
Az országos főorvosi hivatal 
és Pfisterer András 
protomedikus 

Linzbauer Xavér Ferenc paragrafus-dús kódexeit 
lapozgatva feltűnik, milyen fontos egészségügyi 
rendeletek kelteződtek a Habsburg-történelem (és 
Szomory Dezső, ill. Németh László) színpadáról 
felénk tekintő reformer II. József rövid uralkodá
sának (1780—1790) hatodik esztendejében. A köz
vetítő-végrehajtó helytartótanács elrendelte: pati
katulajdonos csak gyógyszerész oklevéllel rendel
kező személy lehet, a vagyontalanok a gyógyszert 
a megye terhére, ingyen kapják (medicamenta gra-
tis praestanda), a borbélyokat eltiltotta minden
nemű orvosi beavatkozástól, körülírta a megyei 
főorvos (fizikus) jogi4kötelességi hatáskörét, ez év
től számítható a hivatalos iskolaegészségügy stb., 
stb., továbbá van Swieten bécsi mintájára meg
szervezte az országos főorvosi (protomeddkusi) hi
vatalt. 

Az 1786. szeptember 5-̂ én kiadott pár soros 
latin nyelvű rendelet szerint a protomedikus fel
adatköre: az orvosképzés legfőbb felügyelete-irá
nyítása, valamint a közegészség-' és kórházügyek 
intézésé-ellenőrzése. Ebben az esztendőben szűnt 
meg elvileg a Habsburg-birodalmon belül a bécsi 
orvosi oklevél kiváltságos volta, noha helyzeti 
előnye érthetően továbbra is megmaradt. A követ
kező, 1787-es év elején a 7569-es számú rendelet 
német nyelven már név szerint Veza (helyenként 
Vezza) Gábor főorvos, királyi tanácsost jelölte ki 
erre a posztra, aki 1777—1784 között az Orvosi Kar 
igazgatója is volt, a március 14-i részletes instruk
ció pedig személyre szabottan határozta meg fel
adatait. Györy, Magyary Kossá, Gortvay érintőleg 
jutáinak rá, érdemesnek tűnik tehát pontjaiba sű
rítve ismertetni. 

Veza protomedikus feladatai: 
1. Az orvosképzés (medizinischen Studii) irá

nyítása-felügyelete. 
2. A pesti és Pesthez tartozó kórházaik ellen

őrzése. E pont javasolja a bécsi Quarin báróval a 
személyes kapcsolat felvételét, akinek az Animad-
versiones Practicae in Diversos Morbos c. kétköte

tes kézikönyve tartományokszerte igen használa
tos volt. 

A 3. pont értelmében a protomedikus tovább
ra is a tanulmányi bizottság tagja marad, a külön
böző alapítványok üléseire külön kap meghívást. 

4. Járványok idején a megyei főorvosokon ke
resztül ő irányítja a járvány ellenes küzdelmet. 

5. Marhavész és egyéb állat-epidémiák észle
lését azonnal jelenteni kell Bécsbe Wollstein pro
fesszornak, de tanácsot kérhetnek közvetlenül az 
újonnan kinevezett Tolnay Sándor tanártól. 

Végül a 6. terjedelmes pontcsoport előírja, 
hogy jelentést kell tenni: a betegségek előfordulá-
sáról-lefolyásáról^gyógyításáról, a gyógykezelés ha
tásosságáról (avagy hatástalanságáról), az esetleges 
új gyógyszerekről, az egészségügy összterületén ta
pasztalható visszaélésekről (kuruzslás stb.), vala
mint az egészségügyben tevékenykedők munkájá
nak minősítéséről. 

Veza 1786-tól ismét az Orvosi Kar igazgatója 
is egyszemélyben. Amikor az 1792-es évi ország
gyűlésen felvetődött az orvosi fakultás Pestről való 
elhelyezésének lehetősége (a bűnös nagyvárosból 
egy erkölcsösebb(!?) kisvárosba), Veza főorvos a 
maga óvatos módján a Pesten való maradást tá
mogatta. Négyesztendős tanrendi tervezetét viszont 
a Helytartótanács nem fogadta el, helyette a meg
felelőbb hatesztendős javaslat érvényesült. 

Országunk első protomedikusa 1799-ben halt 
meg, az utána következő Schraud Ferenc (szintén 
bécsi minta alapján) már nem lehetett a tanulmá
nyi bizottság tagja. Schraud, aki Csanád megye és 
Szeged város tisztifőorvosaként Tentamen theoriae 
generális febrium címmel könyvet írt a lázelmé
letről, 1792—1802 között a sebészeik részére az el
méleti orvostan előadója, 1802 és 1806 közötti kari 
igazgató, 1806 tavaszán hivatásának teljesítése 
közben a vasvári tífuszjárvány áldozata lett. 

Ugyanez év őszén nevezték ki a harmadik pro-
toimedikust, Pfisterer Andrást, aki 1791-ben már a 
belgyógyászat (praxis clinica) tanárjelöltje volt, de 
a reformer-conformator II. József korai kidőlte 
után a valódi trón-tirannus I. Ferenc, a Szentszö
vetség későbbi despotája következett, és őfelsége 
a kinevezésnél még a Helytartótanács véleményét 
sem vette figyelembe. 

Pfisterer Budán született (1759), ugyanott 
szerzett oklevelet az emlők gyulladásáról tartott 
disszertációja alapján 1784-ben, tehát az utolsó 
budai oktatási esztendőben. Végzése után a Gel
lérthegy-oldali városrész tiszti főorvosa lett, majd 
1802-ben a tanulmányi bizottság ülnöke, Schraud 
halála után hat hónappal, 1806 őszétől ő az orszá
gos főorvos, e kegyetlen idők hálátlan szerepének 
vállalója. Az uralkodó már nem Mária Terézia, és 
nem a legnemesebb-legtragikusabb Habsburg, 
II. József (Németh László jelzői), hanem a vérme
zős-ma jestát I. Ferenc. A mindenható egészségügyi 
tanácsadó pedig nem a religióban katolikus (ezért 
kellett a protestáns Németalföldet elhagynia), de 
a medicinában reformátor nagy van Swieten, még 
csak nem is a legalább jó tankönyveket író Störck 
tanár, hanem Andreas Stifft bécsi protomedikus, 
a zsarnok-bürokrata prototípusa, akit a költő Grill-



parzer az egyik versében krummgebogene Stifft 
jelzővel illetett. 

Pfisterer András tehát akkor volt az egészség
es egyetemügy hivatalbeli kötéltáncosa, amikor 
Bécs és Pest között a legmélyebb szakadék táton
gott, aljában a vérmezői emlékekkel. Lelkiismere
tes és ügybuzgó tisztviselőt nyert Pfistererben az 
országos egészségügy és az orvoskari tanulmány
ügy, akinek érdemeit az uralkodó a Lipót-rend 
adományozásával jutalmazta, és akinek pozitív ér
demeiből mit sem von le a professzorokkal szem
ben itt-ott tanúsított hatalomfitogtatásszerű maga
tartása, mint ama csalódottság utórezgései, amelyet 
dugába dőlt tanszék-aspirációi keltettek benne — 
írja róla mintegy összegezésképpen Győry Tibor 
az ő kartörténatében. Nem vagyunk illetékesek a 
magatartást utólag mentegetni, de vajon a Szent
szövetség inkvizítorszellemű érájában lehetett vol
na-e hatalomfitogtatásmentesen boldogulni azok
kal, akiknél az észérvek nem érvényesültek? Mert 
ilyenek iáikkor is voltaik. 

Ha belelapozunk József nádor német nyelvű 
leveleibe (sajtó alá rendezte Domanovszky Sándor, 
1935), elborzadunk a napóleoni idők és a csúfos 
kudarcba fulladó nemesi felkelés közegészségügyi 
viszonyain, jobban mondva iszonyain. Több ember 
pusztult el tífuszban, mint ia pusfeagolyótól, pestis
ben, mint a kardvágástól. S az első számú felelős a 
protomedikus volt. A budai és a pesti katonai kór
házakban olyan siralmas állapotok uralkodtak, 
hogy a polgári kórházaik orvosait (olykor egyetemi 
tanárokat) kellett odavezényelni, ami természete
sen sok hatalomfitogtatásra adott elkerülhetetlen 
lehetőséget. 

Amikor 1809-ben életbe lépett a II. Ratio Edu-
cationis, magyar nyelvű sebészeti tankönyv hiá
nyában Pfisterer főorvos a chirurgia magyar nyel
ven történő előadását még nem támogatta, de el
vállalta a Pesti és Budai Játtevő Asszonyok Egye
sülete kezdeményezésére (1. Brüll Klára: Orvosok 
és Kórházak Pest-Budán, 94. old.) egy nyomor-
enyhítósi és gyógyítási akció orvosi teendőit, ter
mészetesen ingyen. Sok energiát fordított a ku
ruzslók megfékezésére. Járványvédelmi érdemeiért 
a szentpétervári Orvos Társaság is a tagjai sorába 
választotta (1. Schultheisz—Tardy: Fejezetek az 
orosz—magyar orvosi kapcsolatok múltjából). 

Jóllehet a járványos napóleoni időkben életé
vel játszott, a hét szűk esztendő mégis 1816-ban 
kezdődött. Ugyanis Schraud halála óta az orvosi 
kar igazgatói tisztségét nem töltötték be, s ekkor 
Pfisterer kapta meg — méghozzá Stifft támogatá
sával. Ezzel magára vonta az egyetemi elnök, Ör
ményi József befolyása alatti tanártársak haragját. 
Pláne amikor megkövetelte a tanároktól az élő
adások pontos megtartását, Stifft lakáját vélték 
benne felismerni. S ha valaki valamikor valakire 
rásüti a lakáj stigmájáét, megjelennek a megkö
vezni készek. Lenhossék Mihály Ignác (később 
szintén protomedikus) hiába mondott köszönetet 
Pfisterer kari kinevezéséért, az Ürményi irányítot
ta szekta nem nyugodott meg. 

Belekötöttek, hogy Pfisterer jogköre azonos 
leend a prágai egyetem igazgatójáéval (1. Győry 
Kartört. 318. old.) és nem a bécsiévé tehát elfo

gadta a sértő megkülönböztetést. Avagy, hogy Bu
dán lakik és jégzajlás idején a dékánnak (Lenhos
sék) kell helyettesíteni, aki mellesleg szívesen meg
tette. Aztán az 1819-ben kiadott 15 oldalas instruc-
tio officiosa a tanárok, asszisztensek és bábák ré
szére, amelyben megkövetelte a rendét-fegyelmet. 
S annak idején noha ő támogatta Fabini Teofil 
szemészeti vizsgáztató jogát, szemére vetették, 
hogy a fizetési javaslatnál a szemészt kevesebbre 
taksálta például a jóval strapásabb szülésznél. 

Ő volt az orvosi könyvek cenzora ós revizora, 
a Helytartótanács ülésein az egészségügy referáló-
ja. Egyik 1818. évi jelentésében olvasható: az or
voskari tanárok általában szorgalmasok, bár akad
nak egyesek, akik elmulasztják előadásaikat, ezt 
azonban előzetesen az ok bejelentésével és a he
lyettes megnevezésével be szokták jelenteni. Stáhly 
azonban bizonyos ürügyek alatt mulasztott, s így 
nem kímélhető meg a kötelességmulasztás vádjá
tól. Volt rá felzúdulás, pedig váljék becsületére, 
hogy nem tett kivételt még a tisztelt^szeretett 
Stáhlyval sem. Kifogásolták Gebhardt Ferencnek 
a gyógyszertanra törtónt ideiglenes kinevezését, 
azét a Gebhardtét, aki először tartotta a tanári 
székfoglalóját magyarul (Beköszöntő beszéd s ta-
pasztalási orvosi tudományok méltóságáról), és ké
sőbb a sebészek részére az általános kór- és gyógy-
tant adta elő. Elfelejtették viszont, hogy Pfisterer 
dolgozta ki egy országos tébolyda tervét, ami a 
napóleoni háborúk után nem tudott megvalósulni. 

Pfisterer protoimediikus és a fakultás között 
tehát volt fülsértő súrlódás, de okáért nemcsak az 
egyik felület volt érdes, ö is megkapta rendjelei 
mellé az áruló jelzőt, türelmetlen-elfogult kortár
saitól (ez érthető) ós a kartörténetírástól (ez' vi
szont meglepő, 1. Győry, 311. old.) egyaránt. A vég-
summia azonban igen szép: ha megkíséreljük vé
gigtekinteni kötelezettségeit s élete összes körül
ményeit s hozzá azt is, hogy hivatali teendőit Pfis
terer mindenkor kifogástalan lelkiismeretességgel 
végezte, akkor meg fogjuk érteni, ha egészségének 
összeroppanásáról értesülünk. Laknia Budán kel
lett, a Helytartótanács székhelyén, de naponta át 
kellett járnia Pestre az egyetemre s az orvosi kar 
épületébe, s látogatnia kellett az állatorvosi inté
zetet, a füvészkertet, stb. a város különböző pont
jain. Orvosi praxist egyáltalán nem ért rá folytatni, 
ami talán oly anyagi helyzetbe juttatta volna, hogy 
kocsit tarthasson továbbra is, de hatodik gyerme
kének megszületése után nem telt többé erre a 
célra s egyéb közlekedési eszköz híján gyalog jár
va rótta az igen nagy távolságókat (Győry, Kar
történet, 374—375. old.). 

A Törökország felől ismét fenyegető pestis 
miatt a protomedikusnak állandóan talpon kellett 
lenni a nagy kiterjedésű, inhomogén, higiénikus 
szempontból különösen elmaradott országban. Az 
akadémia alapításának évében halt meg e meg
roppant és agyonfárasztott férfiú. 

Leszármazottjaiból kiválóságok kerültek ki, 
például egy múlt századi színházigazgató, ós kü-
lönleges^magános író-jelenség kortársunk: Szent-
kuthy Miklós, aki irodalmi szárnypróbálgatásait 
még protomedikus őse nevén kezdte. 

• Szállási Árpád dr. 


