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A hazai egyetemi anatómiaoktatás 250 éve

„A 2019/2020-as tanévben ünnepeli a Semmelweis Egyetem a Pázmány Péter által 
1635-ben alapított egyetemhez kapcsolt orvosképzés kezdetének 250. éves évforduló-
ját. Az akkor már majd egy évszázada Nagyszombaton működő egyetem Mária Terézia 
utasítására 1769-ben orvosi karral egészült ki. A 250. évfordulón egyrészt emléket kí-
vánunk állítani országos – és sokszor világhírű elődeinknek, másrészt bemutatjuk az 
anatómia (bonctan), a szövettan és a fejlődéstan oktatásának sajátosságait és szépsé-
gét az elmúlt két és fél évszázadban” – kezdi Réthelyi Miklós professzor könyvének 
– Anatómiaoktatás Nagyszombattól a 250 éves Semmelweis Egyetemig – bevezetőjét, 
amelyben áttekinti a Semmelweis Egyetem anatómiaoktatásának múltját és jelenét.

Eddigi történetének 250 éve alatt tizenöt különböző nevet viselt az egyetem, illetve 
jogelődjei, a névmódosításokon keresztül pedig sok esetben akár a magyar történelem 
főbb változásai is végigkövethetőek. A frissen alapított orvosi karon rögtön megin-
dult az oktatás megszervezése, majd az immáron állami irányítás alá került egyetem 
1777-ben Nagyszombatból az ország közepébe, Budára, az erre a célra átépített királyi 
palotába költözött. Az anatómia ismerete nélkül nincs orvosképzés. Élve a pesti egye-
tem anatómiaoktatásának 250 éves múltjával, a szerző felidézi a kezdeteket, az intézet 
vándorlásait, az első 130 év jeles eseményeit, a kiváló igazgatókat és munkatársakat, 
akiknek egyéni és kollektív tevékenysége nagyban hozzájárult az intézet hírnevének 
növeléséhez. A kronologikus feldolgozást emlékbeszédek és személyes visszaemléke-
zések egészítik ki.

Az anatómia oktatása 1770-ben kezdődött, Trnka Vencel irányítása alatt. Az anatómia 
vagy bonctan tanszék vezetőjeként az első évfolyamot már ő tanította, egészen 1785-ig 
állt a tanszék élén.

Sokáig egységesen egy intézetben oktatták az anatómiát, a fejlődéstant, majd a szö-
vettant. 1881-ben már két párhuzamos intézetben folyt az oktatás. Egyre nagyobb sze-
repet kapott a fejlődéstan, Mihalkovics Géza vezetésével megalapították a Fejlődéstani 
Intézetet, ami 1878-tól II. Sz. Bonctani Intézet, majd 1931-től Bonctani, Szövet- és 
Fejlődéstani Tanszék néven működött. A tanszék az 1945/50-es tanévben II. Sz. 
Anatómiai Intézet néven szerepelt.

A pesti Hatvani utcában működő anatómia tanszék kétszer költözött: először az Üllői 
útra, majd a Tűzoltó utcában kapott végleges helyet – ma is ott található. 1879-ben 
készült el a két anatómiai intézet közös épülete a belső klinikai telepen, ez lett néhány 
évvel később az I. Sz. Kórbonctani épület. Az 1897/98. tanévre elkészült a mai anató-
miai épület a Tűzoltó u. 58. sz. alatt. Ez, az akkoriban világviszonylatban is talán a leg-
modernebb anatómiai intézet, Mihalkovics Géza elképzeléseihez igazodva, Weber Antal 
műépítész tervei alapján épült.

Az intézetvezetők – Trnka Vencel, Csausz Márton, Lenhossék József, Mihalkovics 
Géza, Thanhoffer Lajos – anatómusok voltak, klinikai munkát nem végeztek.

Az anatómiaképzés tehát a Tűzoltó utcában érte meg a két világháborút, Budapest 
ostromát, 1956-ot. Közben a képzésbe bekapcsolódtak a külföldi hallgatók is. 1933-ban 
Huzella Tivadar elérte, hogy a II. sz. Anatómiai Intézetben csak szövettant és fejlő-
déstant oktassanak, az anatómia és tájanatómia a Kiss Ferenc vezette I. sz. Anatómiai 
Intézetbe került. Lenhossék Mihály, Kiss Ferenc, Szentágothai János és Tömböl Teréz 
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az egyik anatómiai intézet élén, Tellyesniczky Kálmán, Huzella Tivadar, Törő 
Imre és Halász Béla a másikban váltották egymást az igazgatói poszton. 1967-től, 
Szentágothai János kezdeményezésére mindkét intézet oktatta újra, négy féléven 
át, a teljes morfológiát. A félévek végén kollokvium szerepelt, a negyedik félév 
végén szigorlat. 1989-ben nemcsak az országban, hanem a Semmelweis Egyetemen 
is új időszak kezdődött. A rendszerváltoztatás után Réthelyi Miklós, Csillag András, 
valamint Oláh Imre és Szél Ágoston vezették az intézeteket. 2016-ban az egyetem két, 
anatómiát oktató egysége egyesült és létrejött a mai Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani 
Intézet. 2019-ben az anatómia, szövet- és fejlődéstan tárgyat három szemeszterben ta-
nulják a hallgatók, az első évben makroszkópos anatómiát, az év végén külön szigor-
lattal, valamint sejttant és mikroszkópos anatómia és fejlődéstan tárgyakat hallgatnak. 
Négy szemeszter után szigorlat zárja az anatómia oktatását.

A könyv szerzője dr. Réthelyi Miklós anatómus, rector emeritus, 1961-től az egyetem 
munkatársa, 1981-től egyetemi tanár, volt intézeti igazgató. 1991 után – két időszakra 
– az egyetem rektora, 2002–2009 között a Szentágothai János Idegtudományi Doktori 
Iskola igazgatója. 2010-től két éven át a Nemzeti Erőforrás Minisztérium minisztere.

A könyv értékes kötete a magyar egyetemi orvosképzés 250. évfordulójának tisztelgő 
könyvsorozatoknak.

(Réthelyi Miklós: Anatómiaoktatás Nagyszombattól a 250 éves Semmelweis Egyetemig. 
Budapest, 2020, Semmelweis Kiadó – Multimédia Stúdió, 260 p.)


