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A debreceni orvosképzés kezdete 

A 19. század első felében Magyarországon a második 
egyetem szüksége még nem merült fel. Előbb a fővárosit 
akarták a Monarchia két legfontosabb orvosképző 
intézményének, a bécsi és prágai karnak a színvona
lához közelíteni, hogy medikusainknak ne legyen szak
mai hiányérzetük. Ez a negyvenes évek elején a sebész 
Balassa János, a belgyógyász Sauer Ignác, később főleg 
Semmelweis kinevezésével sikerült, ami korántsem je
lentette a császárvárosi fakultás vonzerejének elvesz
tését. Egyrészt Világos után a magyar rebellisek a Burg 
szomszédságában háborítatlanul tanulhattak, másrészt 
Skoda, Hebra, Rokitansky, Hyrtl vagy Brücke intézeté
ben egy-egy évet eltölteni bárhová jó ajánlólevelet je
lentett. 

A színvonalemelést akadályozták a történelmi ese
mények. A reformkorban a végzett orvosok évi átlaga 
40 körül mozgott, majd visszaesés következett be. Szá
muk csak a kiegyezés után kezdett látványosan emelked
ni (2). 

Erdély különleges helyzete az orvosképzés terén szin
tén megmutatkozott. Az Orvos-Sebészi Tanintézet 
1775-1872 között működött, amelyet 1872-ben egyetemi 
rangra emelt az uralkodó. Török József debreceni or
vostanár kezdeményezése azonban két esztendővel ko
rábbi keletű. A Református Kollégium új épületének 
alapkőletétele alkalmából 1870-ben elhangzott ünnepi 
beszéde szerint: „a debreceni főiskola többé, vagy leg
alább sok ideig eddigi szűk keretében nem maradhat, 
vagyis mondjuk ki leplezetlenül, a debreczeni főiskolá
nak egyetemmé - universitássá - kell átalakulnia, ha a 
kor igényeinek meg akar felelni". Továbbá: „a debreczeni 
főiskola, a pesti egyetem után hazánkban a legvirágzóbb 
főiskola, egyetemmé alakítása a legkönnyebben eszkö
zölhető, helyrajzi és nemzetiségi szempontból a legkívá
natosabb" (3). 

Ő ismerte fel, hogy „Debreczen város egy ily nagy
szerű tanintézet létrehozására és fenntartására nem ele
gendő, ehhez országos erő és hozzájárulás kívántatik és 
ez megtörténhetik a felekezet érdekei és jogai megrövidí
tése nélkül, mert a felekezet érdekei a haza érdekeivel 
nem lehetnek ellentétben" (3). Sajnos, ezt az intelmét év
tizedekig nem vették figyelembe. A református egyház 
országos zsinata 1881-ben, majd 1891-ben (sőt később 
is) ragaszkodott az egyetem protestáns jellegéhez. így ál
lami támogatásra aligha számíthattak. 

A millennium körül ismét felmerült a nagykollégium
nak egyetemmé fejlesztő igénye, de az önerő szűkösnek 
bizonyult. Majd 1902 őszén Puky Gyula egyházkerületi 

tanácsbíró, helybeli főispán szorgalmazta a harmadik 
univerzitást, az eklézsia keretében, sikertelenül. Az or
vosi fakultást egyelőre mellőzhetőnek, de egy közegész
ségügyi szakképző iskolát szükségesnek tartott. 

Ettől kezdve nem akadt olyan esztendő, amelyben az 
egyetem alapítása fel ne merült volna. Annál inkább, 
mert Szeged ilyen irányú igényével szintén számolni 
kellett. Az 1906. évi országos zsinat, a Bocskai-féle sike
res bécsi béke 300. évfordulóján alapot hozott létre, de 
azon összeg legfeljebb a tanárképzés költségeit tudta 
volna fedezni. Időközben viszont egyre nyilvánvalóbbá 
vált, hogy a felekezeti egyetemért kifejtett erőfeszítés
ben a tiszántúli egyházkerület nemhogy az egész hazai 
protestantizmusra, de még a kálvinista testvéregyházak
ra sem számíthat maradéktalanul (3). így 1906 őszétől 
már csak az állami jellegre helyezték a hangsúlyt. Ennek 
érzékeltetésére Szabó Kálmán országgyűlési képviselő, 
Váczy János a római katolikus és Reichmann Ármin 
az izraelita hitközség elnöke önálló indítványt nyúj
tott be ez ügyben a város törvényhatósági közgyűlésé
hez. Török József álma. tehát, az állami egyetem kezdett 
elérhető közelségbe kerülni. Igaz, hogy nem a nagykol
légium keretében, de az idő mégis őt igazolta. Debrecen 
első orvos-akadémikusa ekkor már 12 éve pihent a föld 
alatt. 

Még 1906-ban megalakult egy 40 tagú „ökomenikus" 
bizottság, amelynek Kenézy Gyula bábaképezdei igaz
gató is a tagja lett. Sőt a legaktívabb szervezője, ahogy az 
később kiderült. Debrecen Szabad Királyi Város Tanács 
1908-ban Kenézy javaslatára Állandó Egyetemi Bizott
ságot hozott létre (4) és megszületett egy határozat a 
teljes jogú egyetem felállításáról. A nagyobb szakmai 
nyomaték kedvéért a bábaképző direktorát „soron kívül" 
rendkívüli egyetemi tanárrá nevezték ki. 

A vallás és közoktatásügyi minisztérium az MTA-val 
és a fővárosi egyetemekkel közösen az első ülést 1912. 
május 3-ra, a másodikat 4-re, a harmadikat május 7-re 
hívta össze. Az engedélyezést sejteni engedte, hogy I. Fe
renc József császár és király 1910-ben a 80. születésnapja 
alkalmából 100 ezer koronás debreceni ösztöndíj-alapít
vánnyal lepte meg a kálvinista cíviseket. 

Az említett ülések eredménye lett a XXXVI. törvény
cikk kihirdetése, amely Debrecennek és Pozsonynak tel
jes, négy fakultásos egyetemet biztosított. 

A vallás és közoktatásügyi minisztérium részéről 
Balogh Jenő államtitkár (egykor debreceni diák), vala
mint Tóth Lajos miniszteri tanácsos tette a legtöbbet. 
Az üléseken bizarr javaslatok is hangzottak el. Szászy-
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Schwarz Gusztáv professzor pl. a fővárosi tanszékveze
tőknek kiemelten magasabb fizetést szánt volna, Kmety 
Károly tanár elképzelése szerint a debrecenit a kolozs
vári, a pozsonyit a budapesti fakultás látná el professzori 
garnitúrával. Ez utóbbi részben megvalósult, elég a se
bész Bakay Lajos, a gyermekgyógyász Heim Pál, a sze
mész ifj. Imre József, a farmakológus Mansfeld Géza ki
nevezésére utalnunk. Mansfeld mellett dolgozott ekkor 
Szent-Györgyi Albert is. 

A civisváros igyekezett kitenni magáért. A nagyerdei 
részen 80 katasztrális holdnyi területet, készpénzben öt
millió koronát ajánlott fel az egyetemnek. Saját költségen 
biztosította a kiépülő telep teljes csatornázását, vízellá
tását, villanyellátását, valamint a villamos sínek körkörös 
meghosszabbítását, illetve bővítését. 

Akadt behoznivaló a kórházépítés terén, a lendületet 
fokozta az egykori debreceni diák, Tisza István mi
niszterelnöki újra-kinevezése. 

Az univerzitás hittudományi karán az 1914/1915-ös 
tanévtől kezdődött az oktatás. A jog- és államtudo-
mányin szintén, azzal párhuzamosan megszűntek a 
kollégiumban működő református jogakadémia meg
felelő évfolyamai. 

A klinika központi épülete 1918-ra épült fel, noha a 
háborús évek nem kedveztek a békés munkának. 

1. ábra: A központi épület 1918-ban 

A ma is esztétikus és masszív front-szárnyat 1918. 
október 23-án IV. Károly király és Zita királyné avatta fel, ez 
volt az utolsó Habsburg uralkodónk végső hivatalos 
ténykedése. Kenézy Gyula r. k. tanári kinevezése után 
10 évvel, valamint a központi épület felavatása előtt a 
fiatal király Verzár Frigyest, Vészi Gyulát és Orsós Ferencet 
nevezte ki professzornak. Közülük Vészi Gyula az akkor 
dühöngő spanyoljárvány áldozatául esett, így Kenézy-Ver-
zár-Orsós hármas kezdte el az orvosi kar szervezését (5). 
Az első dékán Kenézy Gyula, a prodékán Orsós Ferenc lett. 
Az elméleti intézetek céljaira a DMKE (Dél-magyarországi 
Közművelődési Egyesület) épületét, a klinikák ideiglenes 
elhelyezésére a Városi Közkórház, illetve az Auguszta 
Szanatórium helyiségeit vették igénybe. 

A nyitó ünnepséget 1921. november 4-én tartották, az 
első tanévet 1921 őszétől számítjuk. 

Kenézy Gyula nagy érdeme még, hogy 11 tehetséges, 
fiatal professzort sikerült „összeverbuválnia". „Az anató
mus-biológus Huzella Tivadart, a fiziológus Verzár 
Frigyest, a patológus-kriminológus Orsós Ferencet, a hi
giénikus-farmakológus Bélák Sándort, a belgyógyász 
Csiky Józsefet, a sebész Hüttl Tivadart, a gyermekgyó
gyász Szontagh Félixet, a szemész Blaskovich Lászlót, a 
dermato-venerológus Neuber Edét, az ideg- és elmegyó
gyász Benedek Lászlót. A szülészetet-nőgyógyászatot 
Kenézy Gyula adta elő a Bábaképezde épületében. 

Valamennyien a szakmájuk kitűnő képviselői lettek. 
Közülük hat a fővárosba, egy Svájcba került, meghívásos 
alapon. 

A debreceni orvosképzés kezdetét a szervezés és a 
felavatás esztendejétől számítjuk. A Debreceni OTE az 
idén méltóképpen ünnepelte meg ennek 80. évfordulóját. 
Bebizonyosodott, hogy az összezsugorodott országnak 
sem sok a négy orvosi egyetem. Ennyit még egy egész
ségesebb népesség is elbírna. 

Remélhetőleg a centenáriumon majd ez utóbbi fog 
kiderülni. 
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