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A kolozsvári egyetem elfelejtett évei 

Az európai egyetemek közül nem egy a múltban úgy cse
rélt hazát, hogy az alapintézmény nem hagyta el eredeti 
helyét. Elég csak Strasbourg, Prága, Lemberg és Dorpat 
orvosképző univerzitásának példájára utalnunk. Közé
jük sorolható a jóval fiatalabb kolozsvári fakultás is, leg
alább annyira bonyolult történetével. A patinás stras-
bourgi példánál maradva ma már senki nem vitatja, 
hogy a könyvkiadás nyugati bölcsője végül francia lett, 
miként azt sem, hogy 1870-1918 között a német medici
na egyik fellegvára volt. Erre az időre esik a Királyhágón 
túli orvosképzés első szakasza, a Monarchián belül, ma
gyarul. Visszatérve az elszászi egyetemre, itt tanított 
akkor az anatómus Waldeyer, a patológus Recklinghau-
sen, a fiziológus Goltz, a laboratóriumi vizsgálatot meg
teremtő Hoppe-Seyler, s a két belgyógyász óriás: Boas és 
Naunyn. Egyetemes jelentőségük a francia-német meg
békélés előtt sem lehetett kérdéses. Ugyanígy nyilván
való, hogy az egyetemi rangra emelés után (11) jórészt a 
kolozsvári fakultás biztosította a budapesti professzori 
utánpótlást, amelyet Jendrassik Jenő, Hőgyes Endre, 
Fodor József, Balogh Kálmán, Genersich Antal, Klug Ede, 
Bókay Árpád, Kenyeres Balázs neve fémjelez. A lista ko
rántsem teljes. Az állami státus későbbi megváltoztatásá
tól függetlenül tehát ez a fejezet a magyar orvostörténet 
szerves része, miként a románoké is, ahogy Izsák Sámuel 
professzor hiánypótló munkájában összegezte (9). Az el
ső világháború befejezése után új helyzet állt elő: Romá
nia a győztesek oldalán került ki a küzdelemből, s 1918. 
december elsején a gyulafehérvári gyűlés kimondta Er
dély csatlakozását a román királysághoz (4), de még élt a 
remény, hogy a kolozsvári egyetem „a magyarok birtoká
ban marad." így nyilatkozott 1919 tavaszán N. Iorga, az 
óriási tekintélyű román történész. 

A helyzet azonban 1919. június 30-ra megváltozott, 
Kormányzótanács az 7609. sz. rendelet alapján határozatot 
hozott az I. Ferdinánd román királyról elnevezett egyetem 
megszervezésére, amelyet 1920. február l-jén, tehát jóval a 
trianoni döntés előtt, ünnepélyes keretek között felavatták 
(4). A Magyarországra áttelepült professzorok helyére fő
leg Párizsból meghívott román és francia tanszékvezetők 
kerültek. A Királyhágón túli magyar orvosokat a Szegedről 
1922-ben Kolozsvárra visszaköltöző Veress Ferenc bőr
gyógyász tanár igyekezett összefogni. Tovább működött 
az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi Szakosztá
lya, elnöke a már említett Veress Ferenc, titkára az orto
pédsebész Koleszár László tanár lett. 

Szakosztályi lapjukat: az Értesítőt kétévente újra kiad
ták, a különböző városokban kongresszusokat rendeztek, 
referátumaikat kötetekben jelentették meg. (1. ábra). 
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1. ábra: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi 
Szakosztályának lapja 

Az anyaországból is meghívtak egy-egy előadót, pl. az 
1934-es brassói vándorgyűlés keretében tartott össze
jövetelre Huzella Tivadar professzort, aki mikrokinema-
tográfiai filmbemutatással demonstrálta a kísérletes bio
lógiai kutatás újabb eredményeit (2). Az új rezsim iránti 
lojalitásukat mindig hangsúlyozták, minden politikai 
utalást gondosan kerültek, szakosztályi életük ezért vált 
ha nem is zavartalanná, de elviselhetővé. A brassói ván
dorgyűlésen egészségügyi plakátkiállítást mutattak be, 
az egyes országokét pontozva. Az első helyre Cseh
szlovákia került, mert a kitűnő színvonal mellett a nem
zeti kisebbségek (német, magyar) nyelvén is feltüntették 
a szöveget. 

A negyedik vándorgyűlést 1938-ban Tordán tarották, 
a következőre 1940-ben került volna sor, de közbeszólt a 
történelem. Németország és Olaszország külügyminisz
tereinek vezetése alatt a 2. bécsi döntés Észak-Erdélyt a 
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Székelyfölddel és Kolozsvárral együtt Magyarországnak 
ítélte (10), amelynek következtében a magyar államveze
tés már 1940 októberében újjászervezte a Kolozsvári Fe
renc József Tudományegyetemet. Ezzel Szeged régi álma 
is végleg valóra vált: az egyetem nevet változtatva ott 
maradt. 

Az egyes intézetek átvétele jegyzőkönyvileg történt. 
Az Erdélyi Magyar Egyesület Orvosi Szakosztályának el
nöki tisztét Koleszár László töltötte be, mellette a fősze
rep Gyergyay Árpád fül-orr-gégész tanárnak jutott. 
Mindketten végig kitartottak. 

Az akkori magyar kormány, élén gróf Teleki Pállal, 
kitűnő és fiatal gárdát nevezett ki a régi-új kolozsvári 
egyetem orvosi fakultására. Érdemes a neveket felsorol
ni. A 46 évesen már akadémikus, nemzetközi tudomá
nyos elismertségű Miskolczy Dezső került az ideg-elme
gyógyászat élére, helyettese a 39 éves Környey István. 
Gyergyay Árpád fül-orr-gégész professzor a maga 59 esz
tendejével rangidősnek számított. Ő és az 52 éves Kole
szár László képviselte a „kolozsvári folytonosságot." Az 
orvosi vegytant Szent-Györgyi Albert egyik tehetséges 
tanítványa, a 39 éves Annau Ernő adja majd elő. Az erdé
lyi születésű Berde Károly 49 évesen két státus: a derma-
to-venerológiai, valamint az orvostörténeti tanszék 
várományosa volt (3). 

Kitűnő tankönyve és etnomedicinai munkája tette ne
vét ismertté. A közegészségtani tanszék élére a jeles ma
láriaszakértő Lőrincz Ferenc tanár került. Miskolczy 
mellett a belgyógyász Haynal Imre lett a fakultás másik 
meghatározó egyénisége. Érdekes, hogy tanárként amen
nyire indulatos, politikában annyira megfontolt volt Ket
tejüknek köszönhető elsősorban, hogy a falak között 
nem nyertek teret sem internacianális, sem ncionalista 
ideológiai szélsőségek. A 46 éves Horváth Béla tanár a 
szemészetet vezette. Az 1944-es esztendőben dékán volt. 
E sorok írója még látta Miskolczy professzornál azt az ál
tala kibocsátott körlevelet, melyben utasítja-kéri a klini
kákat: minden üldözöttet, szövekényt, nemzetiségétől és 
vallásától függetlenül fel kell venni, ha védelmért jelent
kezne. Remélhetőleg ez a fontos dokumentum egyszer 
előkerül majd. 

A belgyógyászati diagnosztika tanára a 42 éves kibédi 
Varga Lajos lett. Egy esztendővel volt idősebb a Szilágy 
megyei születésű Méhes Gyula, valamint a patológus és 
kriminológus Haranghy László. Székelyföldinek számí
tott a szülész Páll Gábor, a Dunántúlt egyedül a gyermek
gyógyász Móritz Dénes tanár képviselte. A három sebész 
közül az alig 40 éves Klimkó Dezső az Új Szent János
kórházból, a 41 éves Nóvák Ernő a Verebély-klinikáról 
került Kolozsvárra, míg Koleszár László őrizte a genius 
loci szellemét. Ami az elméleti intézeteket illeti: az anató
miát a 37 éves Mihalik Péter, a szövet- és fejlődéstant a 
nála két évvel fiatalabb Krompecher István adta elő. Deb
recenből a Went-tanítvány Ludány György alig 33 esz
tendejével került az élettani, Vásárhelyi János szintén a 
negyvenes korhatáron belül az általános kórtani és bak
teriológiai intézet élére. 

Feltűnő a fiatal átlagéletkor, továbbá a szerencsés vá
lasztás. Többeket az 1944 őszén visszatérő román rezsim 
is megbecsült, elég Miskolczy Dezső, Haynal Imre, Krom
pecher István, Haranghy László, Környey István nevére 
utalnunk. Méhes Gyula Pécsett kapott tanszéket. A fel

soroltak valamennyien lassan repatriáltak, katedrára ke
rültek. Berde Károlynak a „hazai telítettség" miatt nem 
jutott oktatóintézmény. 

Egy egyetem színvonalát a szakmában a publikáció 
határozza meg. Az egyesületi értesítő rövid átmeneti szü
net után 1942-ben újra megjelent, sorrendben már az öt
venedik (5). Szerkesztői: a dermatovenerológus Berde 
Károly és a hiszto-embryológus Krompecher István. 

Tudományos lendületükre jellemző, hogy 1942-44 
között nyolc kötetet állítottak össze, főleg a tanítványok 
közleményeiből. Noha az orvostörténeti tanszéket Berde 
vezette, a hivatásos historikus a 83. évében járó Pataki 
Jenő volt. A bőrgyógyász professzornak akadt elég dolga: 
a kettős tanszék, valamint a szerkesztői munka mellett a 
kezdő évben a dékáni teendőket is ellátta. Koleszár tanár 
változatlanul az Orvostudományi Szakosztály elnöke 
maradt, 1941. március 30-án ebben a minőségben nyitot
ta meg az első tudományos ülést, az üdvözlő beszédet 
Berde dékán mondta. Pataki Jenő a régi erdélyi orvoslás
ról szólt. Az anyaországot Entz Béla képviselte, Genersich 
Antalról tartott emlékelőadásával. Az első kötet főleg 
históriai jellegű, Koleszár László a hazai medicina nagy 
halottait: Hültl Hümer, Verebély Tibor és Kenyeres Balázs 
emlékét idézte fel. Rövid referátumokban főleg a nőgyó
gyászokjeleskedtek, ez a magyarázat arra, hogy a Magyar 
Nőorvosok Lapja 1940-1944 között a kolozsváriaktól 
alig közölt cikket. Érdekes a nyolc kötet évenkénti elosz
tása. Az első, s a legvékonyabb 1942-ben jelent meg, 1943-
ra öt, 1944-re kettő jutott, holott a háború mindvégig 
dúlt. 

Az illusztris Értesítő legelső száma még annak idején 
1876-ban hagyta el a nyomdát, szerkesztője Hőgyes 
Endre volt. Ebben ismertette először a labyrint izgatás és 
nystagmus közötti összefüggések zseniális felfedezését. 
Ahogy az Orvosi Hetilap Markusovszky Lajosra, az 
Értesítő Hőgyes Endrére hivatkozik alapítóként. Aztán ez 
a páratlan kutatói lángelme 1886-1906 között az Orvosi 
Hetilapot is szerkesztette. Az Értesítő 52. kötetének re
dakciója 1943-ban módosult: Berde Károly a főszerkesz
tői, Krompecher István a felelős szerkesztői feladatokat 
látta el. A szakosztályi tagok, valamint az intézetek
könyvtárak tiszteletpéldányt kaptak, mások „mérsékelt 
áron" szerezhették be. Az összeg nincs feltüntetve. Az 52. 
kötet gyakorlatilag (és kivételesen) Horváth Béla köz
leményeiből áll. A Szakosztály 1000 pengős Hőgyes Endre 
pályadíjat alapított. A következő kötet (6) hematológiai 
tárgyú, de tartalmazza a tudományos ülések rövidített 
jegyzőkönyvét is. Ebben találkozunk először a később 
kitűnő urológus és orvostörténész Kótay Pál nevével. 
Tudományos ülést hetenként tartottak. Az 54. kötet első 
fele a fejlődéstané: itt jelent meg Krompecher Istvánnak a 
„Kísérleti ízületképzés" című 45 oldalas nagyszabású ta
nulmánya, 27 impozáns szövettani ábrával. A tanárok 
publikálása inkább kivételnek számított. 

Az 55. kötetből kiderült, hogy a közegészségtani in
tézet élére közben Faragó Ferenc professzor került. Inter 
arma 1943-ban olvashatunk a mell kozmetikai műtétei
ről, de háború, hadisebészet, harcigáz-hatás hiányzik, 
mintha béke volna. 

Bugyi Balázs egy laboratóriumi cikkel tartalékos or-
voshadnagyként mutatkozott be, a besztercei csapatkór-
házból. Az 57. kötet Berde professzornak Hőgyes Endre-
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serlegbeszédével indul. Ez 1944. március 2-án hangzott 
el. „Lehetne-e ragyogóbb példaképet állítani a megpró
báltatások idején... mint Hőgyes Endrét?" Teszi fel a kér
dés, amelyben a válasz is benne van. A Hőgyes-pályadíjat 
Vereby Károly, a később pécsi anatómus professzor nyer
te el. Harctéri sérülésről először Péterffy Pál főorvos (Pé-
terffy Árpád professzor édesapja) számolt be, urológusi 
szemszögből. Elég későn jelentkeztek az aggódó hangok: 
„megnehezült az idők viharos járása felettünk... hazánk 
geopolitikai helyzetének kérlelhetetlen folyománya
ként", írta Berde Károly professzor (7). 

A több mint 300 oldalas 58. kötetnél sejthető, hogy 
nem lesz folytatás. Szokatlanul, az addig főleg tanítvá
nyait „futtató" Haynal Imre is megjelentetett két tanul
mányt. Egyik „A p aj zsgy mirigy kiirt ás tehermentesítő 
hatása a szívbetegek keringési rendszerére", a másik „A 
hepatolienális betegségek klinikája." Őt követték tanítvá
nyai: Láng István, Konrády László (társszerzőként), Szőke 
Antal, Kelemen László. A további közlemények szerzői 
még Surján László és Obál Ferenc professzor. Czimmer 
Anna orvosi vonatkozású néprajzi adatokat közölt Kalo
taszegről (8). 

Az utolsó háborús év őszén felgyorsultak az esemé
nyek. Románia augusztus 23-án átállt a szövetségesek 
oldalára, szeptember 12-én megalakult az Erdélyi Ma
gyar Tanács, azt követően az Egyetemi Tanács, amelybe 
bekerült a rektor Miskolczy Dezső professzor, valamint 
Haynal Imre dékán. Noha egyikük sem volt Erdély 
szülötte, a sorsközösség-vállalásért nekik külön köszö
netet mondtak. (1). Az egyetem ormáról hamar lekerült a 
Habsburg király neve, a Magyar Egyetem 1944 őszétől 
1945. június l-ig működött szovjet engedéllyel. Majd 
Marosvásárhelyre költözött, de annak történetét már 
megírták az illetékesek (1). 

Az 1940-1944 közötti négy szűk esztendő orvoskép
zés szempontjából eddig tabunak számított. Pedig a pro-
feszszori gárda emberként és szakemberként egyaránt 
példát mutatott. Jellemző, hogy többségük nem a magyar 
kiürítési parancsra hagyta el posztját. Miskolczy pro-
feszor szavai szerint „tiszta és igaz emberekkel nyugodtan 
nézhetünk szemébe a rideg valóságnak" (12) Aztán Er
dély történelmére jellemző „zord idők" jöttek. 

A remélt megbékélés küszöbén ideje az elfelejtett 
évekre stílszerűen szólva sine ira et studio emlékezni. 
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