
Orvostörténelem a Debreceni Orvostudományi Egyetemen 
Közismert, hogy a világ valamennyi kultúrállamának or
vosi egyetemein kötelező a szakhistória oktatása, kivéve 
a mi kis „halmozottan hátrányos helyzeti" hazánkat. Ha 
valaki akkora múltra tekinthet vissza, mint az angol, a 
francia, a német vagy az olasz (a sor még természetesen 
folytatható), akkor azért, a megkésett nemzetállamok vi
szont, történeti folytonosságuk visszaigazolására. 

Akadtak persze nálunk is próbálkozások, inkább ke
vesebb, mint több sikerrel. Lenhossék Mihály Ignác kari 
igazgató már 1828-as évi beadványában a szükséges, de 
hiányzó tárgyak között sorolta fel (6), majd a zseniális 
Schöpf Ágost alig 30 évesen, 1835-ben elsőként folya
modott a „história pragmatica medicináé et chirurgiae" 
oktatásáért, amelyet 1843-ig adott elő. Ezután a gyer-
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mekorvoslási stúdium, illetve az Orvos-Sebészi Évköny
vek szerkesztése (5) minden idejét lekötötte. Tőle kettő 
éves váltási késéssel vette át a „stafétabotot" Stockinger 
Tamás sebésztanár. A szabadságharc után, Győry Tibor 
kartörténete szerint „a 48-as tervezetben felállítani java
solt fizetéses rendkívüli tanszéket rendre felállította a 
későbbi kor, egyet: az orvostörténelmet kivéve" (4). 

Pedig Markusovszky Lajos 1860-ban a következőképp 
kesergett: „a magyar orvostannak történelme nem léte
zik. Mi idegenek vagyunk mimagunk körében... hogy mi 
saját múltunkat és jelenünket elhallgatjuk, ezt nem lehet 
még mimagunk irányában sem rossz néven nem ven
nünk." (4) A módosításhoz azonban még az ő tekintélye 
sem volt elegendő. 

A századelőn 1906 a nagy történelmi ihletések eszten
deje. Hazahozták ünnepi pompával II. Rákóczi Ferenc, 
Thököly Imre és Zrínyi Ilona hamvait Törökországból, a 
fővárosban felállították „az anyák megmentőjének" fe
hér márványszobrát, Debrecenben a kálvinista civisek 
megünnepelték a Bocskai kötötte sikeres bécsi béke 300. 
évfordulóját. Mindezektől talán nem függetlenül, ter
jesztett be javaslatot Bókay Árpád orvostanár egy or
vostörténeti tanszék felállítására. A kar az indítványt 
lelkesen fogadta, öttagú bizottságot küldött ki jelen
téstételre, de az soha össze nem ült. (4) Pedig állami költ
ségvetés biztosította rá az anyagi fedezetet, Győry Tibor 
már 1901-ben megszerezte az orvostörténet tárgykö
réből a magántanári képesítést, így mind a személyi, 
mind a tárgyi feltételek adottak voltak. A nagy magyar 
egyet-nem-értés vége az lett, hogy Bókay 191 l-ben az in
dítványát visszavonta. (4) 

A vesztes világháború és Trianon után egyetemeink 
száma négyre emelkedett. Az csak érthető, hogy a három 
vidéki fakultásnak ez a diszciplína nem lehetett főgond-
ja, a fővárosban viszont Győry Tibor már végzett fakul
tatív orvostörténeti oktatást, amely hatékonyságában és 
módszerességében meg sem közelítette pl. a rezsimvál
tozáson átesett kolozsvári egyetemét. 

A két nagy hazai orvostörténész: Magyary-Kossa 
Gyula és Győry Tibor mellé a harmincas évek elején 
méltó folytatók jelentkeztek. Bálint Nagy István makói 
főorvos Szegeden szerzett az „Egyetemes Orvostörté
nelem" tárgyköréből magántanári habilitációt 1931-ben, 
meg is tartotta a próbaelőadását, folytatási szándékkal, 
sajnos azonban még ugyanezen esztendő végén operá
ciós vérmérgezés áldozata lett. Mayer Ferenc Kolos pedig 
kivándorolt Amerikába. 

Debrecenben Diósadi Elekes György, belklinikái ta
nársegéd próbálta az „Orvostörténelem" c. melléklet 
szerkesztésével Weszprémi szellemét élesztgetni, de ok
tatásra ő sem gondolhatott. 

Győry Tibor 1938-ban, Magyary-Kossa Gyula 1944 
nyarán, az országvesztő összeomlás előtt hunyt el, a tan
szék nélküli orvostörténet-írás heroikus folytatását főleg 
Herczeg Árpád, Daday András és Elekes György biztosí
totta. Bizarr helyzetbe került e téren is az 1940-1944 
között visszacsatolt kolozsvári egyetem. Ugyanis ott 
megmaradt a román érából öröklött orvostörténeti tan
szék, amelyet a kitűnő dermato-venerológus Berde Ká
roly vezetett, a sajátjával együtt. (7) 

A zuhanás és újjáéledés után megváltozott az or
vostörténet szerepe. Ideológiai álarcot erőltettek rá. Bár a 

higiénikus Gortvay György tollából 1953-ban még meg
jelent egy aránylag tárgyilagos egészségtörténeti munka 
(3), a cél minden területen az orosz-szovjet prioritás 
kimutatása volt. Igaz, a historikus érdeklődésű profesz-
szorok (pl. Debrecenben Krompecher István, Jeney 
Endre, Szodoray Lajos) igyekeztek az ismereteket fej
lődési távlatokba helyezni, ám ez nem pótolhatta az önál
ló, s főleg tárgyilagos orvostörténet oktatását. 

Az 1956-os forradalom elmúltával, az első magyar
országi orvostörténeti kongresszuson (Sárvár-Szom
bathely, 1958. okt. 4-5.) Szodoray Lajos, a Debreceni 
Orvostudományi Egyetem közismerten nagyműveltségű 
dermato-venerológus professzora vetette fel újra az or
vostörténeti oktatás hazai bevezetését. (1) 

A Tiszántúl egyetemén ugyanis az 1957-es tanév II. 
szemeszterében 8 előadásra osztott orvostörténeti kur
zust szerveztek. A nemes ügynek nem volt nehéz meg
nyerni olyan nagyszerű szaktekintélyeket, mint a bámu
latosan sokoldalú ]eney Endre, a színesen előadó 
Krompecher látván, az akkor még fiatal Petrányi Gyula, 
valamint a művészi vénájú dermato-venerológus Skutta 
Árpád professzort. 

A szegedi Jaki Gyula sebészprofesszor a Felsőoktatási 
Szemlében támogatta ezt a nemes kezdeményezést, a 
pécsi Ernst Jenő akadémikus viszont a medikusok túlter
heltségére hivatkozva határozottan ellenezte. (4) Az sem 
zavarta elfogultságában, hogy fakultatív tárgyról vi
tatkoztak. Végül az ő argumentuma győzött, de az or
vostörténeti önkéntes szabadórák Módis László és Ger
gely Lajos, akkor medikus, ma professzorok, személyes 
közlése, illetve Petrányi Gyula akadémikus levele szerint 
(8) még a hatvanas évek közepén is élénk érdeklődésre 
számíthattak, akkor már félig-meddig „illegálisan" és 
egyedül Szodoray professzor személyéhez kötötten. 

A fővárosban Regöly-Mérey Gyula tanár szervezte 
ugyanezt, jóval maradandóbb eredménnyel. 

Az utolsó előtti kísérlet Debrecenben az orvostörté
neti oktatás bevezetésére a hetvenes évek elején Csaba 
Béla professzor, akkori oktatási rektorhelyettes nevéhez 
fűződik. (1) Javaslata nem kapott megfelelő támogatást. 

Majd Budapesten az Egészségügyi Szervezési Intézet 
Schultheisz Emil professzor intenciói alapján alakult át 
Orvostörténeti és Társadalomorvostani Intézetté, és 
Simon Tamás professzor irányításával kiterjedt és sok
oldalú tevékenységet folytat mind az egészségtudomány, 
mind pedig az orvostörténelem területén, ösztönzi a tu
dományművelést és jelentős eredményeket mutat az ok
tatásban. 

Az orvostörténelem művelését számos rendezvény 
mélyítheti el és gazdagíthatja. 

A Magyar Nőorvos Társaság 1994. március 23-25-én 
tartotta Debrecenben a XXV. Nagygyűlését, amelyre 
Lampé László professzor, e sorok íróját is meghívta. E ju
bileumi alkalomból jelent meg betűhív kiadásban az első 
magyar nyelvű bábakönyv, Weszprémi István remek 
magyarítása. (9) A reprint példányokhoz készült beveze
tő írás lényegét volt szerencsém szóban ismertetni. Utána 
keresett meg Módis László professzor, a DOTE akkori ok
tatási rektorhelyettese azzal a kéréssel: volna-e kedvem 
előadni az orvostörténetet legalább próbaképp, fakulta-
üve,fél évben! 

Erre nem lehetett nemet mondani, s 1994 őszén átlag 

2694 



35-40 hallgatóval együtt próbáltuk meg, egyelőre min
den kötelezettség nélkül. 

A következő őszi szemeszterben jött a „csúcsforga
lom", a hallgatók száma megháromszorozódott. Az or
vostörténet alternatív tárgy lett, a véle járó pontokkal és 
kötelezettségekkel. 

Az egyetemisták harmada dolgozatot készített, néme
lyikük nyomdaérett színvonalon. A másik harmad szóbe
li vizsgát tett, a harmadik harmaduk az egyszerű beírás
sal is megelégedett. 

Az érdeklődés aránya mindenkit meglepett. Az eddigi 
tapasztalatok alapján átlag 70-75 stabil főre lehet számí
tani. Alternatív tárgynál ez jó arány. 

Látszólag paradox helyzet, hogy ebben a visszafej
lesztő korszakban akad még bővülő tantárgyi választék. 
Szerencsére nem fenyegeti a költségvetés egyensúlyát. 

Amíg akad egy üres terem, 70-75 önkéntes érdeklődő, 

továbbá olyan erkölcsi támogatás, mint amilyen akkor 
volt a Gergely Lajos, jelenleg a Muszbek László rektor úré, 
az orvostörténet oktatása féléves alapszinten megold
ható. 

A debreceni fejlemények harmadik éve ezt látszanak 
bizonyítani. 
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