
300 éves 
az innsbrucki orvoskar 

A szomszédos Ausztria három orvosegyeteme közül 
(Bécs, Graz, Innsbruck) a tőlünk térben és kapcso
latokban legtávolabbi az idén ünnepli első megnyi
tásának 300. évfordulóját. A legelsőt bezárások, 
majd újabb megnyitások követték, mert Tirol gyö
nyörű fekvésű fővárosa mindig makacs rátartiság
gal ragaszkodott egyeteméhez, a táj főváros és szel
lemi központ eme fontos kellékéhez. 

A Habsburg-dinasztia Bécset megelőző császár
városában I. Lipót az ellenreformáció sürgető ürü
gyén 1669-ben egyetemet alapított az Inn-parti je
zsuita kollégiumban. Feladata volt egyrészt sasfész
ke lenni a régi hitnek (Hort des altén Glauben), 
másrészt aki Tirolban tanulásra szánta magát, ne 
vigye máshová (főleg Itáliába és Bajorországba) a 
pénzét, inkább más vidékekről csábuljanak ide, ha 
mégoly szerény költekezéssel is. Ez idő tájt a város 
alig számlált 5000 lelket. 

Az orvoskar — saluberrima facultas — 4 év 
múlva, 1673-ban csatlakozott kiegészítő társként a 
teológia és filozófia mellé két tanszékkel — theoria 
et praxis — és egy professzorral. A szükség-poli
hisztor orvostanár 1676-ban kapott társat, ettől 
kezdve megosztva oktatták a két nagy stúdium-cso
portot. A theoria keretében: fiziológia, hygiotheo-
ria, pathologia és semiotika (a betegségek megjelö
lésére szolgáló tan) voltak a kötelező tárgyak. A 
praxis: matéria medica, praegnosis, therapia, sebé
szet és orvosi klinikumból állott. 1689-ben III. tan
székként csatlakozott az anatómia mint az oktatás 
differenciálódásának igen fontos lépése. A kor sko
lasztikus hajlamának megfelelően 1691—1702 között 
külön tanszéken oktatták Hippokratész aforizmáit, 
nem utolsósorban mert a császári helytartó feleségé
nek háziorvosa honoráriumként katedrát is igényelt. 



Az Orvosi Kollégium nagy ellenszenve és effektív 
ellenállása sem tudta megakadályozni a IV. tanszék 
(a sebészet) felállítását 1733-ban, de 4 év múlva 
hozzácsatolták az anatómiához. Ez a nagyfokú aver
zió egyrészt a sebészetnek mint az orvosokhoz „nem 
méltó'' felcser-mesterségnek szólott, másrészt a tan
szék-aspiráns Hyeronimus Bacchetoni személye el
len, aki nem átallott „közönséges kőmetsző", még
hozzá itáliai családból származni. Nagy respektje 
volt viszont a bonctannak, ezért felállították a 
theatrum anatomicumot. (Azt tartották, ami a se
bészetben tudományos, az anatómia.) Kémia, bota
nika tanszék nem lévén, a szükséges gyakorlatokat 
a hallgatók a városi gyógyszertárakban voltak 
kénytelenek végezni. A klinikumhoz a beteganya
got a városi kórház szolgáltatta, tehát a professzo
rok „mellékállásként" egyben a város alkalmazottai 
is voltak. Anyagi szükségből, mert a fizetésük lé
nyegesen alacsonyabb volt, mint a másik két karon. 

Az egyetem életében nagy jelentőségű volt 
1742-ben Mária Terézia reformja. A városi kórhá
zat átvette az egyetem, a professzorok fizetését fel
emelték. Hagyománytiszteletből ismét megnyílt az 
aforizma-tanszék, legalábbis átmenetileg. A császár
nő megbízásából gróf Rudolf Chottek kidolgoztatta 
a Restabilisierungs-direktet. A tanulmányi időt 4 
évre emelték, végzés után 3—4 évet kellett a kór
házban tölteni, majd kötelező záróvizsga követte az 
Orvosi Kollégium előtt. Gerhard van Swieten 1754-
ben felkérte az anatómus tanárt a szülészet kiegé
szítő oktatására. 1765-ben bevezették a 6 hetes bá
bakurzust. A sebészet 1772-ben végérvényesen kü
lönvált az anatómiától, a szülészetet a sebészethez 
csatolták. Megnyílt 1774-ben a várva várt V. tan
szék, a kémia-botanika; az anyagi feltételeket hozzá 
a jezsuita rend feloszlatása biztosította. (1781-től 
már állatorvostant is oktattak.) Tehát szívós türe
lemmel és türtőztetett le nem mondással sikerült 
lépésről lépésre megvalósítani a tiroliak nagy ál
mát: a korszerű universitast. 

És ekkor jött a meglepetés: II. József tanács
adói javaslatára, takarékossági szempontokra hi
vatkozva 1782-ben megszüntette az egyetemet. He
lyén egy nem egyetemi jogú líceum létesült teoló
giai és filozófiai fakultással, jogi, seborvos-felcser 
és bábaképző részleggel. A tanszékek számát 6-ról 
3-ra, a tanulmányi időt 4-ről 2 évre csökkentették. 
,.A legnemesebb és legtragikusabb sorsú Habsburg" 
(Németh László találó megállapítása) korai haláláért 
a rebellis-reakciós magyar nemesség mellett a ti
roliak szurkoltak leginkább. Nem hasztalan, mert 
az utód, íí. Lipót, 1792-ben 6 tanszékkel ismét be
indította az egyetemet. A képzés idejét 1808-ban 4-
ről 5 évre bővítették, de ismét zavaró körülmények 
jöttek. 

Ugyanis Tirol az Európát végigmozgató napó
leoni háborúk idején a francia császárral szövetsé
ges bajorok megszállása alá került. A bajor Miksa-
József reformokat és tanügyi kiszélesítést tervezett, 
de végrehajtásában maguk a tiroliak akadályozták 
meg. Kísértő balszerencséjükre, ezúttal haladó mi
voltukért! 1809-ben Hofer Andreas vezetésével ki
tört a nagy népi felkelés, amelynek leverése mellék
büntetésként az egyetem újbóli bezárását jelentette. 
A nagy korzikai bukásának kevesen örültek jobban, 

mint a tiroliak, hiszen nagyon érzékeny pontjukra 
taposott. Rövidesen kiderült, hogy korai volt az 
öröm. A Bécs-centrikus vad-konzervatív szemlélet 
megtestesítője, a rideg-merev Ferenc császár, nem 
engedélyezte az egyetem visszaállítását. Hasztalan 
szerkesztettek beadványt beadványra, hangsúlyoz
ták csordultig Habsburg-lojalitásukat, maradt a 
felcser-bába képző líceum. Benne tanított „prakti-
sche Medicina"-t a győri születésű (1807) Karpff 
Károly Antal az 1835/36-os tanévben. Hazalátogató
ban nagyon fiatalon és hirtelen, váratlanul halt meg 
szülővárosában. 

Közben a tiroliak nem szűntek meg apellálni és 
reménykedni. Az 1832-es kolerajárvány idején ke
servesen panaszkodott az innsbrucki képviselő, hogy 
kevés az orvos (mindenütt az volt), mert külföldön 
drága a tandíj, s aki külföldre szánja magát, az ott 
is marad a jobb kereset reményében. Közben a fel
cserképzés idejét 3 évre emelték, aminek következ
tében a hallgatók száma annyira megapadt, hogy 
még azt is a bezárás veszélye fenyegette. Például 
1848—63 között évente átlag 6 személy szerzett ké
pesítést. A népek tavasza, 1848, ismét reményeket 
rügyeztetett a tiroliakban, de másként, mint másutt. 
Hinni akarták, hogy mindenkori Bécs-lojalitásuk 
most aztán hatékony ütőkártya lesz az egyetem 
visszaérdemlésére. Nem úgy történt, még Károly-
Lajos főherceg közbelépése is hiábavaló volt. Gróf 
Thun, mint a legfőbb illetékes, Ferenc szellemében 
hajthatatlan maradt. Csak a leköszönése hozott vál
tozást. 

1860-ban császári határozat ment a tiroli par
lamentbe: amennyiben az anyagi feltételeket meg 
tudják teremteni, nincs akadálya a visszaállításnak. 
A szerény lehetőségek számbavétele közepette már 
nem is volt meglepetés az újabb határozat, amely 
az előzőt semmisnek nyilvánította. Mint annyiszor, 
a sértettek most sem hagyták annyiban a dolgot. 
Felkeresték von Hassner minisztert, von Hassner a 
nagy tekintélyű Carl von Rokitanskyt, kettejük fel
lépése 1869-ben elhárította az akadályokat, sőt 
anyagi támogatást is biztosított. (A tiroliak feltét
len császár hűségére jellemző, hogy az egyetem 
egyik névadója a mindig hátráltató Ferenc császár 
lett. Universitas Leopoldino—Franciscea.) 

A felcserképzőből 5 tanszéket szerveztek: ana
tómia (prof. Dantscher), praktische Medicina (Ottó 
Rembold), sebészet (Josef Fischer), szülészet-nőgyó
gyászat (Virgil von Mayrhof), általános pathologia 
(Tschurtschenthaler) került kinevezésre. A kiegé
szítő 6 újabb tanszék: pathologiai anatómia (Ferdi
nánd Schrott), szemészet (Ludwig Mauthner), far
makológiai kémia (Richárd Maly) törvényszéki or
vostan (Eduárd Hoffmann), fiziológia (Vintschgau) 
és állatorvostan (Franz Wildner) következett. Bi
zottságot alakítottak 1871-ben a telekvásárlásra és 
az építkezések megkezdésére. 

Ekkor újabb vita kerekedett, mert a város any-
nyi ragaszkodás után magáénak akarta tudni az 
egyetemet, az viszont inkább tartozott volna köz
vetlen az államhoz a kevesebb beleszólás és na
gyobb anyagi támogatás reményében. A vita sze- /^\— 
rencsés kompromisszummal végződött, hajszállal az V l t j 
utóbbi felé hajolva. „ 

Ilyen viharos kar-történet tudatában nem meg- 1195 



lepő, hogy az egyetem sokat hivatkozott múltjára, 
ezért 1869-től minden egyéb gondjaik mellett el
kezdték az orvostörténelem oktatását. Nem külön 
stúdiumként elsőnek Ottó Rembold volt az előadó, 
majd Wintschgau, Kleinwachter és Prokop Roki-
tansky (a nagy patológus fia) bizottságilag indokol
ták annak szükségességét. 

Sok szükségtelen, de végül eredményes huza
vona után 1881-ben az Anatómia és Kémia Intézet 
alapjainak lerakásával kezdődött, majd folyt 25 
éven keresztül az építkezés. A ferencjózsefi béké
ben kiteljesedettnek és tartósnak ígérkezett a tiroli 
egyetem élete, zavartalannak a fejlődése. Ám köz
beszólott az első világháború tetemes embervesz
teségekkel és súlyos következményeivel. Tirol déli 
részét Olaszországhoz csatolták, így az egyetem-kli
nika hátországának jelentős része elveszett. Az át
lagos betegforgalom 500-ról 300-ra csökkent, az in
fláció idején anyagi csőd fenyegetett. Ekkor lépett 
közbe a talpraálláshoz elegendő segítséggel a Rocke
feller-alapítvány. A húszas években volt az egyetem 
aranykora. Pregl 1923-ban a mikroanalitikai mód
szerek kidolgozásáért, Windaus 1928-ban a D-vita
min-kutatásért, Hans Fischer pedig 1929-ben a hae-
moglobin és klorofill szerkezetének felderítéséért 
kapott kémiai Nobel-díjat. Ilyen szériával kevés 
egyetem dicsekedhet. A színvonalat fémjelzi többek 
között Trendelenhurg neve, aki fiziológusnak, ta
nárnak, művésznek egyaránt kiváló volt. Kitűnően 
hegedült és híres élettani kísérletei mellett a hege
dülés fiziológiájával is foglalkozott. Innsbruck ke
resett egyetemi város lett, öt világrészből látogat
ják, a külföldi diákok száma meghaladta a hazait. 
Különösen a téli sportok kedvelői jöttek szívesen.! 
Orvoskarának híre a teológiáéval vetekszik, ami' 
nagy szó. 

Azonban Tirol vakítóan kék ege fölé is gyűlni 
kezdtek a barna fellegek. Az Anschluss idején a 
Reich bekebelezte az Universitas Leopoldino—Fran-
cisceat és kinevezte Deutsche Alpenuniversitátnek. 
Megsemmisítéssel fenyegető következményeit első
sorban a fajilag üldözöttek érezték. A világhírű en-
dokrinológust, Gustav Bayert megfosztották kated
rájától, s a megtört öregember elébe ment sorsának, 
önkezével vetett véget életének. Intézetét megszün
tették, arra hivatkozva, hogy a birodalom fővárosá
ban sem létezik külön „Experimentelle Pathologie". 
(Egykor Virchow contra Rokitansky-ügy volt.) Hogy 
döntésüknek határozott és egyértelmű nyomatékot 
adjanak, Bayer professzor munkahelyéből faj bio
lógiai intézetet csináltak. 

A birodalmi időkért ártatlan emberek és békés 
objektumok is fizettek. Például a belgyógyászat 90 
százalékos bombakárt szenvedett. Háború után az 
egyetem ismét Tirolé lett, de úgyszólván mindent 
elölről kellett kezdeni. 1949-ben kezdődött az újjá
építés, azóta több klinikai osztály kapott modern 
formát. Különösen impozáns a sebészet. Az újjá
éledés 20. évéről, a legutóbbi megnyitásának pedig 
centenáriumáról nagyszabású ünnepségekkel emlé
keztek meg. Az egyetem évkönyveiben lapozgatva 
a szomszédos népekéhez viszonyítva kevés magyart 
találunk. Tanárai között is az említett egyet. Talán 
a laposabb fekvésű és közelebbi Bécsben és Graz
ban otthonosabban érezték magukat. 

Tirol viszontagságos történetű egyetemének or
vosi fakultása a megszakításokkal 300 éves. A tri-
centennáris jubileum kivételes alkalom egy „ke
vésbé ismert szomszéd" bemutatására •— főleg Hu-
ter professzor személyes közlései és írásos közlemé
nyei segítségével. Egyben az ünnepi jókívánságok 
magyar nyelven történő tolmácsolására. 

Szállási Árpád dr» 


