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IN MEMORIAM

Kettesy Aladár (1893–1983)

Százhúsz éve született és 30 éve halt meg a modern ma-

gyar szemészet megteremtője, dr. Kettesy Aladár. Élet-

rajza megtalálható több közleményben [1, 2, 3], így 

csak dióhéjban emlékezünk élete nagyobb eseményeire. 

 Szegeden látta meg a napvilágot Kreiker Aladár néven, 

1939-ben magyarosított Kettesyre. Középiskoláit Szege-

den végezte, ahol 1911-ben érettségizett. Orvosi tanul-

mányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem 

Orvosi Karán kezdte, majd a pozsonyi egyetemen ta-

nult, ahol 1919-ben kapott orvosi oklevelet. Első állása 

is Pozsonyban volt, az Imre József vezette Szemklinikán. 

Miután a trianoni béke következtében megszűnt a po-

zsonyi magyar egyetem, Budapestre került Blaskovics 

László mellé, aki akkor a budapesti Állami Szemkórházat 

vezette. A közben létrejött Debreceni Egyetem Szemé-

szeti Klinikájának igazgatásával Blaskovics Lászlót bízták 

meg, aki Debrecenbe küldte Kettesyt, és megbízta a kli-

nika vezetésével. Ekkor indult Kettesy 62 éves pályafu-

tása: 1923-ban magántanár, 1930-tól nyilvános rendes 

tanár és a Debreceni Szemészeti Klinika igazgatója lett. 

Volt az Orvostudományi Kar dékánja és az egyetem rek-

tora. Élete végéig aktív volt, bár utolsó éveiben már nem 

operált. Utolsó, német nyelven írt dolgozatomat egy 

héttel a halála előtt még kijavította, de szóbeli konzultá-

cióra már nem kerülhetett sor.

Életének történetét, a klinikai történetek összefogla-

lását, Kettesy orvosi fi lozófi áját jól adja közre kedves ta-

nítványának, dr. Alberth Béla professzornak – aki 34 évet 

töltött mestere mellett – Kettesy Aladár 100 éves szüle-

tésnapjára megjelentetett monográfi ája [1, 2]. Regénybe 

illő életrajzának történeteit ismerhetjük meg belőle. 

 Magam 5 évig voltam a tanítványa, munkatársa, de élete 

végéig naponta találkoztunk, miután ő haláláig bejárt a 

klinikára. Magánbetegei közül egy-egy pácienst a gya-

kornokokra testált, akik helyette a műtétet is elvégezhet-

ték. Így kaptam én pár hónapos szemészként egy enucle-

atiót, ami mérhetetlen megtiszteléssel, önbizalommal 

töltött el. Kettesy professzor persze jól értesült volt, már 

tudta, hogy meg fogom tudni csinálni. Életre szóló él-

mény volt, amikor egyéves orvosként tudományos elő-

adással vitt Greifswaldba, a Keletnémet Szemorvos Tár-

saság kongresszusára. Ha egy-egy előadás után felmerült 

egy vitás kérdés, mindenki felé fordult és várta, hogy 

Kettesy professzor mondja ki a végső igazságot. Günther 

professzor írta róla: Kettesy Aladár a klinikai szemészet 

területén univerzális zseni volt. Nem volt a szemészetnek 

olyan területe, amellyel nem foglalkozott. Kedvenc terü-

lete talán mégis a szem fénytörése volt, amelyről első 

könyvét is írta. De az Orvosi Hetilapban közölte azokat 

1. ábra Kettesy Aladár szobra a Debreceni Szemklinika melletti parkban 

(Részlet)

a közleményeit, amelyeket az általános orvosoknak szánt. 

Legelső közleménye is itt jelent meg (2. ábra), amelyen 

még az édesanyjának szóló dedikációja is látható. A sze-

mészet minden területét művelte, kiváló operatőr volt. 

Blaskovics Lászlóval közösen írt szemészeti műtéttan 

könyvét (Eingriffe am Auge) több nyelvre lefordították. 

Foglalkozott a színlátás elméletével, a szemészeti szö-

vettannal, éa a kancsalságról még élete utolsó éveiben is 

cikkeket írt. A Kettesy-féle látóélesség meghatározására 

szolgáló táblát nemcsak Magyarországon használják. 

A  rákelméletére még Amerikában is felfi gyeltek, ahová 

kutatóorvosnak is hívták. Ezt megtiszteltetésnek tar-

totta, de nem fogadta el.

Olyan időkben élt, amikor kitüntetéseket nem oszto-

gattak a magafajta embereknek. Mégis megkapta halála 

után azt, amit kevesen: a Debreceni Gyengénlátók Isko-

láját róla nevezték el.

A Debreceni Egyetem Orvostudományi Kara tisztelet-

tel emlékezik klinikáinak első igazgatóira, így a nagynevű 
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professzorok emlékére szobrokat állított volt intézeteik 

közelében. Megemlékezésünk elején a Kettesy-szobor 

részlete látható (1. ábra). A szobor Györfi  Sándor Mun-

kácsy-díjas szobrászművész alkotása. Kettesy Aladár is-

kolateremtő munkássága nyomán 24 főorvossal, 4 ma-

gántanárral, 7 kandidátussal, 3 tudományok doktorával 

és 3 professzorral gazdagodott az ország.
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