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Virágos Márta

a debreceni M. kir. tudoMányegyeteM 
első rektora: kiss Ferenc  

(1862–1948)

Professor ferenc Kiss Was the first rector of the hungarian royal university of arts and sci-
ences in debrecen.Through delving into the relevant biographical data and publishing his salutatory 
oration of 1914, the author recalls reminiscences of Ferenc Kiss, the outstanding professor of theology, 
who was the first rector of the one-time University of Debrecen.

az a 86 év, amely dr. kiss Ferencnek adatott, a nagy történelmi változások időszaka 
volt. a kiegyezés korszakában volt gyermek, a milleniumi időkben ifjú, s a két világhá-
ború korszaka jelentette életének kiteljesedését.

teológiai szempontból élete a liberalizmus korában indult, amikor a Protestáns 
egylet nagy liberálisai elvi harcukat vívták debrecen ortodoxaival. a Protestáns egylet 
mozgékonysága, tenni vágyása sok ösztönzést adott számára, még ha nem is vallotta 
magáénak a liberalizmus elveit.

kiss Ferenc, aki mezőtúri, késmárki és kecskeméti tanulmányok után lett a debreceni 
kollégium kitűnő teológus diákja, 1884-es végzése után egy évig tanítóskodott, egy 
évig káptalanságot viselt. 1886-tól egy évig a bécsi teológiai fakultás hallgatója lett, 
azután hosszú ideig segédlelkészkedett, elzárva igazi tehetségének megfelelő egyházi 
munkálkodástól. ezen időszakban, 1889-ben „Gondolatok egyházirodalmunk felől” cí-
men tanulmányt írt a debreceni Protestáns lapba. ebben részletes áttekintést adott a 
teológiai irodalom múltjáról és a korabeli helyzetet ismertetve a következő kritikával 
élt: „tudományos teológiai irodalmunk nincs […] a gyakorló lelkészek körében az exegetika 
csak névről ismeretes, a szó szoros értelmében semmink sincs, pedig egy akármilyen kis kom-
mentár nélkül de szegény a lelkész”.

1899-ben lelkész lett Püspökladányban, majd a tiszántúli egyházkerület tanácsbí-
róvá (1909), majd főjegyzővé (1912) választotta. 1911-ben az alsószabolcs-hajdúvidéki 
egyházmegye esperessé tette. 

első tanulmányának megjelenése után csaknem negyedszázaddal maga is teológia 
tanár lett, hiszen 1913 elejétől debrecenben a teológiai akadémián kapott tanári állást. 
amikor 1914-ben megtartotta tanári székfoglalóját, felvázolta a teológiai oktatás átalakí-
tásának tervét: új lelkésznemzedéket kell nevelni, oly módon, hogy a képzés olyan lelkészi 
kart adjon az egyháznak, „amely a továbbképzésre kellő alapot, látókört s irányt már az 
iskolából magával hozza”. szerinte ezen cél elérését igazából csak a szemináriumi rendszer 
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bevezetése segítené elő, amihez tanulótermek, könyvtárak és tanársegédek kellenének. 
a korszerű oktatáshoz csökkenteni kellene a tanórák (előadások) számát és növelni a 
szemináriumok számát, ahol az előadások anyagát 
tudnák részletesen megbeszélni a hallgatókkal.

1914 szeptemberétől az alakuló egyetemen 
a lelkipásztorkodástan professzora lett és kine-
vezték az egyetem első rektorának is. 1922-ben 
lemondott az egyházkerületi főjegyzőségről.

1924-ben ismét elővette a szívének legkedve-
sebb törekvését a lelkészképzés kérdését: a debrece-
ni Protestáns lapban fejtette ki véleményét a lelké-
szek tudományos továbbképzésének fontosságáról: 
„mert annak, hogy az egyház hatóereje fogy, nem utol-
só oka az a szellemi lehanyatlás, mely a lelkészi kar tu-
dományos képzettségének hiányából, vagy fogyatékos-
ságából származik”. ezt a hiányosságot egy egyéves 
tanfolyam beállításával oldaná fel, „ahol a hallgatók 
vezetés mellett a tudományos és a gyakorlati munkába dolgoznák be magukat”.

Munkássága az idők folyamán egyre inkább országos méretűvé vált: tagja volt a bu-
dapesti második, harmadik és negyedik zsinatnak (1904, 1917, 1928), 1920-22 között 
nemzetgyűlési képviselőséget töltött be. részt vesz az országos református lelkészegyesület 
létrehozásában. a lelkipásztori feladatokat nagyon széleskörűen fogalmazta meg: „Ne csak 
prédikáljunk a népnek, hanem foglalkozzunk a néppel.” Műveltséget kell terjeszteni közmű-
velődési intézmények felállításával, néplíceum, téli esték, vasárnapi iskolák, ifjúsági egye-
sületek szervezésével, felnőttek oktatásával. a szenvedők, az éhezők és elhagyottak számára 
árvaházakat, gyógyhelyeket kell létrehozni. ennek első lépéseként avatták fel a lelkészárvák 
fiú és leány kálvineumát, melynek megteremtésében oroszlánrészt vállalt.

Hetvenegy éves korában (1933) szokatlan lépésre vállalkozott, katedrájáról nyu-
galomba vonult és minden energiáját az országos református szeretetszövetség meg-
alapításának és ennek keretében árvaházak, idősotthonok, napközi otthonok és fogya-
tékos intézetek szervezésének szentelte minden idejét. a második világháború végén, 
1944-ben 23 árvaház, 19 aggmenház, több speciális otthon (napközi, szellemi fogyaté-
kosok), üdülőtelepek és családvédelmi akciók jelzik emberfeletti munkáját. kiapadha-
tatlan energiáját jelzi, hogy emellett szerkesztette a szeretetszövetség kalendáriumát, a 
népbarát könyvtárat és számos tudományos cikket is írt. 

bár 1936-ban budapestre költözött, 1945-ben visszatért debrecenbe, ahol 1948-
ban, életének 86. évében érte a halál.

***
első rektorunkra itt tanévet megnyitó beszédével emlékezünk, Forrásközlés rovatunk-
ban rektori beszámolója is olvasható. 
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