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Magyar–erdélyi–román kapcsolatok  
a nagyszombati, budai és pesti orvosi karon  
a kezdetektQl 1848-ig

Az 1769-ben, Nagyszombatban alapított, majd 1777-ben Budára, végül 1784-ben Pestre köl-
töztetett egyetem orvosi kara a 18. század végén – kezdetben II. József reformjainak, majd a 
napóleoni háborúk és az azt követQ egyetemlátogatási intézkedéseknek köszönhetQen – pár évti-
zed alatt a Habsburg Birodalmon belül is jelentQs, sok diákot vonzó intézménnyé kezdte kinQni 
magát, amit a reformkorban már száznál több hallgató keresett fel évente (különösen Cseh- és 
Morvaországból, valamint Galíciából). Vajon hogy jelentkezett ez a változás az erdélyiek viszo-
nyában? Alábbi tanulmányunkban az orvosi karon tanulmányokat folytató, vagy csak ott diplo-
mát szerzett személyek vizsgálatán keresztül próbáljuk megválaszolni ezt a kérdést.1

A kar hallgatói, diplomázói a nagyszombati és budai években
A kérdés vizsgálatakor alapvetQen két forrást lehet felhasználni, a levizsgázott személyek-
rQl készült promotiós köteteket, valamint a beiratkozott hallgatók tanulmányi eredményeit 
1825/6-ig féléves bontásban mutató classificatiós köteteket. Míg elQbbiek az egyetem ala-
pításától, az 1770/1-es tanévtQl kezdve tartalmazzák az ott végzettek adatait, addig az elsQ 
osztályozási könyv 1787/8-ban keletkezett. Az egyetem nagyszombati és budai idQszaká-
ról, valamint elsQ pesti éveirQl így lényegében csak a végzettek listája alapján alkothatunk 
képet. A kari tanácsülési jegyzQkönyvek elsQ kötetéhez ugyan van egy névlista ebbQl az 
idQszakból csatolva, ám ebbQl a hallgatók pontos adatait nem lehet rekonstruálni.2

Tanév
Orvostan-
hallgató

Ebből 
erdélyi

Sebész-
hallgató

Ebből 
erdélyi

Gyógyszerész-
hallgató

Ebből 
erdélyi

1772/3 8      
1773/4 4      
1774/5 15      
1775/6 7    7  
1776/7 9    4
1777/8 12 1   7  

1778/9 13 3   2  
1779/80 6    8  
1780/1 1    2  
1781/2 25 2 5  2  
1782/3 16 1   4  
1783/4 31 1 2  27  

Összesen 147 8 7  – 63 –

1. táblázat. A nagyszombati, majd budai orvosi kar hallgatói létszáma 
(SE Lt. 1/a 1. kötet alapján)

SZÁZADOK
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MielQtt az adatokat részletesebben elemeznénk, szükséges megjegyezni, hogy a vég-
zettek neve mellett csak születési helyüket tüntették fel és nem a lakhelyüket, a kettQ nem 
feltétlen volt azonos.

Az orvosi kar elsQ évtizedeiben kifejezetten kevés diák, vizsgázó jött ide. Az orvosdok-
tori képzés és az orvosi diploma még az egyetem budai éveiben sem számított túl vonzó-
nak, amiben szerepet játszottak az új képzés bevezetésébQl adódó nehézségek, a rendszer 
kiforratlansága és a város nehezen megközelíthetQ volta (az ország nyugati határához 
feküdt közel, és épp a nagyhír_ Bécsi Egyetem közelében – amit egyébként ösztöndíjjal 
is látogathattak a magyarországi és erdélyi diákok). Ebben az idQszakban a magyarorszá-
gi születés_ek mellett morva- és csehországi származású, kisebb számban pedig stájer és 
karintiai diplomázók keresték fel az orvosi kart. A nem magyarországi vizsgázók kevés 
számára részben magyarázatul szolgál, hogy ekkor az orvosi kar elsQdleges feladata nem 
is annyira maga a képzés, mint inkább az országban már praktizáló személyek – sebor-
vosok, gyógyszerészek, bábák – további m_ködéséhez szükséges okmányok kiadása volt, 
megfelelve az 1770. évi Generale Normativum elQírásainak. A felekezeti akadályok szin-
tén nem kedveztek a protestáns erdélyi peregrinusok számára a jezsuita rend 1773. évi 
feloszlatását követQen továbbra is hangsúlyosan katolikus egyetemen, akiknek ekkoriban 
már nemzedékekre visszatekintQ, hagyományos, jó kapcsolataik voltak híres európai pro-
testáns egyetemekkel, ahova akár ösztöndíjakkal is kiküldhették fiaikat.

Kezdetben az ország központi részére költözésekor, Budán sem szívesen látogatták 
erdélyi születés_ peregrinusok azt. Ennek egyik oka, hogy 1775-tQl már Erdélyben is 
lehetQség volt a költséges orvosdoktori, valamint sebészképzés elvégzésére (bár elQbbit 
helyesebb lenne elQtanulmányoknak nevezni, lévén nem egyetemként, hanem líceumként 
kezdte meg m_ködését a kolozsvári Institutum Medico-Chirurgicum). Ennek eredmé-
nyeként a kar nagyszombati és budai évei alatt avatott 83 orvosdoktor közül mindösz-
sze hárman születtek Erdélyben. Érdekes kérdés, hogy miért választották Budát, hiszen 
mindhárman protestánsok voltak, s mindhárman Erdély délkeleti csücskébQl érkeztek a 
magyar fQvárosba. Két társa további életútja ismeretlen (az egyikük, Lupini Martinus bi-
zonyosan, a másik, Wolff Andreas valószín_leg szász volt). A harmadik, BenkQ Sámuel 
tehetsége miatt a 18–19. század fordulójára Magyarország egyik legnagyobb formátumú 
orvosdoktorává nQtte ki magát.3 1743-ban született Kisbaconban, reformátusként német 
és németalföldi egyetemeken is tanult peregrinusként (például Utrechtben), így 1775-ben 
Leidenben már bölcsészdoktori képesítést szerzett, miután beiratkozott Nagyszombatban 
az orvosi karra, ahol 1778. december 11-én avatták orvosdoktorrá. BenkQ ezután nem köl-
tözött haza Erdélybe, hanem még diplomája megszerzése évében letelepedett Miskolcon, 
katolizált, és nyolc évvel késQbb már Borsod vármegye rendes fQorvosaként tevékeny-
kedett, egészen 1824-es nyugdíjazásáig, s itt is hunyt el 1825-ben. FQm_ve azonban az 
1782-ben, Kassán megjelent leírása Miskolc városáról (Topographia oppidi Miskoltz 
historico-medica), amellyel az elsQ magyar orvos-topográfiai kötet szerzQjévé vált.4 Élete 
és munkássága tehát az egyetem befejezése után már új otthonához kötQdött.

Sebészmestereket már jóval nagyobb számban avattak Nagyszombatban és Budán, mint or-
vosdoktorokat, egy-egy évre lebontva azonban közülük sem keresték fel pár tucatnál nagyobb 
számban az orvosi kart. A kar nagyszombati évei alatt 129, Budán pedig 205 sebészmesteri 
oklevelet adtak ki. A sebészek nagyobb létszáma a Generale Normativum elQírásainak követ-
kezménye, hiszen minden esetben az illetQ további praktizálásának engedélyezése függött az 
oklevél megszerzésétQl. Tehát a kar ekkor még elsQsorban a hazai egészségügyi személyzet 
megfelelQ képzettségérQl hivatalos okmányt adó szervezetként m_ködött, ezért az orvosdok-
torokhoz hasonlóan a seborvosok közül is kevés erdélyi születés_ kereste fel az egyetemet: 
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Nagyszombatban három, Pesten pedig csak öt ilyen vizsgázónak adtak diplomát. Még jobban 
árnyalja a képet, ha megnézzük, hogy közülük hányan kötQdhettek ténylegesen Erdélyhez, mi-
vel a sebészmesterek esetében a promotiós kötetek azt is jelölték, hogy céhes keretek között 
hol, kinél és mikor szabadították fel a sebészmestereket. Ez alapján elmondható, hogy a nyolc 
erdélyi közül kettQ már bizonyosan inkább Magyarországhoz tartozott, így a Marosvásárhelyen 
született, katolikus Mócsy (Mocsi) Károly 1770-ben szabadult fel GyQrben, és 1776-ban lett 
levizsgáztatva Nagyszombatban.5 Mócsy az egyetem közelében maradt, 1784-ben engedélyt ka-
pott, hogy correpetitorként szülészetet oktasson, s ezáltal az elsQ ilyen privát óraadó tanárrá vált, 
s még ugyanebben az évben ehhez kapcsolódva bábatankönyvet is adott ki A bábamesterségnek 
eleji címmel. 1779-ben budai polgárjogot szerzett, az 1785-ös országos összeírásban budai seb-
orvosnak mondták, tehát végül tartósan letelepedett Magyarországon.6

Még a kolozsvári intézet létrehozása elQtti évben, 1774-ben jött Pestre levizsgázni 
az Erdélybe feltehetQen vissza is térQ, Marosvásárhelyen felszabadított, magyar nemze-
tiség_, református Nagy István.7 A maradék négy erdélyi születés_ vizsgázó evangéli-
kus szász volt, s mind születésüket, mind céhes tanulmányaikat tekintve kivétel nélkül 
Nagyszebenhez kötQdtek. Az ekkor még erQs katolikus dominanciának is köszönhetQ, 
hogy ilyen kevés erdélyi fordult meg a karon. Különösen jól látszik ez, ha az összes dip-
lomázó vallását megnézzük ebbQl az idQszakból: mindössze 22 evangélikust, 17 reformá-
tust és 4 zsidót találunk a katolikus sebészek között.

Tanév Orvosdoktor
Ebből 
erdélyi

Sebészmester
Ebből 
erdélyi

Gyógyszerész-
mester

Ebből 
erdélyi

Nagyszombat

1770/1   7    

1771/2 3  10  2  

1772/3 4  18  6  

1773/4 5  19  1  

1774/5 2  32 1 7  

1775/6 12  24 1 7  

1776/7 13  19 1 3 1

Buda

1777/8 10 1 26 1 5  

1778/9 2 2 23 1 2  

1779/80 5  31 1 9  

1780/1 1  20 1 3  

1781/2 7  21  3  

1782/3 8  17  4  

1783/4 11  67 1 8  

Összesen 83 3 334 8 60 1

2. táblázat. A Nagyszombatban és Budán végzett orvosdoktorok, sebész- és gyógysze-
részmesterek (SE Lt. 1/f 1. kötet 1-13., 2. kötet 397–441. és HQgyes 1896. 130. alapján)
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Az erdélyi születés_ gyógyszerészek gyakorlatilag nem jöttek sem hallgatóként, sem 
diplomázóként az orvosi karra ebben a másfél évtizedben. Mindössze egy erdélyi vizsgá-
zó ismert a Nagyszombatban vagy Budán oklevelet szerzett 60 fQ közül. Az 1776. január 
8-án és 9-én szigorlatot tett segesvári evangélikus Daniel Stürtzer céhes tanulmányait még 
bizonyosan Erdélyen végezte. További életútja nem ismert.8

Erdélyiek a pesti egyetemen
Az egyetem Pestre költözésének, II. József egyetemi reformjainak, majd a napóleoni 
háborúknak köszönhetQen az egyetem nemzetközi forgalma is megélénkült, mondhatni 
bekerült a nemzetközi vérkeringésbe, ami kihatott a hallgatók, vizsgázók összetételére és 
létszámára is. A classificatiós kötetek9 szerint a 18. század végétQl az orvostanhallgatók 
létszáma fokozatosan emelkedni kezdett: 1787/8-ban még 34 fQ, a napóleoni háborúk 
végén pedig (1815/6) 73 fQ. Az erdélyiek közül ennek ellenére kevesen, évfolyamon-
ként átlagosan egy-két fQ jött Pestre, és csak a napóleoni háborúk vége felé kezdenek 
ennél nagyobb számban megjelenni, így 1813/4-ben három elsQéves orvostanhallgató 
immatriculált Pesten. Ennek ellenére diplomáért többen keresték az egyetemet: e har-
minc év alatt 23 erdélyi születés_ személynek adtak ki orvosdoktori, kettQnek pedig 
sebészdoktori diplomát. E célból leginkább II. József uralkodásának vége felé jöttek 
Magyarországra az erdélyi peregrinusok, 1793/4 után az érdeklQdésük megcsappant. Az 
1793-ig tartó érdeklQdés oka, hogy II. József idején Pest egyike volt azon kevés egyetem-
nek, amelyet nem fokoztak le líceummá. Ezt jelzi, hogy az itt diplomázók egy része már 
máshol is folytatott elQzetes orvosi tanulmányokat.

Vallási megoszlást tekintve az erdélyi orvosdoktorok közül 6 katolikus magyar (ebbQl ket-
tQ székely, egy pedig Kolozs vármegyei, Szamosfalváról), 11 református magyar (leginkább 
nagyobb erdélyi városokból, így ketten Kolozsvárról, ketten MarosvásárhelyrQl, egy-egy 
Fogarasról, Szászvárosból, NagyszebenbQl). Mellettük hat evangélikus szász jött még Pestre 
(szintén nagyobb városokból, így kettQ NagyszebenbQl, kettQ Szászkoronából, a másik kettQ 
Segesvárról és MedgyesrQl). Ezen kívül még egy unitárius magyar is felkereste az egyete-
met, a kolozsvári Szikszay Ferenc. Kolozsvárott folytatott orvosi tanulmányokat, majd Pestre 
érkezvén párhuzamosan orvoslást és magasabb szint_ sebészetet is tanult, melyek elvégzése 
után 1807-ben orvos- és sebészdoktori diplomát is szerzett.10 Vele egy idQben a Szászvárosban 
született református lugosi Fodor András is a magasabb szint_ sebészetet tanulta Pesten.11 
ElQzetes tanulmányairól nincsenek pontosabb információink.12 1807-ben lett Pesten állator-
vos, 1809-ben pedig orvosdoktor.13 BenkQ Sámuellel ellentétben diplomája megszerzése után 
hazatért szülQföldjére, s 1817 elQtt Doboka vármegye rendes fQorvosa, majd haláláig Hunyad 
vármegye fQorvosa volt. 1817-ben Pesten megjelent szülészeti tankönyvében (Szülést segítQ 
tudomány és mesterség) doctornak és szülést segítQnek nevezi magát: ez alapján lehetséges, 
hogy csak sebészdoktori – és szülészmesteri – oklevele volt. Még az 1859. évi gyászjelentése 
is pusztán volt kerületi fQorvosnak nevezi, pontosabb címmegjelölés nélkül.14

A korszak erdélyi orvostanhallgatói közül több személy is kiemelkedik: az elQkelQ 
székely családból származó Nyulas Ferenc (római katolikus, Köszvényes-Remete, 1758 
– Kolozsvár, 1808) Bécsben végezte orvosi tanulmányait, de érdekes módon épp a diplo-
mát már Pesten szerezte meg, 1787-ben. Ezután Fodorhoz hasonlóan hazament Erdélybe. 
Szamosújváron, majd Kolozsvárott volt gyakorló orvos, sokat tett a Jenner-féle himlQol-
tás elterjesztéséért, és nevéhez f_zQdik az elsQ magyar nyelv_ kémiai szakkönyv kiadása 
is. 1806-tól korai haláláig Erdély fQorvosaként tevékenykedett.15

Nyulashoz hasonló életpályát írt le Sárospataki Pataky (Pataki) Sámuel is (1765, 
Kolozsvár – 1824, Kolozsvár). Egyetemi tanulmányait 1787-ben Göttingenben, majd 
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Bécsben kezdte,16 majd Pesten fejezte be, ahol 1794. február 11-én szerzett orvosdoktori 
oklevelet.17 JelentQs erdélyi orvosdinasztiából származott, apja és nagyapja szintén orvos 
volt, apja mellett is sokat tanult. Bécsben sajátította el a himlQoltás mikéntjét, s azt sike-
resen alkalmazta és propagálta Erdélyben. 1812-tQl haláláig Erdély fQorvosa volt.18

Az egyetemen megfordultak a fentiekkel ellentétben kevésbé elhivatott diákok is. 
Többségük végül más foglalkozást választott magának, ám ritkábban elQfordult, hogy 
pár év szünet után mégiscsak befejezték tanulmányaikat, mint például széki Soós Márton 
(református, Marosvásárhely, 1766 körül – ?). Pesti orvostanhallgatóként kezdett 1791-
ben érdeklQdni a színészet iránt, és ideiglenesen fel is hagyott az orvostudománnyal a 
színészet és a drámaírás kedvéért, ám végül mégiscsak meggondolta magát: 1794-ben 
megszerezte Pesten az orvosdoktori címet, majd Désre költözött, és BelsQ-Szolnok vár-
megye fQorvosa lett.19

Tanév Orvosdoktor Sebészdoktor Sebészmester Gyógyszerészmester

 Erdélyi Összes Erdélyi Összes Erdélyi Összes Erdélyi Összes

1787/8 4 15   2 36 3 16

1788/9 3 19    16 3 15

1789/90  10   1 44 4 8

1790/1 2 7  1 2 46 3 21

1791/2 2 10   2 52 2 11

1792/3  5  1 3 19  7

1793/4 3 12    41 2 13

1794/5  6  3 3 45  14

1795/6  7  1 2 51 2 13

1796/7  16   2 50 2 13

1797/8  3   1 57 2 15

1798/9 1 18   1 41 2 12

1799/1800  12   2 37 1 8

1800/1 1 8    25 4 10

1801/2  21   6 90  13

1802/3  11   4 46 1 3

1803/4 2 19   2 44 6 28

1804/5  12 1 2 1 34 8 31

1805/6  15    30 4 23

1806/7 1 8 1 3  48 5 30
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1807/8  14  1 4 37 6 31

1808/9 1 9  4 1 35 2 8

1809/10       7 31

1810/1  9  1 2 30   

1811/2 1 11  1 1 30  12

1812/3       3 38

1813/4 2 5   2 6 1 14

Összesen 23 282 2 18 44 990 73 438

Erdélyi születés_ diplomások a pesti egyetem orvosi karán a napóleoni háborúk lezárásá-
ig (1783/4–1815/6) (SE Lt. 1/f 1–2. kötet, 1/d. 1–2. kötet és HQgyes 1896, 130–131. alapján)

A sebészet iránt még kevésbé érdeklQdtek az erdélyiek ebben az idQben, mint az or-
voslás iránt. Az 1790-es években és az 1800-as évek elején gyakorlatilag egy-egy erdélyi 
hallgatója volt a sebészkurzusnak,20 ami iránt 1808/9 körül – az anyanyelvi kurzusok meg-
jelenésével – nQtt meg az érdeklQdés (ekkor az 54 elsQévesbQl 4 erdélyi volt).

Az alacsony hallgatói létszám mellett megjegyzendQ, hogy a végzettek között jóval több er-
délyi van, mivel ekkor még két egyéb jellemzQ módja is volt a diplomaszerzésnek (az ugyan-
ott tanulás és vizsgázás mellett): 1. a század végén még továbbélQ céhes hagyományoknak 
megfelelve, céhes- és esetleg máshol végzett elQtanulmányok után egyetemi végzés Pesten; 
és 2. máshol végzett elQtanulmányok után kizárólag a szigorlat letétele Pesten. A 44 sebész-
mesterbQl 12 esetében mutathatók ki céhes gyökerek (közülük öten Kolozsvárott lettek fel-
szabadítva, és csak ketten vándoroltak át Magyarországra emiatt),21 nyolcnál pedig a céhes és 
az egyetemi stúdiumok is. Esetükben az egyetemi képzés „átugrását” magánleckékkel vagy a 
katonai kórházban végzett gyakorlattal oldották meg (ami, a korszak háborús viszonyai miatt, 
különösen 1796–1798 között volt elfogadott). A második modellel mindössze négy esetben 
találkozunk (kettQ-kettQ Bécsben, illetve Kolozsvárott tanult elQzetesen).

Vallási megoszlást tekintve – ahol ismert – az erdélyi születés_ seborvosok nagyjából 
harmada (15 fQ) katolikus, illetve református (18 fQ) volt, mellettük 10 evangélikus jött 
Pestre. A protestánsok egy kis része feladta a korábbi, hagyományos peregrinációs útvonala-
kat és kezdte elfogadni Pest jelentQségét. A születési hely szerinti megoszlást tekintve pedig 
elmondható, hogy továbbra is a nagyobb erdélyi városokból keresték fel a kart (Kolozsvár: 
7 fQ, Nagyszeben: 6 fQ, Torda: 5 fQ, Marosvásárhely: 3 fQ, Gyulafehérvár: 2 fQ).

A pesti egyetem iránti mérsékelt érdeklQdést jelzi, hogy 1787/8-tól a napóleoni há-
borúk befejezéséig mindössze 6 olyan diák volt, aki a kezdetektQl itt végezte a kétéves 
tanfolyamot és meg is szerezte sebészmesteri képesítését.

Nem minden erdélyi diák ment haza diplomázását követQen, egyesek Pesten maradtak 
és itt próbáltak szerencsét, így Rumbach Sebestyén is. 1761-ben született Nagybányán. 
A sebészetet egyetemen és céhes keretek között is tanulta, mindegyiket Magyarországon: 
1778-ban szabadította fel a budai Kiss István sebészmester, majd a pesti orvosi karon egy-
szerre volt medikus és sebészhallgató. Már itt megmutatkozott tehetsége és szorgalma, hi-
szen elQbb a katonai kórházban, majd az anatómia prosectora mellett volt asszisztens, szi-
gorlatait kiváló eredménnyel tette le. 1786-ban lett sebész- és szülészmester.22 Pest város 
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rendes fQorvosaként szolgált, létrehozta az elsQ pesti gyógyfürdQt, tagja volt a bécsi és a 
pesti egyetem orvosi karának is. Tevékeny életét 1844. január 16-án fejezte be Bécsben.23

Ami a gyógyszerészeket illeti, a korábbi évtizedekkel ellentétben a pesti orvosi kar 
megkerülhetetlenné vált az erdélyiek számára is. Évente átlagosan két-három erdélyi szü-
letés_ gyógyszerészmestert avattak ebben az idQszakban, de akadt olyan tanév is, mikor 
a vizsgázók negyede erdélyi volt (8 fQ a 31-bQl 1804/5-ben, illetve 7 fQ a 31-bQl öt évvel 
késQbb). A korszakban gyógyszerészmesteri képesítést elnyerQk nagyjából hatoda (73 fQ 
a 438-ból) már ErdélybQl jött Pestre. Többségük evangélikus volt, majd a század végén 
t_nnek fel soraik között reformátusok, katolikusok (bár megjegyzendQ, hogy az 1780-as 
években nem minden esetben tüntették fel az illetQ felekezeti hovatartozását). Nagy ré-
szük NagyszebenbQl (8 fQ) vagy Brassóból (8 fQ) érkezett, mégpedig a gyógyszerészek 
közül is jó páran még céhes elQtanulmányokat követQen. Itt is kimutathatóak olyan ese-
tek, ahol valószín_leg az egyetemi diploma megszerzését követQen sem mentek haza 
szülQföldjükre, hiszen már céhes tanulmányaikat is Magyarországon folytatták. A brassói 
Josephus Tartler például Brassóban volt céhlegény, majd Kassán és Miskolcon tartott 
fenn patikát, végül magánórák vételét követQen kapott gyógyszerészdiplomát 1796-ban.24 
Szintén a sebészekéhez hasonló tendenciát mutat, hogy a gyógyszerészek egy része ebben 
az idQszakban már az egyetemen végzi tanulmányait is.25

A pesti orvosi kar jelentQségének növekedését, vonzáskörzetének tágulását jelzi, hogy a 
18. század végén jelennek meg a Habsburg Birodalom, valamint Nyugat-Európa távolabbi 
vidékeirQl is hallgatók, vizsgázók, és ebben az idQszakban t_nnek fel elQször a Moldvához 
vagy Havasalföldhöz kötQdQ személyek is. Ez a kapcsolat lehetett közvetett is: a brassói 
evangélikus gyógyszerész, Joannes Honterus elQször Bukarestben dolgozott Jacobus Fritsch 
patikájában, majd magánleckéket vett Pesten, s ugyanitt szerzett diplomát 1793-ban.26 A 
századfordulón megjelent az elsQ bukaresti orvosdoktor, valamint gyógyszerész is Pesten.27

A pesti egyetem jelentQsége a reformkor erdélyi hallgatói számára
A napóleoni háborúk befejezésével átrendezQdött Európa térképe, nehézkessé vált, 
sQt, egy idQre ellehetetlenült a Habsburg Birodalmon kívüli külföldi egyetemjárás. 
Ugyanakkor paradox módon ennek, valamint az orvosi pályák ugyanekkor kezdQdQ 
nagymérték_ fellendülésének köszönhetQen a pesti egyetem a birodalmon belül jelen-
tQs intézménnyé nQtte ki magát – noha a képzés színvonala, valamint az adottságok a 
„régi nagy” egyetemekhez (Bécs, Prága vagy Padova, Pavia) képest jóval szerényebbek 
voltak. A reformkorban megélénkültek és szorosabbá váltak a magyarországi és erdélyi 
kapcsolatok. Számtalan kérdés sarkallta közös gondolkodásra a kortársakat, így a magyar 
orvosi szaknyelv megteremtése, az orvosképzés megreformálásának szükségessége (ezen 
belül az orvosdoktorok – sebészek egymás közti viszonyának kérdése), az egészségügyi 
ellátórendszer átszervezése (közigazgatási körzetek helyett lélekszámhoz kötött orvosi 
személyzet igénye), orvosi érdekvédelmi törekvések stb. Az 1830–1840-es években több 
olyan tudományos egyesület jött létre, amelynek tagjai között a magyarországiak mellett 
szívesen láttak erdélyi kollégákat is (például Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
Társasága, Természettudományi Társulat). Az elsQ magyar nyelv_ orvostudományi fo-
lyóirat, az 1831-ben alapított és 1838-ban újraindított Orvosi Tár hasábjain az erdélyi 
orvosok, sebészek számára is biztosítottak rendszeres publikálási lehetQséget.

A kapcsolatok ilyen jelleg_ megélénkülése oda-vissza hatott az egyetemi képzésre is. 
Az 1820-as évektQl a pesti orvosi kar a Habsburg Birodalom egyik jelentQs egyetemévé 
nQtte ki magát. Ez látszik a hallgatói létszám folyamatos emelkedésén is.28 1824/5-ben 
az orvostanhallgatók létszáma elérte a 100 fQt (ekkor 105-en iratkoztak be), a korszak 
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csúcsán, az 1833/4-es tanévben pedig kereken 400 medikus tanult az orvosi karon.29 Az 
1838/9-es tanévtQl kezdve, köszönhetQen az orvoslás jövQjével kapcsolatos vitáknak, 
valamint, hogy nyilvánvalóvá vált: a lediplomázott orvosok egyre nehezebben tudtak 
megélni, a létszámuk fokozatosan csökkenni kezdett, az 1848/9-es forradalom elQtti 
utolsó ismert tanévben, 1846/7-ben már „csak” 219-en tanultak orvosdoktornak Pesten. 
Ugyanezeket a tendenciákat látjuk kicsiben, ha megnézzük az erdélyi peregrinusok adata-
it: a 19. század elejétQl évente átlagosan kettQ-négy erdélyi születés_ medikus volt Pesten, 
az 1828/9-es tanévtQl ez a szám eléri a hét fQt, 1831/2–1839/40 között pedig 10–16 fQ 
között váltakozik, az 1840-es évekre pedig visszaesik három és hét fQ közé.

Az 1848-as forradalom kitörése elQtt 20 erdélyi születés_ hallgatónak adtak Pesten 
orvosdoktori diplomát (pontosabban 19-nek, mert egy sebészdoktori címet is kapott).30 
Többségük ekkor is a katolikusok közül került ki (14 római katolikus, 1 görög katolikus), a 
protestánsok láthatóan próbálták elkerülni Pestet (mindössze 3 evangélikus és 1 református 
diplomázott ekkor itt). A területi megoszlást tekintve továbbra is ugyanazokból a nagyobb 
városokból iratkoztak be, így Kolozsvárról és Szamosújvárról (4-4 fQ), Gyulafehérvárról (2 
fQ), MedgyesrQl (2 fQ), valamint Nagykikindáról és Szászvárosból (1-1 fQ).

Az itt doktorált orvosok életútjait vizsgálva egyaránt találunk olyan jelentQs személye-
ket, akik Erdély közegészségügyét szolgálták, s olyanokat, akik Pesten bontakoztatták ki 
tehetségüket. Nézzünk meg mindkettQre egy-egy példát!

Pesti tanulmányok után Magyarországon helyezkedett el csanádi Meskó János (1805, 
Szamosújvár – 1892, Makó), akit családja révén is erQs kapcsolatok f_ztek a magyar fQ-
városhoz. 1830-ban doktorált Pesten, majd 1835-tQl Csanád vármegye rendes fQorvosává 
nevezték ki, s itt is maradt haláláig. Áldozatos munkájáért 1878-ban királyi tanácsosi 
címet, 1885-ben pedig nemesi rangot kapott a „csanádi” elQnévvel.31 Közeli rokonságá-
ban szintén elhivatott orvosok álltak: lánya, Malvin férje a Pest elsQ ortopédiai intézetét 
alapító Batizfalvy Sámuel volt.32

A legtehetségesebb diákok egyike volt Eckstein Frigyes (1803, Kolozsvár – 1859, Pest). 
Erdélyhez ugyan kevéssé kötQdött, apja, Ferenc már Pesten volt tanár (1799-tQl a sebészet 
és szülészet helyettes tanára, 1803-tól a gyakorlati sebészeté). Frigyes apja korai halála 
után is Pesten maradt, 1820/1–1824/5 között járt az orvosi karra, 1825-tQl egyetemi kórházi 
segéd lett, 1826-ban pedig orvosdoktor.33 Életét a magyarországi orvosi közéleti diskurzus 
felélénkítésére tette fel: részt vett az Orvosi Tár és a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
munkálataiban, 1842-tQl a Természettudományi Társulat tankedvelQ tagja, s kezdetektQl 
fogva a Budapesti Királyi Orvosegyesület aktív tagja (1837–1838 között fQtitkára, 1839–
1841 között pedig elnöke volt, az egyesület számos ülésén vett részt és tartott elQadást).34

Ugyan nem itt tanult, de Pesthez kötQdött a szemészet jeles specialistája, Fabini János 
Teofil (1791, Medgyes – 1847, Pest), valamint testvére, Frigyes (1788, Medgyes – 1864, 
Gyurgyevó). Apjuk még evangélikus lelkész volt, János Teofil azonban egy olyan több-
generációs orvosdinasztia Qse lett, melynek tagjai Erdélyhez és Budapesthez is szorosan 
kötQdtek. János Teofil 1811/2–1815/6 között tanult Bécsben, itt szerzett orvosdoktori 
diplomát 1816-ban, az Allgemeines Krankenhausban lett másodorvos és szemész. Rövid 
idQre hazautazott szülQföldjére, ám már 1817 júniusától Pesten találjuk, ahol kinevezték a 
szemészet tanárának, két év múlva pedig országos szemorvosnak. 1839-ben orvoskari dé-
kán, 1845–1847 között pedig az egyetem rektora volt. Európai szinten aktív tudományos 
életet élt. 1840-ben V. Ferdinánd nemesi rangot adományozott neki.35 Ígéretes pályájának 
korai halála vetett véget.36 Testvére, Frigyes az erdélyi protestánsok klasszikus útját vá-
lasztotta: medgyesi és kolozsvári tanulmányok után Tübingenben tanulta az orvostudo-
mányokat, ahol meg is szerezte az orvosdoktori címet. A hazai gyakorlat törvényesítése 
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érdekében azonban Pesten is beiratkozott az orvosi karra – ahol testvére ekkor már tanár 
volt – és 1822-ben itt is orvosdoktori címet kapott.37 Fivéréhez hasonlóan Q is a szemészet 
specialistája lett, azonban nem maradt Magyarországon, hanem pár év pesti magánorvosi 
gyakorlatot követQen hazaköltözött Erdélybe, ahol elQször szülQvárosában praktizált, 
majd 1823-tól Beszterce kerületi orvosa lett, majd 1835–1843 között Erdély szemorvosi 
teendQit is ellátta. Testvéréhez hasonlóan komoly szakirodalmi tevékenységet fejtett ki. 
Lemondása után rövid ideig magánpraxist folytatott, végül vesztegzári orvosi tisztséget 
vállalt Romániában, s családi okok miatt (lánya egy helyi patikushoz ment feleségül) itt 
is maradt élete végéig: Gyurgyevóban hunyt el 1864-ben.38

Noha úgy t_nik, az erdélyi születés_ orvostanhallgatók jelenléte a reformkorban is 
mérsékelt az orvosdoktori képzésen, az erdélyi–magyar kapcsolatok a pezsgQ tudomá-
nyos közéletnek köszönhetQen mégis megélénkültek. Viszonylag kevesen lettek Pesten 
medikusok, orvosdoktorok, de a diploma utáni lehetQségek miatt szívesen vetették meg 
lábukat Magyarországon. Mennyiben volt más a helyzet a sebészek esetében?

A sebészeti képzés (sebészmester, polgári seborvos) népszer_södéséhez több tényezQ is 
hozzájárult: a német és magyar anyanyelven történQ oktatás, az orvosdoktorival de jure nem, 
de facto azonban szinte egyenlQ jogokat biztosító, hamarabb megszerezhetQ oklevél, az 1820-
as évekre megélénkülQ birodalmon belüli egyetemjárás. Az orvoslásra sokan kezdtek úgy te-
kinteni, mint társadalmi felemelkedést biztosító tudományágra, s azon belül pénz és idQ tekin-
tetében leginkább a sebészkurzusra érte meg beíratni fiaikat, ennek megfelelQen a sebészetet 
hallgatók összlétszáma többször meg is haladta a medikusokét – a kiadott diplomákról nem is 
beszélve. A több szempontból csúcsidQszaknak számító 1830-as évek elején például, 1831/2-
ben 71 fQvel többen jelentkeztek a sebészetre, mint az orvosdoktori pályára (448 és 377 volt a 
hallgatók létszáma).39 Az 1840-es évekre a hagyományos sebészképzés ellen irányuló támadá-
soknak köszönhetQen annak létszáma jobban vissza is esett, mint az orvosié, így 1846/7-ben a 
219 orvostanhallgató mellett már csak 127 leendQ seborvos immatriculált Pesten.40

Ezen belül az erdélyi sebészek létszáma az orvosokéhoz hasonlóan ingadozott, azzal 
a különbséggel, hogy kicsit jobban érdeklQdtek a sebészet iránt: 1829/30-tól kezdve át-
lagosan évi 10 erdélyi születés_ diák iratkozott be Pesten. A classificatiós kötetek és az 
anyakönyvek alapján az 1815/6 és 1846/7 közötti idQszakban ez összesen 109 hallgatót 
jelent. Többségük a magyar nyelv_ kurzusra érkezett (80 fQ).41 A sebészmesteri képzé-
sen viszonylag nagy volt a fluktuáció: az erdélyiek közel negyede (32 fQ) abba is hagyta 
tanulmányait és valószín_leg máshol sem fejezték azt be. Hatan gyógyszerészi elQtanul-
mányok után választották a sebészeti kurzust. A kolozsvári líceumból mindössze négyen 
jöttek ide, de érdekes módon nem mindegyikük fejezte be itt a tanulmányait: a nagyenye-
di Bak (Bakk) József 1834/5-ben és a következQ évben Kolozsvárott kezdte tanulmánya-
it, majd 1837/8-ban a másodéves magyar sebészkurzusra iratkozott be Pesten, de végül 
Kolozsvárott kapott polgári seborvosi diplomát, ahova 1840/1-ben visszatért.42 (További 
életútja nem ismert, feltehetQleg szülQföldjén helyezkedett el.)

Nagy többségük (80 fQ) a magyar nyelv_ képzésre jelentkezett. Hárman meghaltak, mi-
elQtt befejezhették volna a tanfolyamot. Vallási megoszlást tekintve a diákok mintegy har-
mada (36 fQ) katolikus volt (ezen belül csak egy görög katolikust találni), 42 református, 
28 evangélikus (többségük szász, közülük 23-an a német nyelv_ képzést választották), va-
lamint 2 izraelita, 1 unitárius. Az arányok a korábbiakhoz képest felborultak, a katolikus 
túlsúly mérséklQdött, s ezek az arányok már jobban tükrözik Erdély felekezeti viszonyait.

A hallgatók családi hátterérQl keveset tudunk, mert az apa foglalkozását csak abban 
az esetben tüntették fel, ha akkor még élt: 45 hallgató a beiratkozás idején már önjogú 
volt, 15 peregrinusról özvegy anyja, hétrQl gyámja gondoskodott, hárman teljesen árvák 
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voltak. Nyolc diák apja neve mellett az általános „kézm_ves” megjelölés szerepel (illetve 
még 5 kádár, 2 szabó, 1 takács, 1 csizmadia, 1 kalapos). Hivatalnok, értelmiségi családból 
származtak nyolcan. KettQ diák apja kereskedQ volt és mindössze hat személy választotta 
apja sebészi hivatását, kettQt seborvos gyámja küldött el Pestre, míg egynek gyógyszerész 
volt apja. Rang szerint öt hallgató kifejezetten polgári, három nemesi családból szárma-
zott, míg hat hallgató atyja földm_ves, paraszt volt. Többségük tehát a kézm_ves családok 
közül került ki. Születési hely szerint elmondható, hogy a sebészek többsége továbbra is a 
nagyobb erdélyi városokból érkezett Pestre, így Kolozsvárról (20 fQ), MarosvásárhelyrQl 
(15 fQ), NagyszebenrQl (7 fQ), BesztercérQl (4 fQ), Brassóból (12 fQ), MedgyesrQl (4 fQ), 
NagyenyedrQl (3 fQ), Fogarasról (3 fQ), Erzsébetvárosból (3 fQ), Szászvárosból (3 fQ).

Az erdélyi gyógyszerészhallgatók számára a 19. század elsQ felére a pesti egyetem kez-
dett nagyobb jelentQségre szert tenni. Arányuk hasonlóan változott az évek során, mint 
a sebészeké, azzal a különbséggel, hogy az abszolút számokat nézve kevesebb erdélyi 
származású gyógyszerész kereste fel Pestet (azonban maga a gyógyszerész-évfolyam 
létszáma megközelítQleg sem volt olyan magas, mint akár az orvosoké, akár a sebésze-
ké). A legtöbb erdélyi az 1830-as években tanult gyógyszerészetet Pesten (1833/4-ben és 
1838/9-ben 11-11 fQ a 71, illetve 77 fQs létszámból). Létszámuk, a másik két csoporthoz 
hasonlóan, még egyszer ugrott meg, a magyar oktatási nyelv bevezetését követQen. Ekkor 
12 erdélyi iratkozott be Pestre gyógyszerészetet tanulni. A legtöbben ebben az idQszakban 
is olyan nagyvárosokból érkeztek, mint Brassó (35 fQ), Medgyes (9 fQ) vagy Nagyszeben 
(12 fQ). MeglehetQsen kevesen választották orvos-gyógyszerészi családból ezt a pályát: 
mindössze 12 hallgatónak már az apja is patikusként m_ködött (továbbá háromnak orvos-
doktor, egynek seborvos volt apja).

Elvétve ugyan, de az 1820-as évektQl jelennek meg a moldvai és havasalföldi peregrinu-
sok az egyetemen. A sebészek között egyáltalán nem találni ilyen diákokat, és az orvoskép-
zésen is csak egy-egy beiratkozó ismert. A gyógyszerészet iránt azonban érdeklQdtek (fel-
tehetQen a pesti orvosi kar számított a legközelebbi olyan intézménynek, hogy színvonalas, 
egyetemi szint_ gyógyszerészképzésen vehettek részt), lévén Bukarestben ekkor még nem 
volt orvosi kar. 1830/1–1846/7 között 14 ilyen gyógyszerészhallgató található az orvosi kar 
classificatiós köteteiben,43 közülük kilenc HavasalföldrQl, öt Moldvából jött Pestre, telepü-
lést tekintve pedig nyolcan BukarestbQl keresték fel Pestet. Többségük valószín_leg nem 
román etnikumú volt, lévén közülük heten római katolikusok, öt evangélikusok, egy refor-
mátus, és mindössze egy volt görögkeleti, így felmerül az a kérdés, hogy valóban peregri-
nusokról van-e szó, vagy mindössze ott született, de késQbb például Erdélybe átköltözött 
családok sarjairól. Pontos életútjuk – az orvosdoktorokéval ellentétben – nem ismert. Egy 
részük azonban nem annyira egyéni, mint inkább céltudatos családi döntés eredményeként 
keresték fel Pestet, mivel köztük nagyobb arányban találni olyanokat, akik gyógyász-csa-
ládból származtak (négynek gyógyszerész, egynek pedig seborvos volt az apja).

Az 1770-ben alapított nagyszombati, majd budai, végül pesti egyetem orvosi karának 
1848 elQtti története jól példázza, hogy lett egy kis intézmény az évtizedek során nemzet-
közi szinten is jelentQs intézetté. Ennek megfelelQen a 19. század elsQ felében egyre több, 
a Habsburg Birodalom egyéb tartományaiból származó, vagy külföldi hallgató számára is 
vonzó célponttá vált. Ennek a tendenciának a részeként jelent meg és vált általánossá, hogy 
az erdélyi származású hallgatók ezt az egyetemet válasszák tanulmányaik helyszínéül. A le-
endQ orvosdoktorok, valamint seborvosok a Kolozsvári Orvos-Sebészi Intézettel szemben a 
19. században már olyan diplomát kaphattak Pesten, amellyel azután a birodalom bármely 
pontján praktizálhattak. A gyógyszerészek számára a pesti volt az egyik legközelebbi intéz-
mény, ahol egyetemi szint_ stúdiumokat végezhettek. Az egyes orvosok életrajzát vizsgálva 
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megállapítható, hogy az egyetemen olyan szoros baráti és kollegiális kapcsolatok alakulhat-
tak ki, amelyek nagyban hozzájárultak a reformkori orvosi törekvések kibontakozásához, s 
azok elterjesztéséhez mind Magyarországon, mind Erdélyben.
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1815 1   73 1 102 2   21
1816 4   69 3 107 2   27
1817 2   86 3 119 3   19
1818 5   76 1 136    29
1819 3   80 2 153    23
1820 4   76 2 155 1   22
1821 2   77 3 164 4   21
1822 1   83 1 200 1   33
1823 1   95 1 221 2   27
1824 2   105  230 2   24
1825 2 1  178 7 242 4   31
1826 2   216 11 257 1   23
1827 7   264 10 254 2   36
1828 7   288 9 274 5   42
1829 6   308 11 339 3   31
1830 7   323 11 366 6 1  37
1831 10   377 10 448 1   29
1832 10   418 10 494 4  1 50
1833 10   400 8 384 11  1 71
1834 11   398 10 334 7   44
1835 15  1 397 10 309 7  1 61
1836 13  1 364 7 279 9   60
1837 16  1 340 11 284 10  1 75
1838 15   299 6 234 11  1 77
1839 14   272 12 258 5   80
1840 7   250 10 234 9 2 1 85
1841 6   243 7 211 8  1 82
1842 6   245 10 178 13 1  64
1843 3   260 7 161 2  1 39
1844 4   243 10 182 8   49
1845 4   226 16 170 12   63
1846 4 1  219 6 127 7  1 67

Erdélyi, moldvai és havasalföldi hallgatók Pesten (1815/6–1846/7 között)
(SE Lt. 1/d 4–47. kötetei és 1/e 1. és 12. kötetek alapján)
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