feladat hárult Winterl vállaira. Beadványok és óvások itt fel nem 
sorolható végtelen sora bizonyítja, hogy gazdasági, tárgyi és helyiségbeli 
hiányok nehezítették ennek az Európa-szerte újszerű tantárgynak oktatását. 

Pontos adatok hiányában csak feltételezzük, hogy a vegytani laboratórium 
csak az új orvoskari épület 1772. május 13-án történt befejeztével került úgy-
ahogy alkalmasnak mondott állapotba. Valószínűleg a neves udvari építész, 
Hillebrandt Ferenc tervei sem voltak eléggé átgondoltak, vagy pedig a kivitelezés 
hiányos volt, mert az 1773-ban szerkesztett közös orvoskari beadványban Winterl 
elpanaszolta, hogy nincs berendezett laboratóriuma, laboratóriumi tűzhelyének 
csak a helyét jelölték ki és a legfontosabb kellékei is hiányoznak. 5 8 A sok külön
leges felszerelést megkövetelő tantárgy, akárcsak a klinikai oktatás az orvosok
nál, gondot okozott magának az egyetemi konzisztóriumnak is. A beadványok, 

57 Ganzinger, K. : Zur Geschichte der Pharmaziestudiums an der Wiener U n i 
versität. Von der Entstehung eines geregelten pharmazeutischen Unterrichts bis 
zum Jahre 1848. = Österreichische Apotheker Zeitung. 19. 1965. 311 — 316. 

58 Györy T. : i . m. 80. 



kérelmek sürgetések jóformán egymást ér ték. 5 9 Kiviláglik belőlük, hogy Winterl 
a legnagyobb nehézségek árán sem mondott le a gyakorlati kiképzés elvéről, 
melynek egyik tanúbizonysága egy anyagösszeírás a vegyszerekről, melyeket a 
gyógyszerészhallgatók kémiai oktatása alkalmával használtak' 5 0 (0. ábra). 

Magáról a kémiai előadások tartalmáról legjobb támpontul szolgál Reineggs 
Jakab nagyszombati orvosi disszertációja Systematis chemici ex demonstratio-
nibus Tyrnaviensibus pars naturalis et esperimentalis theoretica (Tyrnaviae 
1773) címmel. Kétségtelen, hogy a m ű Winterl szellemét tükrözi vissza, és kia
dásának időpontja után inkább vonatkoztatható a nagyszombati viszonyokra, 
mint a későbbi időkben keletkezett ún. Winterl-kéziratok, melyeknek nagy 
része csak lejegyzett előadásoknak tekinthető. 0 1 

A kémiai laboratórium fenntartására évenkint 300 forint volt kiutalva ( Winterl 
fizetésének egy negyedrésze). A laboratóriumhoz tartozott még egy szolga évi 
144 forint fizetéssel. Ruppc'2 szerint a kémiai laboratórium gyarlóságát bizonyítja, 
hogy még évtizedek múltán se vette fel a versenyt „egy kisvárosi jóravaló gyógy
szerészi dolgozdával". Hogy ez Nagyszombatban is így lehetett, azt bizonyítja 
egy példa az „irigyelt" Bécsből, ahol a pozsonyi születésű Staehling József 
Ferenc az egyetemi vegytani laboratórium helyett az Arany Oroszlán gyógyszer
tárban készítette a híres Crantz professzor felügyelete alatt ásványvizek elemzé
séről szóló disszertációját. 6 3 

A nagyszombati időkben a központosítás nagy divatja szerint a tankönyveket is 
Bécsből írták elő. A kémiát illetőleg az instrukciók szabad kezet biztosítottak 
Winterlnek a tankönyv megválasztásában vagy saját rendszere (systema pro
prium) követésében. Hőgyes szerint64 csak a későbbi időkben lettek a kémia 
számára kijelölve tankönyvek. A laboratórium vegyszereinek említett kimutatá
sában 0 5 megtaláljuk, hogy Winterl valójában Boerhaave rendszerét követte, még
pedig ennek Elemente chemiae című több kiadást megért, német nyelvre is 
lefordított műve szerint. Az 1775. évi reform szintén ezt a munkát ajánlja Spiel-
mann és Macquet tankönyvén kívül. 6 G 

5 9 O L . Helyt. lvt. Acta consistorii No. 72. 
8 0 O L . Helyt. lvt. Fundationalia, Lad. D , Fasc. 17. No. 696. 1772. febr. 5. 
, ; 1 M T A kézirattára. Orvos tudomány 4-rét, 10. sz. 
' - Beszéd, melyet a Magy. K i r . Tudomány-Egyetemi Orvosi Kar fennállásának 

századik ünnepén 1871. május 13-án mondott Dr . Rupp N. János. Buda, 1871. 
X X I . 1. 

Magyary-Kossa Gy. : Magyar orvosi emlékek. I V , köt. Budapest, 1940. 1 77. 
M Hőgyes E. : i . m. 121. 
G 5 L . 00. sz. jegyzet: ttEnumeratio materialium, quae pro uno chemiae et artis 

pharmaceuticae cursu ad ductum Elementorum Chemicae Herm(anni) Boerhavii una 
cum adjunctis retentiorum inventis rite tradendo quotannis consumi debent." — Györy T. : 
i . m. 50. lapján saját magának ellentmond : A lap elején említi van Swieten meghagyá
sát, aki Boerhaave rendszerét kívánja taní t ta tni , alább „saját rendszerrő l" beszél. 

r ' 6 Instituta facultatis medicae . . . 10.: A szóban forgó művek : Spielmann, J. R. : 
Institutiones chemiae in usum praelectionem academicam. Edit io secunda. Argen-
torati 1 703. és Macquer, P. J. : Anfangsgründe der theoretischen und praktischen 
Chemie. Leipzig, 1768, (Fordí tás franciából) Györy és hű másolói tévesen Marherr-
nek írják — i . m. 90. 
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A kémiáról mondottak, főleg ami a nehézségeket illeti, még fokozottabb mér
tékben vonatkoznak a másik főtantárgyra, a növénytanra. Amikor Winterl emlí
tett 1774. évi beadványában sürgette évi 300 forint kiutalását laboratóriuma 
számára, ugyanakkor a füvészkert berendezésére 2000 forintra lett volna szük
sége. Ezenfelül a kert számára alkalmas telek kiharcolása két ízben is sok 
energiát emésztett fel. Más kiút azonban a lelkiismeretes tanító számára nem 
volt. Mint maga is bizonygatta, Nagyszombat geomorfológiailag sivár környéke 
a legcsekélyebb lehetőséget sem nyújtotta a növendékekkel való botanizálásra. 

A rövid nagyszombati időszak lefolyása alatt tulajdonképpen két füvészkert 
is létesült. Az első az 1771-ben megvásárolt Schwartzer kanonoknak e célra 
teljesen alkalmatlan telkén, mely mégis Winterl kitartó munkájával 1775-ig 
950 növényfajjal dicsekedhetett (az akkor leghíresebb bécsi füvészkertben 2233). 
A későbbi, jezsuita örökségből származó kert már nem érte meg kiépülését az 
egyetem költözködése miatt. Csupán a növények fáradságos átültetésére kerül
hetett sor. 6 7 

A botanikai tankönyveket illetőleg a leghivatottabb szerzők is különböző véle
ményen vannak. Györy itt is „saját rendszerre" gondolt/' 8 míg Gombocz szerint 
Winterl mint Crantz professzor neveltje és benső barátja ennek lehetett követője, 
és csak később szegődött a tudományosabb elveket valló Linné rendszeréhez.' 5 9 

A harmadik tantárgy, a materia medica aránylag „kisebb igényű" volt, nem 
lévén szüksége sem költséges berendezésre, sem körülményes kísérletezésre. 
Előadója Prandt Ádám Ignác, aki egyúttal a fiziológia tanára volt, egy fentebb 
idézett beadványban (1773) érdekesen foglalta össze saját tanítási rendszerét. 
Tankönyvül volt tanítója, Crantz három kis kötetből álló munkáját használta. 7 0 

Végigment az egész mű anyagán, és minden egyes gyógyszerről külön beszélt 
hatásuk, adagolásuk és legmegfelelőbb kiszolgáltatási formájuk szempontjából. 
Az előadottakhoz mindent hozzáfűzött, ami a könyv legutóbbi kiadása óta új 
dolog volt. E tárgyból hetenként kétszer examinait — bécsi norma szerint —, 
ami a tanulók gyakorlására, helyreigazítására és az oktatás elmélyítésére szol
gált. 

A gyakorlati gyógyszerészet számára nem volt külön tantárgy. Mindamellett 
Reineggs Jakab fentemlített disszertációjából (Systematis artis pharmaceuticae) 
pontos betekintést kapunk Winterl legaprólékosabb elképzeléseibe. Hogy a disz-
szertációban lefektetett ismeretek valóban a gyógyszerészeti tanulmányok anya
gát képezték, az kiviláglik az alább leírt vizsgáztatási rendszerből. 

A két félévig tartó tanfolyam befejezése után a gyógyszerészjelöltnek négy 
vizsgát kellett tennie. 

Az első vizsga tárgya a növénytan volt. A jelölt elé nagyszámú frissen szedett 
növényt raktak, melyeket nemcsak hivatalos, hanem botanikai nevükön is meg 

67 Gombocz E. : i . m. 8. 
68 Györy T. : i . m. 50. 
69 Gombocz E. : i . m. 8. 
70 Györy T. : i . m. 79 — 80. Az említett könyv címe: Crantz, H. J. N. : Materia 

medica et chirurgica juxta systema naturae digesta. 1 —3. köt. Viennae, 1762. 



kellett nevezni. Meg kellett mondani, melyik gyógynövénynek melyik része a 
használatos, és hogy mit készítenek belőle a gyógyszertárban, mely évszakban 
kell ezeket gyűjteni és végül, mint kell jó és hatékony állapotban eltartani. 

A második vizsga anyaga a materia medica és gyógyszerészet („Pharma-
ceutica!''). A vizsgázónak a természet mindhárom „országából" származó gyógy
szereket mutattak be, melyeket hosszas gondolkozás nélkül fel kellett ismernie. 
Meg kellett magyaráznia, mi módon lehet a jól elkészített gyógyszereket az állot
taktól, a kifogástalanokat a hamisítottaktól megkülönböztetni és az utóbbiakat 
vizsgálat útján felismerni. 

Harmadik vizsgaként a vegytan és az általános gyógyszerészet („universa 
pharmaceutica" ) szerepelt. Tárgyát képezték a gyógyszertári eszközök és súlyok 
ismerete, a gyógyszerészeti és vegyészeti műveletek, az összetett gyógyszerek 
készítése, valamint a vegyészetben és az orvosi előiratokban használatos jelek 
(notae) ismerete. 

Csak a három elméleti vizsga sikeres letétele után bocsátották a jelöltet az 
utolsó, gyakorlati vizsgára. Ennek keretében összetett gyógyszerkészítménye
ket kellett előállítania a gyógyszerkönyv előírásai szerint. A gyakorlati vizsga 
nem az orvosi kar helyiségében, hanem egy kijelölt helybeli gyógyszertárban 
folyt le, ami ugyancsak az egyetemi laboratórium silány felszerelésére utal. 

Mindegyik vizsgán jelen volt egy elnök, az orvosi kar dékánja, a kémia és a 
botanika tanára és két meghívott gyakorló gyógyszerész. 

A sikeres vizsgák után a jelöltet eskütételre bocsátották, ami után elnyerte 
oklevelét. 7 1 

A nagyszombati időszakban sem orvos, sem gyógyszerész vagy másféle tanuló 
nem volt semminemű tandíjra kötelezve. A vizsgákért és az oklevél kiállításáért 
azonban magas díj terhelte őket. Ez az összeg az orvosoknál 183,42, a gyógy
szerészeknél 81,80, sebészmestereknél 00,18, szülészmestereknél 43,60 és a 
szülésznőknél 35,— forintot tett k i . 7 2 A különböző taksákból bizonyos következ
tetések vonhatók le, nem is annyira a tanulmányok súlyosságáról, hanem a gyógy
szerészek társadalmi és szakmai helyzetéről az akkori egészségügyi személyzet 
sokszínű táborában. Megjegyzendő, hogy az 1759. évi rendelkezés értelmében 
az orvosokat 16, a gyógyszerészeket 8 arany vizsgadíj terhelte. 

A gyógyszerészek, sőt az orvosnövendékek gyakorlati képzésével kapcsolat
ban többek előtt felmerült az egyetemi gyógyszertár szerepének kérdése is. 
Ismeretes, hogy a Nagyszombati Egyetem 1773-ig a jezsuiták birtokában, de 
1770-ig a jezsuiták igazgatásában is volt. Minden nagyobb jezsuita kollégium 
mellett jól felszerelt gyógyszertár működött. A nagyszombati jezsuita patikát 
már 1636-ban említi a híres Dobronoki rektor naplójában. Később, az egész 18. 
században, nem dicséretes szerepet játszott örökös kihágásaival, mígnem 1748-
ban egy helytartósági rendelet betiltotta számára a gyógyszerek szabad árusítá-

7 1 Instituta facultatis medicae . . . 47 — 49. 1. és Györy apróbb kihagyásokkal, i . m. 
9 4 - 9 5 . 
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sát. 7 : i Mindamellett ha a nagyszámú gimnáziumi, konviktusi és egyetemi diákság 
ellátására, valamint a szokásos tiltott eladásra gondolunk, könnyen elképzelhető, 
hogy a patika meglehetősen nagyszabású üzemeltetéssel tovább működött. Ezt 
látszik bizonyítani, hogy a szekularizáció után, 1775-ben a nagyszombati je
zsuita gyógyszertár is dobra került. 7 4 

Ebből kitűnik, hogy időszakunk első 4—5 esztendejében, magában az egyetem 
épületében rendelkezésre állt volna itt egy jól felszerelt nagymúltú patika, mely 
nem csekély lehetőséget rejtett a gyakorlati képzés számára. 

Ám a lehetőségek kihasználásának nyoma sem található. Habár az ésszerűség 
szempontjából ez nehezen magyarázható, mégis arra kell gondolnunk, hogy az 
egész tanrend van Swieten alkotása volt, aki bécsi működésének kezdetétől, 
1744-től szívós harcot folytatott a jezsuitákkal a felvilágosult reformok érdeké
ben. Elképzelhetetlen, hogy Nagyszombatban épp velük jött volna létre egyezség 
és éppen az állami nevelésügy terén. Nem szabad azonkívül elfeledni, hogy a 
jezsuita gyógyszertárak gazdaságilag és jogilag a kollégiumoknak (kolostorok
nak) és nem az ezek keretében működő bármely fokú iskolának voltak szerves 
részei. Végül a gyógyszertár negatív szerepét Duka Zólyomi is megállapította 
idézett munkájában. 7 5 

A felsorolt belső okokon kívül egyéb, az egyetemen kívül álló nehézségek is 
fékezték mind az orvos-, mind a gyógyszerészképzés ügyét. A törvényható
ságok, de leginkább a hivatalos orvosok jövedelmeik csökkenése miatt nem akar
tak megválni az 1759-ben számukra biztosított vizsgáztatás jogától. Az ügy 
nagy megbotránkoztatást keltve a bécsi helytartósági kamarai vegyesbizottság 
elé került, ahol az 1775. március 15-i tárgyalással nem csekély huzavona kezdő
dött . 7 6 Hogy a régi rendi közigazgatás tényleg mennyire hátráltatta a fejlődést, 
és hogy mennyi orvost, sebészt és gyógyszerészt tartott vissza az egyetemi 
képzéstől, azt bizonyítja Trnka Vencel orvoskari dékánnak a Helytartótanácshoz 
beadott felterjesztése. Belőle kitűnik, hogy Walter székesfehérvári, Schönwiesner 
lőcsei, Mauksch szepesszombati és Suala kőszegi gyógyszerészek csak utólag 
(kényszerítve) jelentkeztek vizsgára. Sokan mások azonban kibújtak az egyetemi 
examinálás alól . 7 7 Mindezekből az erőfeszítésekből kitűnik, hogy leginkább az 
orvosi kar volt az a tényező, mely érvényt szerzett Magyarországon az új oktatási 
rendelkezéseknek. 

Teljesség kedvéért még meg kell jegyezni, hogy a végzett gyógyszerészek a 
gyógyszerészmesteri (magister pharmaciae) fokozatot nyerték el . 7 8 A magisteri 
fokozat abban az időben és a 19, század első felében igen elterjedt volt. így a 
legtöbb orvosdoktornak egyúttal szemész-, szülész- stb. mesteri címe is volt. 
Általában magisteri fokozattal illették a nem teljes főiskolai végzettséget, illetve 
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régebben a nem kifogástalan előmenetelű végzettséget. Csakis a kitűnőknek járt 
a doktori cím, amihez azonban már hozzátartozott a jus legendi is. Ezekből az 
elvekből vezeti le Ernyey"'9 a gyógyszerészek egyetemi grádusát. De egyúttal 
kifogásolja, hogy a magister régen az egyetemi tanárok, tanítómesterek címe 
volt, tehát sokkal több, mint a doktor. E véleménnyel szemben nem szabad szem 
elől téveszteni, hogy ez csak a középkori viszonyokra érvényes, ami a felvilágo
sodás korszakában már régen feledésbe merült, 

K I H A T Á S O K A G Y A K O R L A T I GYÓGYSZERÉSZETRE 

Minden jel szerint a nagyszombati orvosi kar megfelelt erkölcsi hivatásának 
és magasabb rendűén, jobban képzett gyógyszerészekkel látta el az egészség
ügyet. Az orvoskar azonban nemcsak a gyógyszerészképzés révén hatott alkotó-
lag a gyógyszerügy fejlesztésére. 

Nem vitás, hogy a gyógyszerész szűkös tanulmányi keretei miatt nem vállal
hatott irányító szerepet az egészségügynek még számára fenntartott részlegé
ben sem. Erre voltak hivatva magán az orvosi karon kívül a hivatalos orvosok, 
akik így részeseivé váltak a gyógyszerügy fejlődésének is. Teljesség kedvéért 
ezért ki kell még térnünk az orvoskar és a tisztiorvosok, Nagyszombat nevelt
jeinek ez irányú működésére. 

A feudalizmus korában az orvosi karok általában nevezetes szerepet játszottak 
a gyógyszertárak ellenőrzésében. Ennek nyomát már a 1(3. századtól megtalál
juk mind a bécsi egyetem, mind a bécsi gyógyszerészek több rendbeli szabály
zataiban. Ugyanezeket az elveket még pontosabb fogalmazásban van Swieten is 
hangsúlyozta. így nem meglepő, hogy a nagyszombati orvoskar szintén gyako
rolta ezt a jogát. A rendszeresen végrehajtott vizsgálatot Gilg János kari igazgató, 
a mindenkori orvoskari dékán, Winterl, mint a botanika és a kémia tanára végez
te. 8 0 Sajnos, az akkori bevett szokás szerint ez a joghatóság csak a helybeli 
gyógyszertárakra terjedt k i . így az országnak csak igen kis töredékére volt hatás
sal az orvoskar ez irányú működése. 

Ezt a szűk keretet nagyban kiszélesítette a nagyszombati egyetem kiváló orvos-
neveltjeinek gyakorlati működése szerte az országban. Főleg Huszty Zakariás 
és Lumnitzer István pozsonyi orvosok terjesztették így Nagyszombat haladó szel
lemét. Az általuk 1785-ben és 1780-ban kidolgozott két pozsonyi gyógyszertár
ellenőrzési jegyzőkönyv olyan megelégedést keltett a Helytartótanácsnál, hogy 
követendő példaként mindkettőt kinyomtatva szétküldték a törvényhatóságok
nak.8 1 

A nagyszombati orvosi kar rendkívül nagy szakmai elmaradottság közepette 
kezdte meg munkáját. Tehát joggal várták el tőle, hogy megindítója legyen a 
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korszerű hazai tudományos szakirodalomnak. Sok jel arra mutat, hogy Winterl 
működésének kezdetétől foglalkozott egy gyógyszerészeti tankönyv vagy kézi
könyv megszerkesztésével. Erre vallanak a legelső tanévektől kezdve rendszeresen 
kidolgozott gyógyszerészeti és kémiai tárgyú, valamint botanikai disszertációk is. 
Ezek annak idején jóformán általános szokás szerint a professzor tollából vagy 
sugalmazásából kerültek k i . Maga Ernyey is 8 2 egy jövendőbeli tankönyv készülő 
fejezeteit látta ezekben a művekben. A későbbi évekből fennmaradt Winterlmk 
Compendium pharmaciae c. kézirata is, 8 3 mely sajnos nem került kiadásra. 
Ismerve Winterlmk gazdag irodalmi munkásságát, nagyszámú kiadványait, az 
a gyanúnk támad, hogy a mindenek felett szükséges gyógyszerészeti tankönyv 
meg nem jelenése ha nem is a szerző hanyagságán, de más irányú túlzott érdek
lődésén múlott. Főleg a későbbi budai, majd pesti időszakra gondolunk, amikor 
Winterl szerfelett elmerült tévedésekre vezető kémiai kísérleteibe, melyek tudo
mányos vonalon végül csak nemzetközi kudarcokat hoztak számára. 8 4 Mennyivel 
hasznosabb lett volna egy hazai tankönyv vagy gyógyszerkönyv feletti fáradozás, 
mint a kétes kísérletezés, mely anyagi eszközök híján úgysem versenyezhetett 
például a nagy kortárs, Lavoisier lehetőségeivel ! 

Ezek a mulasztások azonban semmit sem vonnak le Winterl ragyogó emberi 
tulajdonságaiból. Hiányait bőven pótolták orvosneveltjei, akik a gyógyszerészetet 
érintő szakirodalomban is oly értékeket alkottak, amilyeneket nemzedékek sem 
előttük, sem utánuk meg sem közelítettek. 

I t t elsősorban az említett Huszty Zakariásra, a legkiválóbbra gondolunk, aki 
vaskos munkáiban feldolgozta a korabeli egészségrendészet, benne a gyógyszer
ügyi szervezés, a gyógyszerkönyv-ügy és a katonai gyógyszerészet legégetőbb 
kérdéseit, mindezeket a leghaladóbb álláspontból szemlélve. 8 5 Társa, az 1775-
ben végzett Haidenreich János, később Arad megye főorvosa Von dem Apotheken 
(Pest 1786) címmel írt önálló tanulmányt. Munkájában ugyan Baldinger hasonló 
tárgyú értekezését használta alapul, mindazonáltal részleteiben a hazai viszonyo
kat tükrözte vissza. 

Az első hazai nevelésű orvosnemzedék irodalmi munkásságában igen gyakran 
nyúlt gyógyszerészeti vagy rokon témakörhöz. Munkáikból kicseng a felvilágo
sodás felemelni, segíteni akarása, szervezési készsége. Igen nagy kár, hogy a 
francia felvilágosodás termékenyítő áramlata után következő felvilágosult abszo-
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lutizmus, majd rendőri abszolutizmus kioltott minden tudományos haladást, 
nemzeti érdekű megmozdulást. 

Az elmondottakon kívül a nagyszombati gyógyszerészképzés értéke főleg 
abban áll, hogy ez volt a főiskolai képzést célzó első sikeres és tartós hazai kísér
let. Ebből származtatható az iskola minden kezdeti nehézsége és tökéletlensége, 
de jelentősége is. Ennek ellenére, még ma sem bizonyos, hogy ez volt-e az első 
hazai megvalósult terv, avagy sem. Gondoljunk csak a rövid életű egri orvosi 
iskolára, ahol az oktatás két évvel Nagyszombat előtt, 17G9-ben és Nagyszombat
nak megfelelő létszámmal megkezdődött. Ismeretes, hogy ennek az érseki isko
lának jól felszerelt és jelentős kórház, gyógyszertár, valamint a kémia és botanika 
tanításának előfeltételei a kezdettől rendelkezésére álltak. Mindezek Nagyszom
batban csak igen vontatottan és csak részben valósultak meg. Gyógyszerész
képzésről itt egyelőre még nem tudunk, de a jövendő kutatás talán ebben is 
meglepő eredményre vezet. Az eddigi idevágó munkákból 8 0 kitűnik, hogy vezető 
orvostörténészeink kissé mostohán kezelték az egri iskolát. Pedig Perlitzi után 
ez volt az első sikeres, ízig-vérig magyar kezdeményezés, mely jobb sors mellett 
hamarább válhatott volna a nemzeti tudomány központjává. 

Zusammenfassung 

Die Ausbildung von Pharmazeuten gehörte an der Universität Trnava (Nagy
szombat, Tyrnau) in jeder Hinsicht zur medizinischen Fakultät. Mangels ungar-
ländischer Traditionen war die Ausbildung von Ärzten und Pharmazeuten in großen 
und ganzen der Entwicklung im Ausland zu verdanken. Infolge der staatlichen 
Bindung an Österreich bildeten die österreichischen Verhältnisse die Ansatzpunkte 
für die Studienordnung in Trnava. Die Universitätsreform, die 174!) von Wien 
ausging, betraf auch die Ausbildung der Pharmazeuten, insofern sie Botanik und 
Chemie als die beiden grundlegenden Studienfächer dieses Fachs bestimmte. Aus 
politischen Gründen wurde in Ungarn das Wiener Modell eingeführt, obschon der 
von Perlitzi 1742 erarbeitete Entwurf besonders hinsichtlich der Pharmazeutik durch
dachter war, weil er auch ein entsprechendes Krankenhaus und eine Universitäts
apotheke vorsah. 

Nach mehreren Experimenten wurde die Ausbildung von Ärzten und Pharma
zeuten in Ungarn, den Prinzipien des aufgeklärten Absolutismus entsprechend, an 
einer zentral geleiteten medizinischen Fakultät den Interessen des Staates ange
paßt, erst 1769 verwirklicht. In der Gründungsurkunde von 1769 und in den ersten 
Statuten der medizinischen Fakultät findet sich noch keine Spur der pharmazeuti
schen Ausbildung. Der große Organisator van Swieten scheint kurz vor seinem Tode 
(1772) nicht mehr in der Lage gewesen zu sein, für die neue Institution entspre
chend zu sorgen. So hatte die neue medizinische Fakultät in Auseinandersetzung 
mit Wien ständig mit Mängeln zu ringen. Auch die Ausbildung von Pharmazeuten 
wurde erst nachträglich, mit der Verordnung vom 24. September 1771, in den 
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