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A Debreceni Egyetem centenáriuma

A magyar országgy_lés 1912-ben a XXXVI. törvénycikkel törvénybe iktatta a debreceni 
és a pozsonyi magyar királyi tudományegyetemek felállítását, amelyet az uralkodó 1912. 
július 7-én szentesített, és az Országos Törvénykönyvbe történt bevezetésével (1912. július 
11.) hatályba is lépett. A már két m_ködQ egyetem (budapesti és kolozsvári) mellett „teljes 
tanszabadsággal felruházott” új egyetemek szervezését rendelték el. Majd négy évtizedes 
elQkészületek után vált valósággá az akkor teljes magyar egyetemi rendszer, amit Eötvös 
József vallás- és közoktatásügyi miniszter négy egyetemmel képzelt el, amely megfelelQ 
színvonalú és létszámú értelmiséget lett volna hivatva nevelni. A teljes egyetemi rendszerre 
a kiegyezés után nem volt még elegendQ anyagi fedezet, így e tervbQl csupán a kolozs-
vári egyetem valósult meg. Még a pesti egyetem átszervezésérQl szóló törvényjavaslattal 
egyidQben történt intézkedés a kolozsvári egyetem felállításáról (1870). Már ekkor a 
kolozsvári egyetem megszervezésével kapcsolatban meghatározó szempont volt a négy 
egyetemi kar „magját” képezQ m_ködQ intézmények (jogakadémia, lyceum, orvos-sebészi 
tanintézet stb.) megléte, az elQkészítést végzQ szakemberek jelenléte. Ugyancsak szempont 
volt, hogy az adott városban olyan középiskola (iskolák) m_ködjenek, ahol jól felszerelt 
szertárak, kísérleti helyek vannak. Lényeges feltétel volt – az orvosi kar megszervezése 
szempontjából – egy nagyobb ágyszámmal rendelkezQ kórház, amelynek osztályait kli-
nikákká átalakítva könnyen az orvosképzés szolgálatába állítható. A kolozsvári egyetem 
megalapítását elrendelQ törvény preambulumában említésre került, hogy a magyar kor-
mányzat nem mond le a további egyetemek megszervezésérQl, csak abban az idQben nem 
állt elegendQ anyagi eszköz a törvény végrehajtására.

EttQl az idQtQl kezdve visszatérQ téma volt a harmadik vagy negyedik egyetem megszer-
vezésének kérdése, 1881-ben Trefort Ágoston ígéretet tett arra, hogy a két meglevQ egyetem 
teljes kiépítése után sor kerülhet egy újabb egyetem megalapítására is. A sajtóban, az új 
egyetem helyének vonatkozásában szóba került Debrecen, Pozsony, Szeged, Kassa és Pécs 
neve is. Az ekkor kibontakozó vitában a közvélemény egyértelm_en Debrecen mellett fog-
alt állást, mivel a nagy múltú Református Kollégium, a fQiskola, a jogakadémia, valamint 
a megyei kórház színvonala kétségen kívül a jelölés mellett szólt. Ebben a kérdésben 1883. 
május 8-án a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban értekezletre került sor, sorra meg-
tárgyalták a lehetséges színhelyek esélyeit és lehetQségeit, végül döntést nem hoztak, csak 
elrendelték a pénzügyi lehetQségek felmérését. Abban egyetértettek, hogy csak négykaros 
egyetemet alapítanak, de ebben mindig az orvosi kar lehetQségei volt a „gyenge pont”. (A 
véleményezQ bizottság Pozsony jelölése mellett kardoskodott, viszont az orvosi kar meg-
alapításának akkor itt volt a leggyengébb lehetQsége.) Átmeneti megoldásként Budapesten 
és Kolozsvárott megduplázták az orvosi klinikák számát, párhuzamos elméleti intézeteket is 
nyitottak, ami így sem mérsékelte a jelentQs orvoshiányt. A városok között verseny alakult 
ki: Szeged városa jelentQs beruházásokkal bQvítette egészségügyi-kórházi intézményeit, vi-
szont a másik három kar megszervezésének kilátásai változatlanok maradtak.

Az 1912. évi XXXVI. törvény végleg eldöntötte a vitát, Pozsonyt és Debrecent jelöl-
ték ki az új egyetemek megalapítására. Egyértelm_ jelölés Debrecen városa volt, hiszen 
a Református Kollégium, a teológiai fQiskola, a jogakadémia és a református tanítóképzQ 
készen állt három egyetemi kar „beindítására”, a megyei kórház és a város betegellátó 
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intézményei kisebb átszervezéssel alkalmassá válhattak az orvosképzés megindítására. 
Pozsonyban még viták folytak a karok elhelyezésérQl, a mosonmagyaróvári gazdasági aka-
démia esetleges bekebelezésérQl stb. Természetesen az egyetem életének megindulása nem 
az elsQ professzorok kinevezésével kezdQdött, hanem az oktatás tényleges megkezdésével. 
Miután a Kollégium, Debrecen városa és a debreceni református egyház küldöttsége 1914 
januárjában megegyezett Jankovich oktatásügyi miniszterrel az egyetemnek a Kollégium 
épületében való ideiglenes elhelyezésérQl és az egyetem 1914. Qszi megnyitásáról, 1914. 
szeptember 10-én sor került a megalakulást bejelentQ egyetemi tanácsülésre. 1914. október 
1-én tartották az elsQ tanévnyitót, még csak három karon hiányos tanári karral és csekély 
számú hallgatóval (108 teológus, 215 jogász és 31 bölcsész, lényegében a teológiai fQis-
kola, a tanítóképzQ és a jogakadémia hallgatóival). 

Az egyetem épületeinek bQvítése, berendezése és az orvosi kar klinikai telepének épít-
kezései – a világháború miatt – lassan haladtak, ami feltétele lett az orvosi kar megnyitásá-
nak is. Erre 1918. október 23-án került sor, ünnepélyes keretek között, amikor a felavatási 
ceremónián megjelent IV. Károly király és Zita királyné, azokban az órákban, amikor a 
Monarchia összeomlott. Furcsa helyzet alakult ki: ez volt a király utolsó uralkodói közsze-
replése, Nagy Zoltán pedig a debreceni egyetem egyetlen hallgatója maradt, akinek a király 
még személyesen adta át a kitüntetést jelzQ, tanulmányait elismerQ aranygy_r_t. 

Az egyetem késQbbi története is válságos és örömteli események sorozata lett: az inf-
láció, a gazdasági válság és a területi elcsatolások nem maradtak nyom nélkül az egye-
tem életében, a történeti Magyarország elméleti középpontjában levQ egyetem egy határ 
közeli város tanintézménye lett, lesz_kültek azok a területek, ahonnan a tanuló ifjúságot 
várták. Az egyetem építkezései folyamatosak voltak, ami elsQsorban Klebelsberg Kunó 
miniszternek volt köszönhetQ, de a mindenkori kormány is kiemelt feladatnak tekintette 
az egyetem teljes kiépítését, az oktatás feltételeinek folyamatos biztosítását. Az egyetem 
1921-ben felvette Tisza István egykori miniszterelnöknek, a Református Kollégium volt 
diákjának a nevét. Az egyetem építkezései, oktatásának folyamatos korszer_sítése lényegé-
ben 1939 Qszéig, a második világháború kirobbanásának idejéig tartott, de a háborús évek 
súlyos megrázkódtatásokat hoztak. Nemcsak anyagi, fenntartási gondok nehezedtek az 
intézményre, hanem 1950-ben „feldarabolták” az egyetem szerkezetét: a teológiai kart le-
választották az egyetemrQl, az orvosi kar önálló – háromkaros – egyetemmé vált, a bölcsé-
szettudományi karból kiformálták a Kossuth Lajos Tudományegyetemet, tQlük függetlenné 
vált az Agrártudományi Egyetem. Igaz, a kapcsolatok nem szakadtak meg, sQt a NagyerdQ 
körül épült egykori Tudományegyetem „utódegyetemei” szinte továbbra is egyszerre lé-
legzett, egy külsQ szemlélQ számára továbbra is egységes egyetemnek t_nt. A rendszervál-
tozás után, 2000-ben újra egyesült a három debreceni egyetem Tudományegyetemmé, új 
képzési irányzatokkal – összesen 11 karral – gazdagodva. 

Napjainkban látott nyomdai napvilágot – Orosz István akadémikus és ifj. Barta János egyete-
mi tanár szerkesztésében – „A debreceni egyetem története, 1912–2012” c. vaskos kötet, amely 
576 oldalon keresztül dolgozza fel a centenáriumát ünneplQ egyetem történetét. Ebben nemcsak 
a tudományegyetem és az egyes karok történetét tekintik át alapos részletességgel, hanem a 
Debrecen városában m_ködött, késQbb az egyetem alapjait képezQ nagy múltú tanintézetek his-
tóriáját is feldolgozzák. Ugyancsak figyelemmel kísérik az elQbbiek „beépülését” a tudomány-
egyetem szerkezetébe, régi hagyományaik továbbélését a debreceni egyetem életében. 

A kötet nagy érdeme, hogy részletesen foglalkozik azon jeles professzorok szakmai és 
egyetemi tevékenységével, akik nagyra emelték a debreceni egyetem hazai és külhoni te-
kintélyét, öregbítették a magyar tudományos élet hírnevét. Különös figyelmet érdemel az 
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1920/30-as évek történéseinek elemzése, hiszen az ország gazdasági nehézségei – közte 
egy világválság idején – ellenére kiépült egy angol egyetemi formákat idézQ szellemi köz-
pont. Valóban önálló szellemi központ lett, ahol iskolateremtQ egyéniségek m_ködtek, mi-
nQségi oktató munkájuk nyomán kiváló szakembereket neveltek a hazai szellemi életnek. 
Különös figyelmet érdemelnek az egyes karok, majd az 1950-es években kiformálódott 
„utódegyetemek” történetének feldolgozása. Az egyetemtörténet „leíró” fejezeteit – füg-
gelékként – kiváló táblázatok követik, amelyekben nemcsak a karok és az egyetem tiszt-
ségviselQinek, hanem professzori karainak idQrendbe sorolt névsorait is közlik. Az egye-
temtörténet – amennyiben a terjedelmi határok engedik – teljességre törekszik, figyelme 
nemcsak az oktatásra, hanem az egyetemi élet mozzanataira, diákszervezeteire is kiterjed. 

Az egyetemes és a nemzeti egyetemtörténet mindig különös figyelmet szentel az egyes 
egyetemek történeti feldolgozásainak, amelyek adatsoraikkal összehasonlítási alapot nyúj-
tanak egy adott korszak felsQoktatás-történetéhez. A Debreceni Egyetem centenáriuma 
alkalmat adott a Debrecenben m_ködött és m_ködQ felsQoktatás múltjának és jelenének 
részletes áttekintésére, egységes történetének feldolgozására. A most kiadásra került kötet 
méltó folytatása és összefoglalása az eddig megjelent ilyen jelleg_ debreceni feldolgozá-
soknak, illeszkedik hazai egyetemeink történeti köteteinek sorába. 

(A Debreceni Egyetem története. 1912–2012. Szerk.: Orosz István és ifj. Barta János. 
Debrecen, 2012, Debreceni Egyetemi Kiadó,576 p.)


