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A debreceni Tudományegyetem Történelmi Intézetének 

(Szemináriumának) rövid története 1914-19491 

 

 
Jelen dolgozatomban a debreceni Tudományegyetem (egykori Tisza István-

Tudományegyetem) Történelmi Intézetének kialakulását és történetét kívánom 

bemutatni az egyetem alapításától (1912), illetve megszervezésétől (1914) kezd-

ve egészen az 1949-es nagy felsőoktatási átalakítással bezárólag, különös hang-

súlyt helyezve az akkori egyetemi rendszer, az egyszemélyes tanszékek miatt a 

vezető professzorokra. A korabeli Tanrendekből jól kimutatható, hogy ebből a 

berendezkedésből eredően a professzor érdeklődési területe határozta meg az 

előadások tematikáját, továbbá a tanszék egész profilját is. Fő forrásom a 

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácsülési Jegyző-

könyvei voltak, de emellett felhasználtam a meglévő csekély szakirodalmat, 

valamint egykori hallgatók visszaemlékezéseit is. 

Az egyetem kialakításakor két tanszéket szerveztek a történelemnek, ahogyan 

ez a Református Kollégium Bölcsészeti Akadémiáján volt. A Magyar Történel-

mi Szeminárium vezetője Rugonfalvi Kiss István2 lett nyilvános rendes tanári 

rangban, aki rövid Győr vármegyei levéltárosság után 1911-től a Bölcsészeti 

Akadémián vezette a magyar történelmi tanszéket. 

R. Kiss a magyar történelmi tanszék vezetőjeként és 1924-től a Történelmi 

Intézet igazgatójaként rengeteget tett az egyetem történelmi tanszékeinek 

fejlesztéséért, négy ízben választották meg a Bölcsészettudományi Kar dékán-

                                                        
1 Más tanszékeknél is következetlen módon váltakozik a szeminárium és a tanszék elnevezés, de 

fokozottan igaz a Történelmi Szemináriumra (Intézetre), minthogy az ezt alkotó négy tanszéket is 
gyakran szemináriumokként említik (pl. Kelet-Európa Történelmi Szeminárium), így szerepel 
kiadványsorozatukon is. 
2 Róla megjelent: POLGÁRDY Géza: Rugonfalvi Kiss István emlékezete. Confessio, 2001. – 
Tudományos munkásságáról: VARGA Zoltán: A debreceni Tudományegyetem története I. 
[Debrecen], [1967.] 198-202. – Legújabb feldolgozás (publikálatlan): ZAMBON Csaba: Rugonfalvi 
Kiss István élete és történészi munkássága. Szakdolgozat, ELTE, 1998. 
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jának (1919-20, 1927-28, 1928-29, 1939-40), és az 1932-33-as tanévben az 

egye-tem rektora volt. 

Rugonfalvi Kiss a magyar történelmet félévente egy-egy korszakot bemutat-

va adta elő (Magyarország története: az Árpádok idejében, az Anjou-korban, a 

vegyes házbeli királyok korában, a Jagelló-korban, 1526-1608., 1608-1711, ill. 

XVIII. században, XIX. században) 4 órás főkollégiumként, mindig témában 

hozzá kapcsolva a szemináriumot (2 óra) „a magyar történelem kútfői …-ból” 

címmel. Ezeken túl tartott Heraldika, Magyar művelődéstörténelem, A nádori 

méltóság története stb. speciális témakörű mellékkollégiumokat is. 

Az Egyetemes Történelmi Szeminárium vezetője, Pokoly József3 is a 

Református Kollégium bölcsészeti tagozatának hasonló tanszékéről jött át, míg 

korábban a kolozsvári teológiai akadémia tanára volt. Pokoly József volt a 

Bölcsészettudományi Kar első dékánja (1914-15), majd 1920-21-ben az egyetem 

rektora lett. 

Pokoly felerészben egy 4 vagy 5 órás ókori (A görögök története a perzsa 

háborúkban, A hellenizmus kora, A római köztársaság története, A római biro-

dalom a császárság korában) és felerészben egy 2 vagy 3 órás egyetemes törté-

nelmi kollégiumot adott elő (A reformáció százada, Európa története a 

renaissance korban, stb.), ezeken kívül szemináriumi gyakorlatokat 2 órában. 

A korai időkben, az I. világháború megpróbáltatásai közepette nehezen indult 

a történelemoktatás, mert R. Kiss István katonai szolgálatot teljesített és csak 

1916 januárjában tudta elfoglalni katedráját, addig Darkó Jenő, Pap Károly és 

Pokoly professzorok tartottak helyette órákat. 

Mivel a Történelmi Szeminárium felszerelése elég kezdetleges volt, R. Kiss 

kért a minisztériumtól segélyt, és maga is jó példával járt elöl, mert saját gyűjte-

ményét (13 középkori és 91 újkori eredeti oklevél) a szemináriumnak ajándé-

kozta.4 Később sokat gyarapodott a könyvtár és a felszerelés különféle vásár-

lások és ajándékozások révén (pl. Voetter Ottó hagyatéka, Láng Nándor latin-

professzor ajándékai, stb.). 

Legsürgősebb feladat volt az egyetemes történelemtől különálló ókortörténeti 

tanszék létrehozása, ami többszöri kérelmezés után 1918 júliusában sikerült.5 

                                                        
3 Róla megjelent: RÉVÉSZ Imre: Pokoly József. (Debreceni Tisza István Tudományos Társaság 
Emlékbeszédek I. kötet, 2. szám) Debrecen, 1936., BARCZA József: Pokoly József emlékkötet. (A 

debreceni Református Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszékének tanulmányi füzetei 31.) 
Debrecen, 1994. – Tudományos munkásságáról: VARGA Zoltán: i. m. 197-198. 
4 BTK Jegyzőkönyvek 1915/16. tanév, VI. rendes ülés, 1916. febr. 21. 38. pont. – Segély 
megadása: VKM. 30099/1916. IV. sz. 
5 VKM. 111048/1918. IV. sz. leirata: „Ő Felsége hadszíntéren folyó évi jún. 18-án kelt legfelsőbb 
elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy az egyetemes történelem 
számára második tanszék engedélyeztessék [...] az ókorit a mostani, a közép- és újkorit a 
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Pokoly átkerült az ókortörténet élére, az egyetemes történeti tanszék élére 1918 

augusztusában R. Kiss javaslatára Szentpétery Imre6 budapesti főgimnáziumi 

tanárt és egyetemi magántanárt hívták meg.7 

Szentpétery is kisebb korszakokra tagolva félévenként 4 órában adta elő az 

egyetemes történelmet (Pl. egy félév az újkor történetéből, A renaissance és a 

felfedezések kora vagy A reformáció kora). Szemináriumi gyakorlata nagyrészt 

középkori oklevelek olvasását jelentette, de 1 órás mellékkollégiumként is adott 

elő gyakran Oklevéltan-t. 

1922 végén Zoványi Jenő eltávolításával a hittudományi karon megüresedett 

az egyháztörténeti tanszék. Pokoly József, aki inkább egyháztörténész volt, 

kihasználta a lehetőséget, és áthelyeztette magát. Az így megüresedett ókortör-

téneti tanszék betöltésére Huss Richárd dékánból, Láng Nándor, Rugonfalvi Kiss 

István és Szentpétery Imre professzorokból bizottság létesült. Két pályázat 

érkezett be, Alföldi András8 nemzeti múzeumi tisztviselőé és Bruckner Győző 

miskolci jogakadémiai tanáré, aki a debreceni egyetem magántanára is volt. 

Mivel nem tudtak kettejük közül választani, Szentpétery javaslatára azonos 

helyen („aequo loco”) terjesztették fel őket a minisztériumhoz.9 

Horthy kormányzó 1923 szeptemberében Alföldi Andrást nevezte ki nyilvá-

nos rendkívüli tanári rangban az Ókortörténeti Szeminárium élére.10 A Bölcsé-

szettudományi Kar többszöri sürgetésére, tudományos érdemeire való tekintettel 

1929 márciusában nevezték ki nyilvános rendes tanárnak.11 

Alföldi főkollégiumai a 2 órás Görög történelem és a 3 órás Római törté-

nelem voltak, emellett mellékkollégiumként (2 órában) szerepeltek speciális 

                                                                                                                                         
szervezendő tanszékre bízassék.” 
6 Róla megjelent: EMBER Győző: Szentpétery Imre. Akadémiai Értesítő, 1950. – Nagyon röviden ír 

róla: VARGA Zoltán: i. m. 196. 
7 BTK Jegyzőkönyvek 1917/18. tanév, XIV. rendkívüli ülés, 1918. aug. 6. 100. pont. – Szóba 
kerültek jelöltként a következőek: Hóman Bálint, Veress Endre, Gárdonyi Albert, Divéky Adorján, 
Madzsar Imre. Komoly jelöltként csak Szentpétery Imre és Horváth Jenő nagyváradi jogakadémiai 
tanár szerepelt. – Szentpétery kinevezése: VKM. 169882/1918. IV. sz. 
8 Róla megjelent: ALFÖLDY Géza – L. WEBER (szerk.): Bibliographie von Andreas Alföldi. Bonn, 
1966., Orationes et studia a discipulis admiratoribusque Andreae Alföldi… Acta Classica 
Universitatis Debreceniensis Tom. XXXIII. (1997). Debrecen, 1998. – Legújabban: FORISEK 
Péter: Alföldi András a debreceni egyetemen (1923-1930). Debreceni Szemle 2005/2. 231-238. – 

Nagyon röviden ír róla: VARGA Zoltán: i. m. 196. 
9 BTK Jegyzőkönyvek 1922/23. tanév, XV. rendes ülés, 1923. jún. 25. 113. pont és melléklete. – 
Alföldinek szépen induló és már jelentős eredményeket felmutató, ókori római tárgyú tudományos 
munkássága volt, de tanári tapasztalatokkal nem rendelkezett. Bruckner idősebb pedagógus, de 
nem ókorral foglalkozott. A tanszék betöltéséről lásd részletesen: FORISEK: i. m. 231-233. 
10 VKM. 109436/1923. IV. sz. 
11 VKM. 410-11-437/1929. IV. sz. 
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témák (Magyarország és a római birodalom, Római numizmatika, stb.). Szemi-

náriumként „Forráskritikai gyakorlatok”-at hirdetett. 

1923 szeptemberében Szentpétery Imrét a budapesti egyetemen a történelmi 

segédtudományok tanszékre elhunyt mestere, Fejérpataky László helyére nevez-

ték ki. Szentpétery nem siette el az áthelyezést, részt vett az utódjának kiválasz-

tásán munkálkodó bizottságban mint annak előadója, és csak december közepén 

távozott Budapestre. 

Az egyetemes történeti tanszék betöltésére alakult bizottság (Mitrovics Gyula 

dékán, Alföldi András, Milleker Rezső, Rugonfalvi Kiss István és Szentpétery 

Imre professzorok) 1923 októberében ült össze és egyöntetűen Szabó Dezső 

budapesti gyakorló főgimnáziumi tanár, egyetemi magántanár meghívása mellett 

döntött.12 

Szabó Dezsőt13 1924 márciusában nevezték ki nyilvános rendes tanárrá,14 és 

a Történelmi Intézet leghosszabb ideig működő, átmenetileg több tanszéket is 

ellátó, szorgalmas professzora lett, akit négyszer is dékánná választottak (1924-

25, 1925-26, 1926-27, 1942-43). 

Főkollégiumát 4 órában valamelyik század története címmel hirdette meg (pl. 

A XVII. század története), szemináriuma („Kútfőgyakorlatok az … század törté-

netéhez”) is ehhez igazodott. Időnként század helyett konkrét témakört jelölt 

meg „Az investitura harc, A nemzeti államok megalakulása, A vallásháborúk 

kora, stb.). Tartott még 2 órában „Újkori paleográfia” előadást is. 

Pokoly távozása óta nem volt vezetője a Történelmi Szemináriumnak, ezért 

Szabó Dezső javaslatára R. Kiss Istvánt választották meg igazgatónak, aki 

nyugalomba vonulásáig töltötte be ezt a posztot. Ugyanekkor került szóba, hogy 

a szemináriumi munka hatékonyságának fokozására szükség lenne egy „szak-

segédre” (tanársegédre).15 Ez a következő tanévtől meg is valósult, az első fize-

téstelen tanársegéd Salacz Gábor lett.16 

Alföldi az 1930-31-es tanév I. félévében betegszabadságon volt régi háborús 

sérülésének kiújulása miatt, és már nem is tért vissza Debrecenbe, mert 1931 

januárjában a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen létesített „A ma-

                                                        
12 BTK Jegyzőkönyvek 1923/24. tanév, III. rendes ülés, 1923. okt. 23. 12. pont. – Szóba kerültek 
jelöltként: Horváth Jenő, Balanyi György, Patek Ferenc, Miskolczi Gyula. 
13 Tudományos munkásságáról: VARGA Zoltán: i. m. 202-204. 
14 VKM. 17887/1924. IV. sz. 
15 BTK Jegyzőkönyvek 1924/25. tanév, VII. rendes ülés, 1924. dec. 18. 46. pont. – R. Kiss 
igazgatói megerősítése: VKM. 119302/1924. IV. sz. 
16 Fizetéstelen tanársegéd engedélyezése (addig csak a Földrajzi Intézet rendelkezett ilyennel): 
VKM. 119301/1924. IV. sz. – Megjegyzendő, hogy a későbbi neves professzorok közül Szabó 
István és Varga Zoltán is volt tanársegéd. 
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gyar föld archeológiája” tanszék élére nevezték ki.17 Már Alföldi betegszabad-

ságának idejére megválasztották Szabó Dezsőt helyettesnek, hogy „Görög 

történelem” címen heti 2, „Római történelem” címen heti 3 órában tartson elő-

adásokat.18 Mivel nem sikerült az ókortörténetet betöltetni, a helyettesi megbízás 

félévente meghosszabbításra került egészen 1940-ig.19 

1939 márciusában merült fel Kelet-Európa Történelmi Tanszék felállításának 

gondolata, majd május 4-én megalakult a bizottság Darkó Jenő ógörög-

professzor, (azon évi dékán) vezetésével a történelmi tanszékek vezetőiből, 

amely a tanszék megszervezéséről döntött: 

„A bizottság egyhangulag kijelenti, hogy a keleteurópai történeti 

tanszéknek egyetemünkön való megszervezését elsőrangu tudományos 

szükségnek véli; éspedig olyan módon, hogy ennek a tanszéknek a 

tárgyköre a közép- és újkorra terjedhet ki; különösen most hogy 

Kárpátalja visszacsatolásával egyetemünk feladatai megszaporodtak és 

épen egyetemünk földrajzi helyzeténél fogva is itten van helye egy ilyen 

tanszéknek.”20 

 

Alig két hét múlva, május 17-én végleges döntés született a tanszék felállításáról 

és arra a pályáztatás mellőzésével Divéky Adorjánt21, a varsói Magyar Intézet 

igazgatóját hívták meg, akit a kormányzó 1939 szeptemberében nevezett ki 

nyilvános rendes tanárnak.22 Amikor Németország és a Szovjetúnió lerohanta 

Lengyelországot, a Magyar Intézet is felszámolásra került. Divéky a háborús 

viszontagságok közepette 1940 februárjában foglalhatta el helyét és nemsokára 

sikerült elérnie, hogy volt intézete anyagát Varsóból a debreceni egyetem szerez-

ze meg.23 

Divéky 3 órában Lengyelország, 2 órában Oroszország történetének egy kor-

szakát adta elő félévenként, gyakran az előadás címében is nagy hangsúlyt fek-

                                                        
17 VKM. 327/1931. IV. sz. 
18 BTK Jegyzőkönyvek 1930/31. tanév, III. rendes ülés, 1930. szept. 25. 19. pont (R. Kiss István 
javaslata). – Megerősítése: VKM. 410-11-1450/1930. IV. sz. 
19 Az 1931-es sikertelen pályáztatás után 1935-ben próbálták újra betöltetni az Ókortörténeti 
Tanszéket: Oroszlán Zoltán és Paulovics István ellenében Nagy Lajost, az Aquincumi Múzeum 
igazgatóját választották meg, aki nem fogadta el a megbízatást. (BTK Jegyzőkönyvek 1934/35. 
tanév, XV. rendkívüli ülés, 1935. jún. 22. 120. pont) 
20 BTK Jegyzőkönyvek 1938/39. tanév, X. rendes ülés, 1939. máj. 17. 143. pont. – Erről 
megjelent: MUDRÁK József: Kelet-Európa Történeti Tanszék. (Egyetemi Élet 2002/03. 3. szám) 
21 Róla megjelent: Mudrák József: A bölcsészkar egykori professzora: Divéky Adorján. In: 
HOLLÓSI Gábor (szerk.): Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből I. Debrecen, 
2005. 24-26. Munkásságáról nagyon röviden ír VARGA Zoltán (i. m. 204.) 
22 VKM. 32315/1939. IV. sz. Felmentése a varsói intézet vezetése alól: VKM. 26846/1940. IV. sz. 
23 VKM. 33181/1940. IV. sz. 
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tetve a magyar-lengyel kapcsolatokra. 1943 szeptemberétől szemináriumot is 

hirdetett. 

1940 októberében, a visszacsatolt kolozsvári egyetem új tisztikarának kineve-

zésével egyszerre töltötték be a többi egyetemeken üresedésben lévő tanszé-

keket, így az Ókortörténeti Tanszék és a Régészeti Intézet élére a pécsi egyetem 

ókortörténeti és klasszika-archeológiai tanszékének addigi tanárát, Paulovics 

Istvánt24 nevezték ki nyilvános rendes tanári rangban.25 

Paulovics is maradt az addig megszokott 3-3 órás Görög, ill. Római törté-

nelem főkollégiumnál félévente felváltva, emelett a változatosságot 2 órás 

mellékkollégiumai adták (A pannoniai és daciai határvédelem, Róma város 

topográfiája, A Pontus-vidék az ókorban, stb.). 

Rugonfalvi Kiss István, a magyar történelem professzora az 1941-42-es 

tanévre tudományos munkájának befejezése céljából szabadságot kapott26, majd 

1942. okt. 1-jével nyugalomba vonult.27 Már szabadságolása alatt is, majd a tan-

szék újbóli betöltéséig Szabó Dezsőt választották meg helyettesnek28, a Történel-

mi Intézet igazgatója pedig Divéky Adorján lett. 

Bár a legfontosabb, a magyar történelmi tanszék betöltése sürgős feladat volt, 

lassan haladt az ügy: 1942 szeptemberében megalakult ugyan a bizottság (Szabó 

Dezső dékán, Divéky Adorján, Fest Sándor és Paulovics István professzorok), 

1943 májusára érkeztek be a végleges pályázatok: Ferdinandy Mihály, a szentesi 

múzeum igazgatója és Szabó István, az Országos Levéltár tisztviselője, buda-

pesti egyetemi magántanár nyújtották be jelentkezésüket.29 

Divéky Adorján előadó javaslatára a népiségtörténeti munkáival már komoly 

tudományos rangot szerzett Szabó Istvánt30 választották, akit 1943 szeptembe-

rében nevezték ki nyilvános rendkívüli tanárnak (1945-ben lett nyilvános rendes 

                                                        
24 Róla megjelent: OROSZLÁN Zoltán: Járdányi-Paulovics István. Archeológiai Értesítő, 1954. 
Tudományos munkásságáról: VARGA Zoltán: i. m. 209-210. Paulovics István családnevét 1945-ben 
„Járdányi-Paulovics”-ra változtatta! 
25 VKM. 34861/1940. IV. sz. 
26 VKM. 43719/1941. IV. sz. 
27 VKM. 21510/1942. IV. sz. 
28 BTK Jegyzőkönyvek 1941/42. tanév, I. rendkívüli ülés, 1941. szept. 10. 14. pont. Szabó Dezső 
az 1942-43-as tanév II. felében saját tanszéke és a magyar történelem mellett a kutatói 
szabadságon lévő Divéky tanszékét is helyettesítette és ugyanabban a tanévben dékán is volt! 
29 BTK Jegyzőkönyvek 1942/43. tanév, IX. rendes ülés, 1943. máj. 5. 101. pont és melléklete. 
30 Róla megjelent: SINKOVICS István: Szabó István. Levéltári Közlemények, 1969., SZABAD 
György: Szabó István. Századok, 1970., BITSKEY Istvánné (szerk.): Szabó István, 1898-1969. (A 
Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Tanárainak munkássága 1.) KLTE Könyvtára, 
Debrecen, 1982. Tudományos munkásságáról: VARGA Zoltán: i. m. 204-205. Szabó István a 
debreceni egyetemen végzett jogot és történelmet, és 1927-1928 között a Történelmi Intézet 
tanársegéde volt. 
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tanár). Szabó István Debrecenben nagy hatású történésszé, iskolateremtő pro-

fesszorrá vált, akinek tanítványai ma is elismert szakemberek. Szabó István volt 

a dékán az 1949-50-es tanévben a nagy felsőoktatási változtatások idején. 

Szabó István előadásai közül a 4 órás Magyarország történet főkollégium 

mellett a tudományos eredményeit közkinccsé tevő 1 órás kiskollégiumai is 

jelentősek voltak (Az örökös jobbágyság, Parasztönkormányzatok a XVI-XVII. 

században, A jobbágyfelszabadítás, stb.). Szakítva elődei szokásával szemináriu-

mát két csoportra bontva (kezdőknek és haladóknak) két tantárgyként hirdette 

meg. 

Divékyt az 1944-45-ös tanévre dékánná választottak, de csak egy hónapig 

tölthette be tisztét, majd a közeledő front elől professzortársaival együtt Buda-

pestre menekült (a történelemprofesszorok közül Szabó Dezső maradt Debrecen-

ben). Divéky Adorján a háború után 1945 áprilisáig oktatott a debreceni egye-

temen. Távozásának körülményeire Szabó István később így emlékezett vissza: 

 

„…amikor 1944 utolsó és 1945 első hónapjaiban egyes professzorok ellen 

ifjúsági és más szervek részéről különböző akciók indultak meg, Divéky 

Adorján professzort az ifjúság részéről az egyetem nem kívánatos 

tagjának minősítették. Miután Divéky professzor azt a tanácsot kapta, 

hogy ne maradjon Debrecenben, visszautazott Budapestre és ott is 

maradt.”31 

 

Divéky Adorján 1947 januárjától az Országos Levéltárban dolgozott; a költség-

vetésből törölt tanszékének visszaállítását pedig többször kérte a Bölcsészet-

tudományi Kar, és Szabó Dezsőt helyettesnek és szakelőadónak választották 

meg.32 Ő lett a Történelmi Intézet új igazgatója is. 

Egy minisztériumi rendelet33 előírta, hogy minden tanárjelöltnek vizsgázni 

kell társadalomtudományból és társadalomismeretből, így a frissen habilitált 

magántanárt, Balogh István főispánt választották meg társadalomtudomány 

szakelőadónak 1947 májusában.34 Balogh 1948 júliusában lemondott, helyére 

előbb Szabó Árpád professzort, majd Némedi Lajos magántanárt akarták meg-

                                                        
31 BTK Jegyzőkönyvek 1956/57. tanév, II. rendes ülés, 1956. dec. 6. 2. pont. Szabó István volt 
dékán beszámolója az 1949-es tanszékmegszüntetésekről és annak előzményeiről. 
32 BTK Jegyzőkönyvek 1946/47. tanév, VII. rendes ülés, 1947. febr. 24. 63. pont. – Divéky 
levéltári kinevezése: VKM. 150168/1946. VI. sz. Szabó Dezső helyettesi és szakelőadói 
megerősítése: VKM. 22577/1947. VI. sz. és VKM. 45177/1947. VI. sz. A helyettesítést 1948 
végéig tartották fenn. 
33 VKM. 141216/1946. VI. sz. 
34 BTK Jegyzőkönyvek 1946/47. tanév, XI. rendes ülés, 1947. máj. 31. 129. pont. Megerősítése: 
VKM. 119589/1947. VI. sz. 
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nyerni. Végül a jogi karon ugyanezt előadó Vas Tibor ottani magántanárt bízták 

meg 1949 februárjában.35 

Történelemből a következők szereztek magántanári habilitációt, és előadá-

saikkal színesítették az egyetemi történelemoktatást: 

1923-ban habilitált át a kolozsvári egyetemről Bruckner Győző jogakadémiai 

tanár. Tárgyköre „A Felvidék művelődéstörténete” volt, a középkori és újkori 

városfejlődésről tartott órákat, kiemelve a városi jogkönyvek forrásértékét. 1941 

áprilisában nyilvános rendkívüli tanári címmel tüntették ki.36 

Egy évvel később a klasszika-filológián habilitált ugyan Fehér Géza „A 

magyar történet görög kútfőinek philológiai feldolgozása” tárgykörből, de a 

történelmen is tartott előadásokat a középkori magyar-bolgár kapcsolatokról, 

amikor éppen nem Bulgáriában volt valahol tanulmányúton, vagy munkahelye, a 

szófiai magyar nagykövetség elengedte. 1933 novemberében nyilvános rend-

kívüli tanári címmel tüntették ki.37 

Másfél évtized múlva, 1938-ban történt a következő habilitálás: Bobula Ida, a 

budapesti Sarolta kollégium igazgatója „Fejezetek az újkori magyar kultúr-

történelemből” tárgykörből.38 Órái a magyar történelem nőalakjairól szóltak. 

1940-ben vitéz Kárpáthy-Kravjánszky Mór gödöllői premontrei kanonok-

tanár szerzett magántanári képesítést „A XVI-XVII. századi magyar történelem 

külpolitikai relációi” témakörből. Előadásokat nem tarthatott, mert 1940 decem-

berében elhunyt. 

Két év múlva, 1942-ben a Történelmi Intézet egykori tanársegéde, ekkor már 

Borsod vármegye főlevéltárosa, Klein Gáspár habilitált „A történelem segéd-

tudományai” tárgykörből. Tárgyai közül a 2 vagy 3 órás Írástörténet (Latin 

paleográfia) volt állandó, emellett Oklevéltan és Címertan szerepelt sűrűn, 

ugyanilyen óraszámban. 

1944-ben habilitált a korábbi tanársegéd, Varga Zoltán. Előadásai a magyar 

reformkor és a szabadságharc politikai, gazdasági és társadalmi kérdéseit vizs-

gálták. 

Végül 1947-ben Balogh István muzeológus, Hajdú vármegye kisgazdapárti 

főispánja „A Tiszántúl néptörténete” tárgykörből szerzett magántanári képe-

sítést. Előadásokat az Alföld és azon belül a Tiszántúl gazdasági és társadalmi 

életéről tartott. 
                                                        
35 BTK Jegyzőkönyvek 1948/49. tanév, XIV. rendes ülés, 1949. febr. 28. 232. pont. Megerősítése: 
VKM. 214204/1949. VI. sz. 
36 VKM. 37910/1941. IV. sz. 
37 VKM. 24206/1933. IV. sz. 
38 Bobula Ida Magyarországon a nők történelmi szereplésével és híres asszonyok életével 
foglalkozott, viszont a negyvenes évek második felében az Egyesült Államokba történt emigrálása 
után témát változtatott és a legnevesebb és legelismertebb sumerológus lett. 
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Magyar történelemből a következő pályatételeket tűzték ki39: 1. „I. Ferdinánd 

politikája” (1915). 2. „Összegyűjtendők a forrásokból s kritikailag megvizs-

gálandók mindazok az adatok, melyek a keleti (bizánci) egyháznak a magyarság 

körében végzett hittérítő munkájára vonatkoznak az Árpádok alatt” (1915-1917). 

3. „Országgyűléseink nyomdokai az Anjou-korban” (1916). 4. „Sinay Miklós 

kéziratgyűjteményének ismertetése a magyar történelmi irodalom 

szempontjából” (1917-1918). 5. „Debreczen ipara a XVIII. században” (1920). 

6. „A kiskoru magyar királyok és azok helyettesítése” (1921-1923). 7. „A 

szultánok magyar vonatkozású athnaméinek ismertetése” (1924-1925). 8. „A 

királyi tanács szerepe az országgyűlések előkészítésében a XVI. és XVII. 

században” (1926). 9. „Debrecen az orosz megszállás alatt” (1927-1929). 10. „II. 

József türelmi rendelete és annak irodalmi hatása” (1930-1931). 11. „Vallásügyi 

viszonyok a székelyföldön a XVI. és XVII. században” (1932). 12. „Gróf Zrínyi 

Miklós munkáinak történelmi kútfői jelentősége” (1933). 13. „A vármegye 

1790-1848.” (1934). 14. „Magyar harcászat a XVI. században” (1935-1936). 15. 

„A vármegye a XVII. században” (1937). 16. „A székelyek hadi szervezete 

1562-ig” (1938). 17. „III. Károly telepítései Magyarországon” (1939). 18. 

„Sinay Miklós történetírói működése” (1940-1941). 19. „Lisznyai Kovács Pál 

történetírói munkássága” (1942-1945). 20. „Verbőczi társadalomszemlélete” 

(1946-1947). 21. „Egy hajdúváros 1848-49-ben” (1948). 

Egyetemes történelemből ezek szerepeltek: 1. „A hűbériség keletkezése a 

germán államokban” (1915-1916). 2. „Az egyetemes történelem egysége, fel-

osztása s a felosztások bírálata” (1917). 3. „A hűbériségnek, mint állami és 

társadalmi intézménynek egyetemes történeti jelentősége” (1918). 4. „A nem-

zetiségi kérdés a XIX. század első felében” (1920-1921). 5. „Az európai hatal-

mak érdekcsoportjainak fejlődése és változásai az újkorban” (1922). 6. „A német 

császárok befolyása a pápaválasztásra” (1924-1933). 7. „Nagy Károly a régi és 

modern történetírás tükrében” (1941-1948). 

A Kelet-Európa Történelmi Tanszék is írt ki pályatételeket: 1. „Báthory 

István mint lengyel király” (1940). 2. „Nagy Lajos lengyel királysága” (1941). 3. 

„Nagy Lajos lengyelországi uralma” (1942). 4. „Hedvig királynő a lengyel tró-

non” (1943-1948). 

Ókori történelemből és klasszikus archeológiából is szerepelt pálya-tétel, de 

ebből soha senki nem írt dolgozatot: 1. „Az ókori Magyarország történetére 

vonatkozó irodalom méltatása 1848-ig” (1924-1940). 2. „Deb-recenvidéki 

rómaikori szarmata-település és leletek” (1941-1948). 

                                                        
39 A kitűzött pályatételek megtalálhatók a félévente kiadott Tanrend-ekben (1914-1949). 
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Egyetlen egyszer, 1939-ben művelődéstörténet kategóriában is feltűnt pályatétel: 

„A könyvnyomtatás története Magyarországon” (1939) 

 

 

1. Melléklet: A Történelmi Intézet professzorai és szakelőadói (1914-1950).
40

 

 

Történelmi Szeminárium – igazgatója 

Dr. Pokoly József ny. r. tanár   1914. XI. 4. – 1922. XII. 11. 

Dr. Rugonfalvi Kiss István ny. r. tanár  1924. XII. 18. –1942. IX. 30. 

Dr. Divéky Adorján ny. r. tanár   1942. IX. 30. – 1944. 

Dr. Szabó Dezső ny. r. tanár   1945. – 1949. IX. 27. 

Dr. Szabó István ny. r. tanár   1949. IX. 27. – 1959. 

 

Magyar történelmi Szeminárium – vezetője 

Dr. Rugonfalvi Kiss István ny. r. tanár  1914. VIII. 26. – 1942. X. 1. 

Dr. Pokoly József ny. r. tanár (helyettes)  1914. XI. 4. – 1915. XII. 31. 

Dr. Darkó Jenő ny. r. tanár (helyettes)  1914. XI. 4. – 1915. XII. 31. 

Dr. Pap Károly ny. r. tanár (helyettes)  1914. XI. 4. – 1915. XII. 31. 

Dr. Szabó Dezső ny. r.tanár (helyettes)  1941. IX. 10. – 1943. VI. 30. 

Dr. Szabó István ny. r. (1945-ig ny. rk.) tanár 1943. IX. – 1959. 

 

Egyetemes történelmi Szeminárium – vezetője 

Dr. Pokoly József ny. r. tanár   1914. VIII. 26. – 1918. VI. 18. 

Dr. Szentpétery Imre ny. r. tanár   1918. IX. 1. – 1923. IX. 1. 

Dr. Szentpétery Imre ny. r. tanár (helyettes) 1923. IX. 1. – 1923. XII. 22. 

Dr. Szabó Dezső ny. r. tanár   1924. III. – 1959. 

 

Ókori történelmi Szeminárium – vezetője 

Dr. Pokoly József ny. r. tanár         1918. VI. 18. – 1922. XII. 11. 

Dr. Alföldi András ny. r. (1929. IV.-ig ny. rk.) tanár 1923. IX. 1. – 1931. I. 

Dr. Szabó Dezső ny. r. tanár (helyettes)       1925. VI. 1. – 1926. VI. 1. 

Dr. Szabó Dezső ny. r. tanár (helyettes)       1930. IX. 25. – 1940. X. 19. 

Dr. (1945-től Járdányi-)Paulovics István ny. r. tanár    1940. X. 19. – 1952. XII. 9.(†) 

 

Kelet-Európa Történeti Szeminárium 

Dr. Divéky Adorján ny. r. tanár   1939. IX. 1. – 1945. IV. 

Dr. Szabó Dezső ny. r. tanár (helyettes)  1943. I. 15. – 1943. VII. 1. 

                                                        
40 Az összeállítás a Bölcsészettudományi Kari Jegyzőkönyvek (1914-1950) alapján készült. 



 
 
 

A debreceni Tudományegyetem Történelmi Intézetének ... 

 

 
 
 

225 

Dr. Szabó Dezső ny. r. tanár (helyettes)  1947. II. 24. – 1948. XII. 31. 

 

Társadalomtudomány szakelőadó 

Dr. Balogh István magántanár   1947. V. 31. – 1948. VII. 7. 

Dr. Vas Tibor jogi magántanár   1949. II. – 1949. VIII. 31. 

 

 

2. Melléklet. A Történelmi Intézet tanársegédei és gyakornokai (1925-1950).
41

 

 

Fizetéses adjunktus 

Dr. Borossy András    1950. I. 1. – 1950. IV. 25. 

 

Díjas tanársegéd 

Dr. Salacz Gábor    1925. X. 1. – 1927. IX. 29. 

Dr. Szabó István    1927. X. 1. – 1928. IX. 6. 

Dr. Klein Gáspár    1928. X. 1. – 1930. XII. 12. 

Dr. Varga Zoltán    1931. I. 1. – 1936. IX. 16. 

Dr. Dobó Árpád     1936. X. 1. – 1941. I. 28. 

Dr. Lovas Rezső    1941. II. 1. – 1944. 

Dr. Borossy András    1946. X. 1. – 1949. XII. 31. 

Módy György István    1950. I. 1. – 1950. IV. 27. 

 

Fizetéstelen tanársegéd 

Dr. Simon László    1938. IX. 1. – 1941. I. 28. 

Dr. Dobó Árpád     1941. II. 1. – 1944. 

Dr. Dobó Árpád     1945. – 1950. VIII. 31. 

 

Díjas gyakornok 

Módy György István    1949. V. 12. – 1949. XII. 31. 

 

Díjtalan gyakornok 

Simon László     1936. X. 1. – 1938. VIII. 31. 

Lovas Rezső     1939. IX. 1. – 1941. I. 31. 

Novák József     1939. IX. 1. – 1941. I. 28. 

Paniti Gáspár Gabriella    1941. II. 1. – 1944. 

Kónyi (Kluka) Sándor    1941. II. 1. – 1942. X. 31. 

Tok Miklós     1942. XI. 1. – 1944. 

                                                        
41 Az összeállítás a Bölcsészettudományi Kari Jegyzőkönyvek (1914-1950) alapján készült. 
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Módy György István    1947. IX. 1. – 1949. V. 12. 

Barla Gyula     1947. IX. 1. – 1950. VIII. 31. 

Simonffy Emil     1949. IX. 1. – 1950. VIII. 31. 

Balogh György     1949. IX. 1. – 1950. VIII. 31. 

Nagy Erzsébet     1949. IX. 1. – 1950. VIII. 31. 

Berczi Imre     1949. XI. 1. – 1950. VIII. 31. 

Máté Sándor     1950. IV. 1. – 1950. VI. 15. 

 

Díjas könyvtárkezelő-demonstrátor 

Módy György István    1946. X. 1. – 1949. V. 12. 

Berczi Imre     1949. V. 12. – 1949. IX. 

Hársfalvi Péter     1949. XI. 1. – 1950. VIII. 31. 

Kónya Sándor     1950. VI. 15. – 1950. VIII. 31. 

Máté Sándor     1950. VI. 15. - 1950. VIII. 31. 

 

Kelet-Európa Történeti Szeminárium 

 

Díjtalan gyakornok 

Balázs Viktor     1941. IX. 1. – 1941. X. 31. 

Málnási Erzsébet    1941. XI. 1. – 1944. 

Berczi Géza     1947. V. 1. – 1949. VIII. 31. 

Almássy Éva     1947. IX. 1. – 1949. VIII. 31. 

 

 

József Mudrák 

 

A short history of the Department of History at the Hungarian Royal 

University in Debrecen between 1914 and 1949 

 

When the Hungarian Royal University in Debrecen was established in 1914, two 

departments of History were founded. István Rugonfalvi Kiss was made Chair at 

the Department of Hungarian History and József Pokoly was appointed the Head 

at the Department of World History. An independent Department of Ancient 

History was created in 1918. At the beginning, József Pokoly (who was moved 

from the Department of World History), and after 1923 András Alföldi chaired 

this Department, now at the Count István Tisza Hungarian Royal University. 

Instead of Pokoly, Imre Szentpétery directed the Department of World History 

from 1918 to 1923 when he went to the Péter Pázmány Hungarian Royal 

University in Budapest. Dezső Szabó succeeded him at the direction of the 
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Department. An independent Department of Eastern European History was set 

up by Adorján Divéky that incorporated the Hungarian Institute at Warsaw 

directed by Divéky up to that time. Afterwards Alföldi changed his position for 

another one at the Péter Pázmány Hungarian Royal University in Budapest in 

1930, the Chair of the department became vacant. It was then Dezső Szabó that 

substituted him and in 1940 István (Járdányi-)Paulovics was placed here from 

the University of Pécs to fill this position. In 1942 István Rugonfalvi Kiss retired 

and István Szabó, an outstanding historian took up this post. There are two 

supplements in this paper containing lists of professors, assistant lecturers and 

trainees. 



 

 


