
Debreceni Orvosegyesület 

Az orvosok érdekeit képviselő társulások önszervező 
képessége mindig a fővárosban volt a legerősebb. Ezért 
alakult meg már 1837-ben a Budapesti Kir. Orvosegye
sület, majd 1874-ben a Budapesti Orvosi Kör Országos 
Segélyegylet (12), ez utóbbi bizonyos szociális tarta
lommal. A vidéki orvosi körök követték példájukat a 
megyékben, valamint a szabadkirályi városokban. A 
Gyógyászat köré csoportosuló „ellenzékiek", Kovács 
József professzorral az élen viszont egy orvosi kama
ra felállítását szorgalmazták, nem annyira a német 
Árztekammer, mint a brit Medical Association mintájára. 
E téren is fontos a dátum 1896, amikor „a millenniumi 
közegészségügyi kongresszus orvosügyi osztálya a kö
telező orvosi kamarák felállítását elrendelte" (4). Stíl
szerűen szólva a kör azonban még nem zárult be. Az 
ezeréves ünnepség esztendejében került bejegyzésre az 
Országos Orvosszövetség, „az orvosok érdekeinek meg
óvása és orvosetikai kérdések tisztázása" érdekében. 

Vidéken a fiókszervezetek látták el ezt a feladatot. A 
két utóbbi lényegében azonos célt szolgált, a párhuzamos 
érdekek gyakran vezettek súrlódásokhoz. Századunk ele
jén az orvosi egyesületek között, amelyek száma tucatra 
emelkedett, már nem találkozunk az orvosi kamara em
lítésével (10). A debreceni fiókszövetség akkori elnöke 
Kenézy Gyula bábaképezdei direktor volt. Külön érde
kesség még, hogy a nagy hajdúváros mindössze 12 tagot 
tartott számon, míg az azonos szintű Szeged közel az öt
szörösét. A szintén egyetemre aspiráló Pozsony 57 orvost 
tömörített a szövetségébe. 

Az első világháborúban a hagyományos egyesületi 
életet felváltotta a hadi kényszerállapot, az összeom
láskor a szövetségek is megszűntek. Közben a Debreceni 
Tudományegyetemen belül az orvosi kar szűkös körül
mények között nyitotta meg kapuit, s 1921 őszén a tan
székek száma már a kívánt szintre emelkedett. Ekkor no
vember 29-én a megtartott tanártestületi ülésen az uni
verzitás alapításában döntő érdemeket szerző Kenézy 
Gyula szülészprofesszor egy helyi orvosegyesület létesí
tését indítványozta (2), amely elsősorban az alkalmazott 
tudományok legújabb eredményeiről igyekezett tájékoz
tatni a gyakorló kollégákat. 

Verzár Frigyes professzor, az orvoskari dékán a kez
deményezést pártfogolta, s az egyesület 1922 márciusá
ban kezdte meg működését (3). Közben újjáalakult az 
Országos Orvosszövetség debreceni fiókja, elnöke 
Losonczy Álmos főorvos lett. A régi Orvos-Gyógyszerész 
Egylet némi kényszerszünet után szintén igyekezte 
folytonosságát biztosítani. Elnökévé ismét Kenézy pro
fesszort választották, ami nem zárta ki, hogy a harmadik 
és egyben legfiatalabb szervezetnek ne az ő neve adjon 
rangot. Az viszont fölötte érdekes, hogy a helyi szakmai 
csoportosulásokat mindig pontosan regisztrálni igyekvő 
Debreceni Képes Kalendárium (6) egyedül az Orvos
egyesületről nem tesz említést. Egyik évfolyamában sem! 
Ugyanez vonatkozik a kisebb méretű és puritánabb 
kivitelű Debreceni Címtár számaira. Majd 1925-től meg
alakult az egyetem Orvos-Természettudományi Osztá
lya, amelynek kezdettől voltak saját kiadványai. Ezekben 

főleg a professzorok és munkatársak publikáltak. Kez
detben Verzár Frigyes, majd Went István, Sántha Kálmán, 
Lissák Kálmán szerkesztette. 

A Debreceni Orvosegyesület munkásságát az Orvosi 
Hetilap mindvégig figyelemmel kísérte. Még akkor is, ami
kor már 1931-től saját kiadványai voltak. Az első tudo
mányos ülést 1922. május 13-án tartották, amelyről akkor a 
Lenhossék Mihály szerkesztésében megjelenő lap számolt 
be. Az igényes referátumok kezdő impulzusát Benedek 
László professzor adta meg, A pellagrás betegek idegi 
tüneteiről tartott előadásával. Ürügyül szolgált az or
szágszerte tapasztalható szegényes és egyoldalú táplál
kozás, amelyre a falukutató írók is felhívták a közfigyelmet. 
Neuber Ede dermato-venerológus professzor az afrikai 
tapasztalatait ismerje-e. A második előadást szintén Be
nedek prezentálta a fiatalon elhunyt kitűnő genetikus 
Csörsz Károly közreműködésével; a Huntington-chorea 
familiáris halmozódásáról. A nagyszerű neurológusok 
mellett Hüttl Tivadar sebésztanár egy invaginatio ileocoli-
ca esetét referálta. Akövetkező héten a második ülésen is
mét Benedek László professzor a főszereplő, előadásai igazi 
színpadi rögtönzések voltak. Egykori hallgatója, Rex-Kiss 
Béla tanár úr még ma is ámulattal idézi fel szédületes ívű 
remekléseit. A chorea pseudoparalytica, valamint a vele
született athetosis kórképéről mondott mindenkit érdeklő 
újdonságokat. Hüttl professzor ezúttal tanítványaival 
(Loessl János, Schmidt Lajos) jelentkezett. Kreiker (később 
a híres Kettesy) Aladár nevével is ekkor találkozunk 
először. Rövidesen bővül a kör: belgyógyász Csiky József 
tanár a Mikulicz-betegségről, a röntgenes Elischer Gyula az 
agydaganatok és hydrocephalus internus kimutatására 
szolgáló encephalographiás eljárásról értekezett, az igen 
tehetséges Benedek-tanítvány Thurzó Jenő közreműkö
désével. A november 11-i ülés a szemészeké, valamint újra a 
neurológusoké. Fazakas Sándor a Blaskovics-féle módo
sítással végzett hályogműtétet mutatott be. 

A Hetilap már Vámossy szerkesztésében jelentkező 
következő évfolyama még mindig az előző év üléseinek 
rövid összegzését hozta. A november 18-i összejövetel már 
lényegesen több és kevéssé ismert előadót vonultatott fel; 
sebész, szemész, belgyógyász, gyermekgyógyász egyaránt 
megtalálható közöttük. A november 25-i és a december 2-i 
ülésről ugyanez mondható el. Zömében fiatal klinikusok, 
leendő vidéki főorvosok bontogatták szakmai szárnyai
kat, mutatkoztak be helybéli kollégáik, valamint az Orvosi 
Hetilap olvasói előtt. Kivétel volt Hüttl tanár, aki Jackson 
típusú epilepsiát szüntetett meg egy cysta arachnoidea 
traumatica eltávolításával. Ez akkor még nem volt indiká
ciós evidencia. Nem sorjázzuk végig a Debrecenben el
hangzott előadásokat. Annyi mindenképp megállapítható, 
hogy a fiatal egyetem hamar felzárkózott a fővárosi 
szinthez, és rövidesen a tanszékvezetői utánpótlás egyik 
vidéki bázisa lett. Először 1932-ben került a Debreceni 
Orvosegyesület abba a kedvező helyzetbe, hogy a Vidéki 
Orvosok és Gyógyszerészek Lapja (szerkesztősége Debre
cenben volt és a Rex-gyár finanszírozta főleg) támogatásá
val önálló kiadványa jelent meg (3). Az 1931/32-es év
folyam közös kötetben jött (1. ábra). Érdekes, hogy az 
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Orvosi Hetilapot ez nem zavarta, tovább hozta a rövid 
referátumokat. Miként a többi vidéki egyetemekét is. Majd 
1932-ben ismét Benedek László professzor a főszereplő. Az 
Orvosi Hetilap és az Orvosegyesület Évkönyve szószerint 
azonos szöveget közölt, előadásából. A március 10-i ülésen 
az ambiciózus intézetvezető „A kinematographia az ideg
elmegyógyászat szolgálatában" címmel produkált nagy
sikerű bemutatót. Hazánkban elsők között használta a 
filmfelvételek lassított sorozatát a diagnosztika illusztrálá
sára, így a dadogásnál„az irradiáló együttmozgásokat" (3), 
distrophia musculorum progressiva esetében a mozgás
zavart lehetett újszerűen elemezni. Az 1940-es, már há
borús esztendőben a fővárosba távozott Benedek helyén új 
csillag jelentkezett: Sántha Kálmán a halántéklebeny glio-
blastomájának sikeres eltávolításáról számolt be. A deb
receni szép szecessziós és tartalmában gazdag kalendári
um, valamint az orvosi ügyekben illetékesebbnek tűnő 
címtár (5) még 1940-ben sem tudósított a helyi Orvos
egyesület létezéséről. Létszámát azért nem sikerült eddig 
megállapítani, ugyanis az Országos Orvosszövetség fiókjá
nak tagjait nemcsak nev, de lakhely szerint is ismertette. 

Az orvosi egyesületek regisztrált száma 1936-ban már 
meghaladta a félszázat, a többször hiányolt helyi társulás 
említése nélkül (11). Személyi lista érthetően a kari 
jegyzőkönyvekben sem található. Az Orvosi Hetilap há
borús évfolyamainak egyre vékonyodó kötetei főleg se
bészeti, valamint közegészségügyi-járványügyi kérdé
sekkel kényszerültek foglalkozni. 

A Debreceni Orvosegyesület háború utáni sorsáról egy
másnak ellentmondó adatokat találunk. így pl. Bot György 
professzor egyetem-történetében Sántha Kálmán „1945-
ben újjáélesztette a szünetelő Debreceni Orvosegyesületet, 
amelynek három évig elnöke volt" (1). Ugyanazon kötet
ben Kulin László „1949-ben a Debreceni Orvosegyesület 
elnöke volt", s eddig nincs ellentmondás, legföljebb csak 
kérdőjel, hogy az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet 
megalakulása után működött-e egyáltalán az Orvosegye
sület? Az ellentmondás ott kezdődik, amikor Kulcsár 
András professzor azt írja a Fornet Béláról készült biográ
fiában, hogy a,,Debreceni Orvosegyesület 1944-ben válasz
totta meg elnökéül, és e tisztet utolsó infarctusáig látta el" 
(9). S hogy még bonyolultabb legyen, Bot professzor szerint 
Fornet Bélát „1945-ben a debreceni orvosok szakszervezeti 
elnökké választották" (1). Mint ismert, a legendás profesz-
szor utolsó infarktusa 1966. június 21-én következett be. Az 
viszont egyelőre titok, mi lett a Debreceni Orvosegyesület 
sorsa. Egykori létezéséről e sorok írója a mellékelt érem 
révén értesült (2. ábra). A Huszár-Varannai-féle numizma
tikai katalógusból is hiányzik (8). A DOTERektori Hivatala 
viszont őrzi az alapítás dokumentumát, folyamatos műkö
déséről az Orvosi Hetilap évfolyamai, illetve az Orvos
egyesületi Évkönyvek tanúskodnak. A továbbképzésben 
betöltött szerepét nem nehéz elképzelnünk. 

Újra alapítani manapság már értelmetlen, végképp 
elfeledni viszont mindnyájunkhoz méltatlan lenne. A 
széles szakmai fejlődés debreceni műhelyét, amelynek 
országos jelentőségét a kortársak elismerték. 

Az eddig önhibáján kívül amnéziás utókor sem 
vélekedhet másként. 
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