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1793.  április  19-én  született,  Gyöngyösön.  Apja  paraszti  élet  kínjától  városba  menekült

szegény szabómester volt.  Gyöngyösön, majd az egri líceumban tanult „1811 őszén került

Pestre,  hol  az  egyetemen  az  orvosi  tanfolyamra  íratta  be  magát,  melyet  sok  küzdés  és

nélkülözés  között,  kitűnő  sikerrel  fejezett  be”,  írta  halála  ötvenedik  évfordulóján,

megemlékezve  a  Természettudományi  Társulat  létrehozójáról,  Entz  Géza.  „1818-ban

orvosdoktorrá avatták, két évvel később pedig megszerezte a szemészmesteri oklevelet. 1819-

ben tanársegéddé nevezték ki Széky (Stulfa) Péter, majd Fabini Theophil J. tanár mellé. Az

előbbinél,  ki  a  belorvostant  adta  elő  sebésztanulóknak,  hét  hónapig,  Fabininél  pedig,  a

szemészeti  tanszék  mellett,  harmadfél  évig  működött.  …Fabini  volt  a  szemészetnek  első

külön tanára, s Bugát, mint a jeles tanár oldalán alaposan készült specialista, jogosan tarthatott

igényt az országos szemész állásra. 

Csalódott,  – nemcsak ez a  törekvése nem sikerült,  hanem még az általános kór-  és

gyógytani,  meg a sebészek számára szolgáló elméleti  orvostudományi  tanszéket  is  mással

töltötték be, s ez utóbbi tanszékre is csak néhány év múlva került. Nyilván ezek a csalódások

indították őt arra, hogy úgy, mint a pesti egyetemek több jeles neveltje, két más orvostársával

külföldön keressen működési teret, a mi Bugát-nak, a  mi szerencsénkre, nem sikerült…” A

kazáni egyetemre pályázott, de a kormány nem adott útlevelet, „azért – írja –, hon maradván,

hosszú várakozásom után egy a többiekhez képest csak félértékű s jelenleg éppen haldokló

tanszéket  nyertem”.  –  „Sok küzdés  és nélkülözés”,  „csalódások”,  „nem sikerült”,  „hosszú

várakozás  után”  –  ezek  a  szavak  szinte  vezérmotívumai  egész  életének.  24  hosszú  évig

működött azon a „félértékű tanszéken”, s utána még attól is megfosztva, keserű magányban

élt  egy még  hosszabb  évtizedig,  s  kegyetlen  sorsa  megérni  engedte,  hogy legkedvesebb,

legnagyobb alkotása, a Természettudományi Társulat  élére visszakerülve (1860), lássa egy

más célok után futó generáció által egészen más irányba terelni a magyar természettudomány

ügyét, s legyen saját maga által érzetten akadály éppen az új társulat legjobbjai szemében. 
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Halála után sem érte jobb sors. A tudományos és társadalmi hatalommá nőtt Társulat

mindig úgy tekintette,  mint parvenü urak szokták „kicsit  szégyellni való” parasztősüket, a

felszabadulás után megjelent egyetlen nagyobb monográfia pedig a kora ötvenes (1950!) évek

tudományos légkörének előkészítőjét ünnepelte benne, elméleti tudást gyakorlattal egyesítő

plebejus-demokrata  tudóst.  Szerencsétlenségére,  a  magyar  medicina  óriása,  Semmelweis

Ignác is éppen 1865-ben halt meg, s így temetések és évfordulók tekintetében mindig oly

gavalléros nemzetünk emlékezés-kontingenséből nem sok jut Bugátnak. Sokat ártott egykori

barátja, Toldy Ferenc dicsérete is: „helyesen szólnia Révai, szépen Kazinczy, műszabatosan

Bugát  Pál  tanították  a  nemzetet”,  éltán  gúnyolta  ezen  az  alapon  a  Természettudományi

Társulat szigorú öregura, Szily Kálmán (Gyulai Pál természettudományos megfelelője), mert

semmitől  olyan messze,  mint  „műszabatosságtól”  és Kazinczytól,  nem volt  Bugát.  Sokkal

találóbban és tömörebben jellemzi kollégája, Tognio Lajos ellenséges kifakadása: „Bugát der

magyaroman!”  Tényleg,  alig  lehetne  találóbb  nevet  találni  arra  a  „betegségre”,  amely  az

ezernyolcszázhúszas  évek  második  felétől  kezdve  egyre  fokozódó  mértékben  lepte  meg

nemcsak Bugátot, hanem magyar, német, zsidó, tót származású intellektuellek egész sorát,

mint „magyarománia”.

Szórul szóra ezzel a váddal illették arisztokrata kollégái az ifjú István grófot. Fényes

tehetsége, rangja, vagyona előtt nyitva állott a világ, egy új, s tökéletesebb Byron lehetett

volna,  a romantika kényeztetett hőse, s ő ehelyett  magyarul tanul,  akadémiát alapít,  hidat,

vasutat akar építeni egy gazdaságilag és értelmileg elmaradott országban. Pedig Széchenyi

nem volt  fantaszta.  Talán  kora  legreálisabb s  mindenesetre  legtehetségesebb  közgazdásza

volt. Tisztán látta, milyen gazdasági lehetőségek vannak éppen elhanyagoltsága miatt ebben a

munkaerőben s nyersanyagban oly gazdag országban, a forradalomszerűen fejlődő új ipari és

kereskedelmi  élet  korában.  Kelet-Európa  volt  annak  a  kornak  Afrikája,  Indiája,  Kínája

együttvéve: aki kulcsot talált volna hozzá, hallatlan kincseket tudott volna nyerni ebből az

évszázadokig elnyomott, kihasználatlan talajból. Az egyik kulcs a gazdasági élet fejlesztése

volt, a másik, hogy a termelt javak ne kerülhessenek ki a termelők kezéből, maradjanak hazai

kézben.  Ehhez  el  kellett  különíteni  magunkat  a  feloldani  igyekvő  német  érdekkörtől,

gazdaságilag is, nyelvileg is. Éppen olyan érdeke volt ez a nálunk élő németeknek, mint a

magyaroknak, s nemegyszer éppen a németek voltak a legnagyobb „magyarománok”.

István gróf világosan látta azt is, hogy ezeket a gyakorlati célokat nem lehet megfelelő

tudományos  háttér  és  alap  nélkül  elérni,  ennek  a  biztosítását  is  szolgálta  grandiózus

„befektetése”,  az  Akadémia.  Egyike  azon  húszegynéhány  embernek,  akit  nagyralátó

gazdasági  terveibe  beavatott,  volt  Bugát  Pál.  Mennyit  értett  meg  a  fiatal  orvos  a  gróf



gazdasági  elképzeléseiből?  Emberi  alakja,  példája,  lelkesedése  mindenesetre  örökre

belevésődött szívébe, s évekkel később, 1848 végének nehéz napjaiban: „Most szeretném én

Széchenyi-nk  1825-iki  szívét  –  írja.  –  Hazánk  meg  volna  mentve,  még  pedig  szörnyű

diadallal! Így pedig kérdés!”

Széchenyink  1825-ös  szívének  legkedvesebb  gyermeke,  az  Akadémia  s  a  körülötte

tömörült írók-tudósok egyszerre szolgálták a tudományok magyar nyelven való közvetítését, s

a nemzeti öntudat hatalmas ébresztését. Ez a kettősség szabja meg a harmincas–negyvenes

évek  arculatát,  ez  okozza  az  akkori  magyar  tudományos  élet  különös  báját,  túlzásait,

melyeken ma mosolygunk talán, ez okozza merészségét, hevét, „magyaromániaját”, konkrét,

szabatos célok, s fantáziálás egymás melletti életét.

„A magyar tudós társaság legelső s talán legfontosabb munkálatai közé tartozik – írja

1837-ben  a  Tudományos  Gyűjteményben  Vállas  Antal  –  Babbage  Logarithmai

közrebocsátása.  Mert  hazánkfiait  csak  figyelmeztetni  kell  valamire,  kivált  nemzeti

nyelvünkön, mellyben gondolkozni tudnak, s bizonyosak lehetünk, hogy kifejlődésük soká

késni  nem  fog.  A  mathematikai  és  physicai  tudományok,  mellyek  ma  a  bölcselkedés,

történetek és hozományos tanítmányok mellett, tekintetre méltó helyet foglalnak el, nálunk

mind eddig, egyeseket kivéve, beutat nem nyerhettek…” A magyar tudós társaság igyekezett

ezt a hiányt pótolni. Matematikai és fizikai könyveket magyar nyelven írni már nem volt újság

akkor, de rendszeressé ez a tevékenység most válik, éppen a magyar tudós társaság működése

következtében.

A  Tudományos  Gyűjtemény évfolyamaiban  lapozgatva,  minduntalan  találkozunk

természettudományos-matematikai  eredmények  ismertetésével,  külföldi  s  magyar  nyelven

megjelent  tudományos  könyvek  bírálatával.  „A  mulattató  elme-szülemények  tündér

Sphaeráján  már  már  felyül  emelkedő  Magyar  Olvasó  Közönség  –  olvashatjuk  az  egyik

„könyvesmertetésben”  –  alig  óhajt  inkább  valamit,  mint  a  természetnek,  azon  minden

eszmélőre köz-érdekű Tárgynak törvényire s  azoknak használatára  vezető oktatást… Ezen

munkácska szerzője [nem a Fordítóról van most szó] nagyon szorosan vévén a Tapasztalati

nevet,  veszedelmes  dilemmába  szorította  magát…”  Az  ismertetett  könyv:  „Tapasztalati

Természet Tudomány, Tscharner Bóldogbul fordítva Bugát Pál által. I. kötet. Budán. 1836.” A

recenzens  részletesen  és  nagyon  színvonalasan  tárgyalja  a  könyv  hibáit,  azután  a  fordító

kritikájára tér át: „A nyelv ollyan organikus valami – írja –, melly az idegen táplálékokat

könnyen elhasonlíthatja; ne féljünk, hogy veszedelmesebb rágást okozzon neki az elasticitas

mint az érméczesség, az electricitas, mint a berzanyag, a volumen mint a térime…”

Bugát  egyéb  fordításait  is  azonnal  éles  kritikával  fogadták  a  kortársak.  „Oskoláink



számos  fogyatkozásai  között  –  olvassuk Chelius  Sebészség-énék  fordításáról  –,  melyek  a

tudományok  terjedését  hazánkban  nem kevéssé  akadályozzák,  méltán  főhelyet  érdemel  a

czélszerű oskolai könyvek hiányzása… Fájdalommal kénytelen azonban referens megvallani,

hogy  ez  mint  minden  eredeti  vagy  fordított  munkái  professor  Bugát  Urnak,  el  van  sok

helytelen új szók özönével borítva… Ütdag = anevrisma e helyett: verőérdaganat. Éktelen

rövidséggel  készült  helytelen  szó… Dagot  mondani  daganat  helyett  képtelenség,  de  olly

képtelenség, melynek a professor Bugát úr munkájiban több száz példái jőnek elő…”

Ugyanakkor  azonban,  mikor  ilyen  szigorú  kritikával  bírálják  Bugát  nyelvalkotó

tevékenységét,  helyet  adnak  a  legfantasztikusabb,  nyelvészetinek  sem  nevezhető

spekulációknak. Pl. a Magyar eredetű Francia szókról értekezve, azt találjuk, hogy sok száz

szavuk között magyarból vették a franciák azt is, hogy pl. „achat = vásár, aigre = egres, Aides

= adó, bugler – bőgni, tumeur – tömörödés, daganat, verd = zöld; ami virul”. S egy nagyon

érdekes, hosszú, a korabeli irodalom meglepően jó ismeretében írott értekezés az akkoriban

szenzációt keltő ékírásban is magyar nyelvet vél felfedezni, s így biztat: „Rajta Magyarok,

vívjuk ki egymást bájoló hangjaink már két ezer évek előtt ékes divatozását egy tündöklőbb

Ég alatt.”

Lemaradottságunk  érzése  és  határtalan  öntudat.  Nagy  bűnök  és  nagy  erények

fitogtatása.  Nyelv-  és  országteremtés,  nemes  elvek  és  klikk-harcok,  a  fejlődés  korlátlan

lehetőségeinek érzése, s visszavetítése nemzeti múltunkba, majd rögtön pirulás Nyugat éppen

megismert nagy tudománya miatt… Ez a kor Bugát Pál kora, „Tündöklőbb Ég alatt” élt és

„vívott” mint mi, munkáit nem szabad egy későbbi,  hűvösebb s kiábrándultabb kor ízlése

szerint megítélni.

„Tündöklőbb  Ég  alatt”  élt  mint  mi,  de  sokkal  nehezebb  földi  körülmények  között.

Nagyon távol vagyunk még, Győri Tibor és Magyary-Kossa Gyula úttörő munkái ellenére is,

hogy akár  csak megközelítő  képünk legyen a múlt  század első felének orvosi oktatásáról

Magyarországon. Valószínűleg sokkal rosszabb volt, mint azt ma már elképzelni is tudjuk.

Ebben  a  korban  egyebütt  is  csak  ott  volt  számottevő  egyetemi  oktatás,  ahol  a  francia

forradalom  nagy,  új  iskolatípusait,  az  École  Polytechnique-ot  és  a  párizsi,  montpellier-i,

strasbourgi orvosi egyetemeket, az Écoles centrales-t, követték és legalább részben utánozták.

Nem  véletlenül  –  s  milyen  hiába!  –  hivatkozott  folyton  a  magyar  természettudományos

oktatás nagy előharcosa, Vállas Antal, az École polytechnique-ra.

Nálunk,  ahol  a  francia  forradalom  eszméitől  nemcsak  a  Habsburg-ház,  de  magyar

uraink is annyira féltek, szó sem lehetett a francia példa utánzásáról. Nálunk más elvek szerint

folyt a tanítás. „A szülészet és szemészet tanárai – olvassuk egy korabeli  feljegyzésben –



kitűnő  emberek  voltak,  s  mindketten  a  pathologia  humoralis  követői.  Birly  Ede  az

asszonyokat  Mózes  tisztátalan  állatai  közé  sorolta,  mondván,  hogy  amennyire  kedvesek,

tiszták  kívülről,  éppen  annyira  piszkosak  belülről;  minden  orvos  úgy tekintse  őket,  mint

Augias  istállóját,  melyet  alig  lehet  kitisztítani.  Gyógyításuknál  a  hashajtók  mindig  kéznél

legyenek, nem valami drágák, mint a bécsi hashajtóvíz (Aqua laxativa Viennensis), melyet ő

sohasem használ miáltal a szegény magyar egyetemnek sok ezreket megtakarított, hanem az ő

házi  pora,  mely  keménymag-porból  és  keserűsóból  állt.  …Fabini,  a  szemészet  tanára,  a

catechetikus tanmódot követte. A tankönyvből minden sort ő mondott el a felelőnek, csak a

két végszót kellett belemondani.” „Még a negyvenes években is olyanok voltak az állapotok –

írja Magyary-Kossa –, hogy a bonctan tanára (Csausz) mindennapi gyakorlatáról szaladt be az

intézetébe,  mikor  az  előadás  ideje  közeledett,  megmagyaráztatta  magának a  tanársegédtől

készített  preparátumot,  azután  Hampel  anatómiája  nyomán  megtartotta  az  előadást,

pálcikával, s gyakran kesztyűs kézzel demonstrálva a készítmény részeit…”

Ezt a könyvet, amiből Csausz Márton még a negyvenes évek végén is tanított, Hampel

Adolf Fridrik bonctanát, ezt is Bugát Pál fordította le és adta ki 1828-ban. „A fordító – írja a

Vezérszóban – már negyedik esztendeje, hogy mint rendes Királyi Oktató az orvosi tudomány

észképi  (theoretica)  részének  magyar  és  német  nyelven  való  előadásával  foglalatoskodik;

hivatalának kezdetekor  meg lefolyása alatt  semmit  sem érzett  oly fájdalmasan,  mint  azon

hijánosságot, hogy mind a természeti tudományok, de még inkább az orvosi tudomány honni

nyelvünkön csaknem egészen parlagon fekszik…” és minden erejével iparkodott „az említett

tudományok előadásában a  dísztelen  tarkaságot  csinos  egyszerűséggel,  a  zavaros  homályt

derített tisztasággal… fölcserélni”.

„Minden emberi gondolat cselekedetté valósulni vágyakodik” – egyik tankönyvének, az

1830-ban  kiadott  Éptannak  előszavában  írja  ezeket  a  munkás  életére  annyira  jellemző

szavakat.  Jól  látta,  hogy  az  egyetem  irtózatos  elmaradott  világában  gondolatai  sohasem

valósulhatnak cselekedetté.  Hiába voltak tankönyvfordításai,  saját  tankönyvei,  előadásai,  a

professzorok butaságával s önzésével nem lehetett megbirkózni. S hozzá Bugát még csak nem

is a rendes orvosi egyetemen, hanem afféle másodrendű, sebészmesterek képzésére létesített

főiskolán  adott  elő.  Az  ország  orvosi  közvéleményéhez  fordult  hát,  s  1831-ben  Schedel

Ferenccel  megindítja  az  első  magyar  nyelvű  orvosi  folyóiratot,  az  Orvosi  Tárt.  Az  első

néhány év  roppant  nehéz  volt.  Schedel  túlságosan  irodalmár  volt  ahhoz,  hogy megfelelő

segítőtárs legyen, s nyelvújítási elveikben – s abban a korban ez talán még döntőbb volt – sem

egyeztek a szerkesztők. így Schedel csakhamar megvált a laptól, s helyét Flór Ferenc vette át.

Flórban  igazi  segítő-  és  munkatársat  talált  Bugát.  Lelkiismeretes,  önzetlen,  nagy  tudású,



szerény ember volt, kitűnő orvos s úgy látszik, ügyes diplomata is, aki közömbösítette Bugát

szenvedélyes természetének veszedelmeit. A lap sokáig, több mint egy évtizedig nem nagyon

talált  formájára.  A szerkesztők  még  a  csekély  heti  egy ívet  sem mindig  tudták  értelmes

anyaggal megtölteni, nem tudtak helyesen tájékozódni, válogatni, s bizony, nagyon is jogos a

Tudományos Gyűjtemény kritikája 1840-ben: „az O. T. különben is kevés számú íveit jobb

volna azon gyakorlati felfedezések javával, melyek a külföldi orvosi journálokban olly nagy

számmal találhatók, megtölteni…”

A negyvenes évek elejétől kezdve a lap színvonala rohamosan javul. Még most is sok a

gyenge,  Bécset  majmoló  szolgai  cikk,  közlemények  a  „bécsi  egyetem  második  sebészi

koródáján  orvosolt  esetekről”,  de  a  tájékozódás  egyre  szélesebb  körű  lesz,  rendszeresen

referálják  a  nagy francia  és  angol  orvosi  folyóiratokat,  ismertetik  az  új  diagnosztikai  és

terápiás módszereket, olvashatunk a lapban altatással végzett  műtétekről, helyet kapnak új

orvostudományi elméletek, részletes vita tárgyát képezi a gyógyfürdők ügye, egyre jobb lesz a

kazuisztika. Említsük meg példaként Török József – a lap egyik legnagyszerűbb munkatársa,

később  debreceni  tanár  –  egy  cikkismertetését  a  Gazette  médicale  de  Paris  1846-os

évfolyamából: A rákanyag górcsői kórjeleiről: „A rákdagok legtöbb eseteiben sem a kórodai,

sem  a  kórboncztani  kórjelek  nem  elégségesek  arra  nézve,  hogy  a  kórismében  biztosan

vezessenek;  …Hanem a  kór-  és  górcsőtani  jellemek  összesített  fürkészete  adhat  egyedül

fölvilágosítást  az  előttünk  lévő  daganat  természetéről…  A  ráksejt  az  alapeleme  a  rákos

szövetnek. Ez gyakran tízszerte nagyobb lehet minden dimensiókban a vértekecseknél.  Ez

vagy alaktalan folyadékból támad, a blastemákból szemcsék képében, vagy pedig egy már

meglévő sejt üregében kezdi kifejlődését, melly sejt a növés bevégződésével fölpattan, vagy

egyes  darabokra  válik  szét…” Ugyancsak Török az  1844-es  évfolyamban a  Bright-kórról

értekezik, s megállapítja,  mai tudásunk szerint is igen helyesen, hogy „a Bright-féle baj…

csak  kórjeles  (symptomaticus)  bántalom,  mellynek  kifejlődése  más  betegség  által

föltételeztetik”. Az 1845-ös évfolyamban Fromm Pál Hallócsőtani leckéi a szivbántalmakról

ezt  az akkor  még új  és  nagyon fontos  diagnosztikai  módszert  olyan világosan s  tömören

foglalja  össze,  hogy sok mai  tankönyvünk  megirigyelhetné.  A  Tár a  negyvenes  években

mindenképpen a mai Orvosi Hetilap méltó ősévé válik, s semmiképpen sem túlzás Entz Géza

megállapítása,  „hogy  az  Orvosi  Tár vetette  el  a  magját  napjaink  [1915]  virágzó

orvosirodalmának”.

Az  Orvosi  Tár volt  e  mellett  a  Természettudományi  Társulat  hivatalos  közlönye is.

Bugát eme másik nagy alkotásáról nagy s könnyen hozzáférhető irodalom található, részletes

ismertetése  felesleges.  Legjobban  még  ma  is  Kátai  Gábor  1868-ban  kiadott  története



használható,  amelyik lényegében változatlan formában közli a jegyzőkönyveket.  Később a

Társulat  egészen  más  valami  lett,  mint  aminek  Bugát  s  alapítótársai  akarták,  s  ennek

megfelelően a Társulat történetírói is módosítottak a korai történeten.

Ezt az első Társulatot, ha valamihez, hát még leginkább a korai, XVII. század közepi

Royal  Societyhez  lehet  hasonlítani.  Íme,  néhány példa  sok százból:  „1843.  Dec.  26.  Kis

gyűlés. Elnök Bugát. Titoknok Kovács. Erdélyi (Verebélyi) Trencsén megyei főorvos három

kőszén és két cseleny darabot küld s felszólítja a társulatot, hogy a hazánkban található kőszén

lelhelyeit puhatolná ki az illető kőszenek sajátságaival együtt, s azt bocsátaná közre, mert a

fahiány  már  hazánk  erdősebb  vidékein  is  mindinkább  érezhetővé  válik  s  a  jelenleg

fejlődésnek eredt ipar nem sokára pótlék tüzelő szert követelend. – A beküldött példányok

köszönettel fogadtatván az illető szaknak megvizsgálás végett átadatnak… Hanák János 408

fajból álló Máramaros megyei növény gyűjteményét mutatja be az elnök… Divald Ferdinánd

Zólyom megye fáinak törzs- és virággyűjteményét küldi be, mely is, úgy szinte a Dr. Ötvös

Ágoston  által  beküldött  két  példány  arany-ásvány  köszönettel  fogadtatik…  Agnelli  a

Szolnokon uralkodó, szárnyas állatokat pusztító ragálykór leírását  küldi be…” „1842. oct.

15…  Tognio  Lajos  tnr  gyűjtemény  számára  egy  szalag  gilisztát  küld  borlélben,  és  egy

szalamandrát. Egy Nógrád megyei tégla mutattatik be, a hozzá tartozó földnemmel együtt,

mely a hőség minden fokát kiállja, ezért kemencze építésre különösen hasznosnak ígérkezik;

–  megvizsgálás  végett  a  vegytani  osztálynak  adatik  át,  elemzését  Nendtvich  vállalja

magára…” „1847. Jul. 15. Élet-, állat- s növénytani szakülés… Petényi felszólítja Rhédeyt,

hogy a birtokában lévő, de a museum számára nem sokára csontvázzá kikészítendő havasi

ürgével,  mint  téli  alvó  állattal  tenne  némi  kísérleteket.  Rhédey megjegyzi,  hogy ilynemű

kísérleteket igen sokan tettek már, ezért azt ajánlja, hogy ez állatkát meg kellene tartani addig,

míg  téli  álma  beáll  s  azzal  s  több  más  téli  alvóval  (ürge,  pele,  denevér,  hüllők)  ezen

állapotukban kellene  kísérleteket  tenni  s  ekkor  felbonczolni,  mi  is  elfogadtatik…” „1847.

Nov. 13. …Két Zeis-féle górcső meghozatni rendeltetik… Az előadó [Bugát] indítványozá,

hogy… figyelmeztessenek és kéressenek meg a honatyák egy olyan törvény alkotására, mely

a  honunkban  talált  természeti  kincsek  és  ritkaságok  külföldre  s  idegen  országok

gyűjteményeibe való kicsempészését gátolná meg, annyival is inkább, minekutána jelenleg és

jövendőben  a  közlekedési  eszközök  előmunkálatainál  többféle  nagyobb  ásatások tétetvén,

gyakoribb lesz a felfedezés…”

Aki ismeri – és sokan ismerik ma nálunk, a tudomány- és technikatörténet-írás nagy

divatja korában – a Royal Society történetét, annak ezek az idézetek világosan mutatják, hogy

Bugát  Társulata  hasonló  funkció  betöltésére  vállalkozott,  mint  az  angoloké  akkor:  egy



rohamos ipari és kereskedelmi fejlődés útjára lépő ország gazdasági-természeti erőit kívánta

feltárni a legújabb tudomány eszközeivel a köz javára.

A  magyar  történelem  fényes-nagy  villanások  s  hosszú  sötétségek  egymást  váltó

sorozatából áll. Ezek közül a nagy fények közül 1848 a legcsodálatosabb, nemcsak azért, mert

ekkor,  akárcsak később 1919-ben,  a  világ legjobb erőivel  szinkron haladva,  az emberiség

legszebb  céljait  szolgálta  az  ország,  hanem  azért  is,  mert  ’48  valami  titokzatos  módon

megtisztítja, megnöveli, megszépíti szereplőit. Emberi gyengéikkel együtt legendákká válnak,

s a legszorgalmasabb történetírás sem képes róluk ledörzsölni a legenda tiszta fényét.

Bugát két nagy alkotása, az Orvosi Tár és a Természettudományi Társulat is tisztábban,

fényesebben látszik ’48 világában. Az  Orvosi Tár 1848-as évfolyama „Az Orvosi Reform

valódi  barátainak”  ajánlottan  indul,  s  nem  is  más  az  egész  évfolyam,  mint  lankadatlan

küzdelem ezért a reformért. Január 1-én a szerkesztők „Tárunk iránya az 1848-dik évben”

címmel közlik programjukat. „…1-ször. Azon leendünk, hogy Tárunk rakhelye legyen olly

gyógytudományi  elveknek,  melyek  rendíthetetlen  basison  alapulván,  a  magyar  medicinát

semmi  futó  tűz  múlékonyságú,  külföldről  hozzánk  becsapó  theoria  alapjaiban  meg  ne

rázhassa, s ekként állítsunk ki magunk ereje által legalább a magunk számára egy állhatatos

medicinát  …2-szor.  A  res  medicinalis  országunkban  egy  minden  részeiben  összevágó,

minden oldalról átgondolt terv szerint mind e mai napig elrendezve nem lévén… Tárunk a

lehető legnagyobb mértékben agitálni fog,… hogy e tárgy minél többször szőnyegre kerülvén,

szavaink az illető helyeken meghallgattassanak…” Pár hét múlva, mintegy magyarázva éles

hangját: „Ha valaki kérdené – írja Bugát – ugyan mi baja történhetett az Orvosi Tár eddig olly

jámbor, vizet is alig zavarni tudó szerkesztőségének: tán bizony vesztét érzi, hogy ennyi nem-

érdemlett keserűségekre fakad?” utal Csehország orvosi-természettudományos viszonyaira: „a

mondhatlan különbséget látván, magunkba térve, mely igen hátra vagyunk” újra megismétli:

„teremtsünk mi magyar orvosok itt Magyarországban a magunk számára egy tulajdon magyar

medicinát.”

Mindjárt maga jár elöl jó példával, közölvén a Természettudományi Társulatban tartott

felolvasását: A magyar medicina talpköve címen. Ebben a dolgozatban talán hajlandó lenne az

ember modern meteropatologiai elvek megsejtését vélni, de valójában nem több az a kor jól

ismert,  közhelyszámba  menő,  s  főleg  a  német  medicinában  divatos  s  már  akkor  elavult

időjárás-patológiájánál. Bugát ennek a számára annyira kedves elméletnek védelmében odáig

ment,  hogy kedvéért  még  a  kolera  ragályos  voltát  is  tagadta,  viszont  emberi  nagyságára

jellemző, hogy lapjában szabadon engedte – szerencsére – érvényesülni a modern nézeteket

is.  Így  pl.  Dr.  Schöpf  kitűnő  cikksorozata  díszíti  ezt  az  évfolyamot  A  kisdedek



tüdőbántalmainak megösmerése s orvoslása körül, Flór Ferenc ma is mintaszerűnek számító

statisztikája  a Rókus-kórház beteganyagáról,  s  Dr.  Toepler Károly soproni  főorvos tömör,

teljesen a mai Orvosi Hetilapba illő Bonczolatai, Pólya József kolerajelentése.

Maga Bugát még egy nagy elméleti közleményt írt ebbe az évfolyamba: Hogy fogom fel

a lelket physikai szempontbul? Mi a jellem? Ennek erősítő útmódja; és milly befolyása van

ennek  az  emberi  betegségek  orvoslására? címmel.  Ez  is  inkább Bugát  filozófiai-lélektani

felfogásának a  szempontjából  érdekes,  ahogyan ma  mondanánk  „materialista  világnézete”

szempontjából,  ebből  a  szempontból  azonban  annál  érdekesebb.  „Agyunk  terenumában

ültetett érz- és mozidegeink egymás ellenébe néző központi végein felcsattanó lelkünk – írja

–,  mint  folytonos  énségünk  alapelve,  kezdetben  szegény,  s  csak…  határt  nem  ismerő

képességgel  és  fogékonysággal  bír,  ez  időben hasonlít  egy véghetetlen sok ágboggal  bíró

ruhátlan  ruhaakasztóhoz,  mellynek  egyes  ágai  idő  jártával  eszmékkel  minden  oldalrul

beaggattatnak, és lelkünk folytonos énségének nem csak alkotó részeit,  hanem szertárát is

teszik…” Hogyan lett Locke tabula rasájából Bugát üres ruhaakasza? Közvetítőkön keresztül

jutott-e  hozzá,  vagy  a  Természettudományi  Társulat  és  a  Royal  Society  már  említett

hasonlóságai vezették rá? Bugát,  ha valamikor volt  is,  most  már régen nem volt  tudós,  s

nagysága éppen abban van, hogy ezt belátva, másnak engedte a tudományt, s maga vállalta a

szervezés  hálátlan,  nagy  munkáját.  Egész  erejét  az  orvosi  kar  s  az  oktatás  reformjának

szenteli.

Már  öregember,  ötvenhatodik  évében  jár,  de  a  forradalom  megsokszorozza  erejét

„Nekem legalább – írja március 15-e bódulatában – noha nem a tizedik emeleten,  hanem

legfölebb is a földszint és első emelet közé vett szénatartóban lakom, még a nap is nem olly

mindennapiasan s jobbadán olly búskomoran jő föl és áldozik el, mint azelőtt, hanem egész

ünnepélyességgel;  mert  nem  messze  látom  azon  időket,  midőn  a  munkátlanok  jobbadán

bűnnek  élő  nem  kis  here  serege  elenyészvén;  a  status  legmagasabb  czélját  eléri,  melly

kettőbül áll: a) hogy a dologtalanok, hova én a munkátlan öröklőket, ámítókat, csalókat és az

egy köntösben burkolt tétkoldusokat és száj hősöket is számítom, halálra éheztessenek; és b)

hogy a munkások, munkásságuk illendő s arányos hasznát vegyék. Az apa gyerekének ne

dominiumokat hanem munkásságot hagyjon örökségül; a statusnak nincs nagyobb fenéje a

nagyon meggazdagodott polgároknál, mert minél többen vannak illyenek, annál nagyobb az

éhenhalók  száma.  …Nagyjaink  jobbjai  bizonnyal  már  most  is  így  éreznek,  azért

gyermekeiknek reál s szilárd nevelést adván, őket a paraszt gyermekek társaságátúl hermetice

el nem zárták, István-unk neveltetése legalább is ilyen volt.” Ez a név, s fogalom Bugát előtt –

mint oly sokak, pl. az agg Berzsenyi előtt is – valóságos imádat tárgya, a magyarság ethosza,



legnagyobb hérosza,  csoda.  Ha gyöngül,  ha fárad,  Istvánunkra gondol,  majd emlékezik,  s

újból  erőt  nyer.  Természetes,  hogy  az  ő  nevével  kapcsolja  nagy  tervét,  egy  népképző

természettudományos folyóirat indítását, „mire én – írja – már születésemtől fogva is fölhiva

érzem magamat, mivel minden atyámfiai merő parasztemberek lévén, nekem magamnak is

parasztnak lennem, legnagyobb büszkeségem…”

1848 nagy harcaiba  ezzel  a  makacs,  következetesen  forradalmi  magatartással  indult

Bugát. Újra s újra ismételi majd: „a statusnak nincs nagyobb fenéje a gazdag polgároknál”, s

az orvosi oktatás ügyében kitört nagy harcban az orvosi rend „szegényei”, a sebészmesterek

mellé áll. Az orvosi oktatás jobbá tétele érdekében ugyanis feltétlenül meg kellett szüntetni a

kétféle képzést, de az egyetemi professzorok ezt a sebészekre sérelmes módon akarták életbe

léptetni, új vizsgák kötelező letételét rendelve el. Bugát ezzel szemben az egyetemi oktatás

teljes átszervezését és reformját követelte, a már gyakorló orvosok békén hagyása mellett.

„Silányabb nevelés után is tudok én jó practicus orvost képzelni – írja –, csak a maga lábán

tudjon emberem járni, s autodidactai hajlammal bírni; ellenben hol önerő, folytonos gyakorlat

nincs, ott agyunk nevelés által urbanizált része nem sokára beburjánzandik. – Az ökör, ha

Párisba viszik is ökör marad, s terem az ember mint a bundagallér és a kutyabőr sem tehetség

még;  azért  a  maga esze  után,  maga lábán járni  tanító  kedvesebb nekem, mint  sok magát

fitogtató, mindent tudó, mindent beagyalni akaró tanár…”

Bugát bátor szava természetesen a legtöbb professzornak nem tetszett. Bugátot azonban

nem  lehetett  megijeszteni.  „Mi  a  tanrendszer  elintézésében  –  írja  –  magunkat

legcompetensebb bíráknak ösmerjük,  legdrágább kincsünket  orvostanítványink növeltetését

egyes emberek önkényére nem bízhatjuk, e szent ügyet nem koczkáztathatjuk. Mi a tanárokat,

és  karunk  minden  hivatalnokait  magunk  akarjuk  választani,  kiktől,  ha  szükség,  meg  is

akarunk  szabadulni.”  A  kormány  ugyanis  –  az  egyetemi  tanárokkal  egyetértésben  –  az

egészségügyet  és  az  egészségügyi  oktatást  a  kereskedelmi  és  iparügyi  minisztérium  alá

rendelte, s Bugát ez ellen az adminisztratív eljárás ellen nem szűnt meg keservesen tiltakozni.

„Azért  részemről  –  írja  1848  végén  –,  habár  istenünk  jelen  zavaros  körülményeink

lecsilapultát,  mellynek  végső  czélja  in  ultima  analysi  nem  más,  mint  az  egyetemes

emberiségnek lehetséges egy légrétegrei hozatala, ha mondom e minden emberi czéloknak

legmagasztosbikát  érnünk megengedné is  istenünk,  én  örömittasan  elmondandó  allelujánk

utolsó  syllabájának  elkiáltását  akkorra  halasztanám,  midőn  többi  közt  a  hivatalnokok

kineveztetésének  köre  meghatároztatván,  minden  emberosztály  maga  nevezné  ki  a  maga

hivatalnokait.”

Bugát  szívét  egyre jobban az egyenlőség s a  béke ideája  hatja  át.  „Uraim! Horváth



Mihály, Saguna püspök uraimék – írja egy indítványában –, úgy Török Pál, Székács József,

kolozsvári  unitaria  vallás  főnöke,  és  pápai  vagy  aradi  rabbi  uraimék,  kérdem  Önöket,

gondolkoztak-e  már  önök egy a  lehetőségig  legszélesebb alapra  fektetendő  hittani  karról,

hiszen legalább a tiszta morál, a természeti vallás, úgy gondolom minden hitfelekezetet egy

kalap alá szorít? és más részről az a gyakori találkozás az ellenséges kedélyeket lecsillapítja;

mert  lássák  önök  –  tapasztalásbul  beszélek  –  én  gyerekkoromban  a  zsidókat  ugyancsak

meghajigáltam  –  szégyenlem  tettemet  és  bánom,  de  úgy  van  –  és  én  most  annyira

megbarátkoztam  zsidó  felebarátaimmal,  a  gyakori  találkozás  által,  hogy  a  zsidóhajigálót

hajigálnám meg.” S a háború közepette arról értekezik a Természettudományi Társulatban és

az  Orvosi  Tárban,  miként  lehet  növények  nemesítésével  nagyobb  termést  elérni,  és  a

szaporodó emberiség számára több élelmet előállítani. „Az éhség és éhhalál ellen küzdő tárgy

a  kor  kérdése  –  írja.  –  A  tudomány  és  tapasztalatra  nézve  a  gabonamagvak  nemesítése

közömbös  nem lehet,  s  óhajtandó,  hogy ezen  életadó tárgy legalább is  annyi  vegyész  és

életbúvárokat  foglalkoztasson,  mint  mennyit  a  vegytan  tengerének  mélyibül  újonnan

fölmerült életoltó lőgyapot foglalatoskodtat; mert ugyan kérdem, ki tesz jobb szolgálatot az

emberiségnek,  az-e,  ki  az  életet  megtartani  igyekszik,  vagy  az,  ki  az  élet  kioltásának

eszközeiről gondoskodik.”

Nyugodtan, minden „restelkedés” nélkül vállalhatjuk ezt az embert, nem kell „tudóssá”

faragnunk, ott a helye a csecsemők és anyák nagy megmentője mellett, legeslegnagyobbjaink

között. Táncsicséhoz hasonló plebejus alakja nem törik meg késő öregségének tragédiája alatt

sem, tragédiája egy óriás-nemzedék közös tragédiája, a Vén cigány és az Előszó nemzedékéé.



A HONI TUDOMÁNY LEGENDÁS ALAKJA

Herman Ottóról609

Magyar tudósok nemzeti feledékenységbe borult Pantheonjában viszonylag szerencsés hely

jutott  Herman Ottónak.  Még éltében a  honi  tudomány legendás  alakjává növekedett,  nem

sokkal holta után pedig legifjabb tanítványa, Lambrecht Kálmán vázolta emberi s tudományos

portréját  féltő  szeretettel  és  fényes  hozzáértéssel.  A  felszabadulást  követő  időkben  aztán

„tüzetes  marxista”  szakmonográfiában  méltatta  érdemeit  Székely  Sándor,  az  Ortutay-féle

Magyar tudósok sorozat tán legjobb kötete – Kósa László,  Keve András és Farkas Gyula

alapos munkája – róla jelent meg, és serdülők nemzedékei ismerhették meg kalandos életútját

Varga  Domokos  ízes,  drámai  elbeszélése  nyomán.  Most  pedig  két  válogatás  is  megjelent

bőséges életművéből.  Az egyik a Magyar Hírmondó sorozatban  Az átalakulások világáról

címmel, a másik – Halászélet, pásztorkodás címmel – A magyar néprajz klasszikusaiban. Az

elsőt Erdődy Gábor, a másodikat Kósa László válogatta és rendezte – nagy szakértelemmel –

sajtó alá. Mindketten hosszú utó-, illetve előszót írtak a válogatáshoz, mai szempontok szerint

jelölve ki Herman Ottó helyét a korabeli honi tudományban, gondolkozásban és közéletben. 

A két méltatás a két sorozat jellege s célja szerint érthetően különbözik: Erdődy Gábor

inkább a tudománynépszerűsítőt, tudománypolitikust, közéleti embert és prehistorikus régészt

mutatja  be,  Kósa  elsősorban  a  néprajzkutatót  és  természetvizsgálót.  Ezeknél  a

hangsúlykülönbségeknél  azonban  fontosabbak  az  eszmei  egyezések,  mert  ezek  arról

árulkodnak, miként vélekedik korunk szaktudománya Herman Ottóról, Herman Ottó koráról

és  nézeteiről.  Mindkét  kötet  elítélés  és  rokonszenv  ma  megszokott  keverékével  emlegeti

Herman  Ottó  „pozitivizmusát”,  a  lehetetlen  vállalkozásnak  kijáró  elismerő  sajnálkozással

„polihisztorságát”, dicséri „elkötelezett függetlenségét” s a közművelődés érdekében vállalt

fáradozásait,  de  bírálja  –  „liberalizmusával”  járó  szakmai  s  politikai  korlátokként  –  az

evolúció  elvét  abszolutizáló  „eklekticizmusát”  és  e  „sajátos  biologizmus-ból”  fakadó

„nemzet-karakterológiáját”.  Durvábban  de  érthetőbben:  „szociáldarwinizmusát”  és

609 Forrás: Vekerdi László: Két Herman Ottó-válogatás. = Kortárs 25 (1981) No. 5. pp. 823–826. Herman Ottó:
Az átalakulások világáról. Válogatás Herman Ottó természettudományos, nyelvészeti és archeológiai írásaiból.
Vál.: Erdődy Gábor. Bp., 1980. Magvető. 433 p. (Magyar Hírmondó); Herman Ottó: Halászélet, pásztorkodás.
Válogatott  néprajzi  tanulmányok.  Vál.:  Kósa  László.  Bp.,  1981.  Gondolat.  454  p.  (A  magyar  néprajz
klasszikusai) 



„nacionalizmusát”. Végül mindkét válogatás hangsúlyozza – napjaink divatjának megfelelően

–  gondolkozásának  ökológiai  és  etológiai  modernségét.  Joggal,  mert  a  közölt

szemelvényekből mai erős környezetvédelmi-szokástani érdeklődésünknek csakugyan ez ötlik

leginkább szembe. Kezdjük tehát ezzel a recenziót.

A  Magyarország  pókfaunája (1876–1879)  legszebb  lapjaihoz  tartozik  az  életmód

jelenségeit tárgyaló fejezet. Valóságos remekelés például, ahogyan Herman Ottó a bikanyált

eregető s rajta röpülő pókocskák szokásait megfigyeli s leírja, s ahogyan elhelyezi az állatot a

természet  háztartásában.  S  az  óvatos  „pozitivista”  ugyancsak  merész  általánosításra

vállalkozik! „Látjuk – írja –, hogy oly állatok, melyek szárnytalanok, a helyváltoztatásokat

mégis majdnem olyan szabadsággal végzik, amilyen máskülönben csak szárnyas állatoknál

lehetséges.  Látjuk  őket  a  víz,  az  űr  felett,  hol  repülő  állatok  csak  átrepülhetnek,  de  nem

tartózkodhatnak – hálóikat kifeszíteni, állandóan tartózkodni, a természet életébe tevőlegesen

befolyni.  Röviden  mondva,  a  jelenségek  sorában  ott  találjuk  működni,  ahol  szervezetük

alapján csakis ők működhetnek.” Megtalálják tehát az evolúció hatalmas áramában azt  az

egyetlen  egy  helyet,  ahol  éppen  ők  minden  más  élőlénynél  könnyebben  élhetnek  és

szaporodhatnak. Betöltenek ezáltal a természet háztartásában egy „hézagot”, és éppen ez a

hézagmentesség  garantálja  azután  a  természet  nagy  egyensúlyát.  Hiszen  a  hézagokat  –

hiányukban  –  óhatatlanul  betöltik  más  élőlények,  amik  így  korlátozás  nélkül  módfelett

elszaporodnának.  A  rovarvilág  roppant  szaporaságának  fékentartására  például  nem  elég

madarak, denevérek, békák, siklók, halak, ragadozó rovarok rendszere; nem elegendő még a

hálóval vadászó pókokkal kiegészítve se: „hálózataik között tág hézagok léteznek, amelyeken

számtalan rovar átvonulhatna”. Teljessé a rovarvilág szaporaságát korlátozó rendszer csak a

különféle ugrópókokkal, vízipókokkal, fonálon vándorlókkal válik. Csak így valósulhat meg

maradéktalanul  „feladata  a  pókalakúak  sorozatának:  a  tömegesen  fejlődő  rovarvilág  egy

részének olyszerű korlátozása, hogy száma e viszonyok összegéhez aránylagos maradjon –

vagyis:  túlfejlődése  más  alakok,  illetőleg  viszonyok  rovására  ne  jöhessen  létre”.  Még  az

arányok  konkrét  becslésével  is  megpróbálkozik,  távoli  előfutáraként  egy  napjainkban

kibontakozó  fontos  tudománynak,  a  kvantitatív  ökológiának,  melynek  egyik  első

megalapozója különben úgyszintén magyar entomológus: Balogh János. Herman Ottó pók-

könyvében közölt  megfigyeléseivel és vizsgálataival  tehát  nem egyszerűen egy külhonban

régóta  virágzó  tudományt  honosított  meg  itthon  magas  szinten  –  magában  se  lett  volna

egyébként  csekély  teljesítmény  –,  hanem egészen  új  utat  nyitott  az  azidőtájt  hatalmasan

fejlődő  biológiában.  Nyelvészetből  kölcsönözve  hasonlatot  úgy  is  mondhatjuk,  hogy  a

darwinizmus hatalmas diakróniája mellé megteremtette az ökológia szinkróniáját.



Elsősorban emiatt az ökológiai-etológiai szemlélet miatt annyira frissek máig Herman

Ottó híres madárleírásai, madártani ismeretterjesztő cikkei, Az északi madárhegyek tájairól írt

útirajza,  A  madarak  hasznáról  és  káráról 1901-ben  megjelent  könyve  is.  „Különleges

népszerűségének titka  –  írja  e  könyvről  Erdődy –  elsősorban az  újszerű  megközelítésben

kereshető,  mely a  madarat  élő  organizmusként  fogta  föl,  s  különös  hangsúlyt  helyezett  a

természet  háztartásában  betöltött  egyensúlyozó  szerepének  méltatására.”  A  madárélet

megfigyelése  Herman  Ottónak  úgyszólván  gyerekkorától  kedves  szórakozása  volt,  s  késő

vénségéig  az  maradt.  Rendkívüli  energiával  megszervezte  a  nagy  múltú  és  intenzív,  de

szétszórt  honi  madártani  kutatásokat,  világtekintélyt  vívott  ki  számára,  tekintélyes

pénztámogatást harcolt ki a kormánytól, s végül tanítványával, Chernel Istvánnal – akinek

atyjától, Kálmántól tanulgatta egykor a madártan tudományát még kőszegi fotográfus korában

– megíratta Magyarország madarairól azt a könyvet, amit ő maga szeretett  volna megírni.

Meg  is  haragudott  aztán  érte  Chernelre;  sohasem  bocsátotta  meg  „fiának”  –  ahogyan

munkatársait öregkorában nevezte – a remek könyvet.

Nagy akaratú,  indulatos, hallatlan munkabírású,  magabiztos,  igazáról rendíthetetlenül

meggyőződött s érte mindig kiállani kész tudós volt Herman Ottó. Nyilván nem hiányzott

belőle becsvágy, hiúság, tekintélyféltés, erőszakosság sem; e nélkül a múlt század második

felének nagy honi tudomány-megalapozói között megállani sem tudott volna, nemhogy vezető

helyet vívni ki magának. De tudománypolitikusi nagyságát végül is az határozza meg, hogy ő

– akárcsak az Eötvösök, Balassa, Markusovszky, Szily Kálmán, Kőnig Gyula, Borbás Vince s

a  honi  tudományos  „Gründerzeit”  többi  nagyjai  –  a  tudományt  a  nemzet  felemelkedését

elsőrendűen elősegíteni  hivatott  közügynek tekintette,  szent  ügynek.  Így talált  rá  zseniális

érzékkel arra a „hézagra” a nemzet differenciálódó tudományos háztartásában, amit aztán a

Természetrajzi füzetekkel példásan betöltött. 

A Herman szerkesztette Természetrajzi füzetek nem egyszerűen egyike volt a kor szépen

gyarapodó  honi  szakfolyóiratainak:  elsőrendű  fórum  volt  ez  a  lap,  ahol  Herman  Ottó

fáradhatatlanul  és  kifogyhatatlan  leleményességgel  küzdött  az  új  biológiai  szemlélet,  a

darwinizmus,  az  induktív  kutatási  módszer  honi  elterjesztéséért,  s  minél  tökéletesebb

kidolgozásáért,  munkatársak és tanítványok lelkes seregét vonzva maga, illetve a lap köré.

Erdődy közöl néhányat Herman Ottó itt megjelent tanulmányaiból, köztük a Két beszédet, a

honi  darwiniánus  küzdelmek  legjelesebb  dokumentumát  „A  tekintélyelvi  szempontokat

háttérbe szorítva – értelmezi Erdődy a cikket – határozott védelmére kel az evolucionizmus

megtámadott tanainak, s a »pozitív tudás« elsőbbségének elismerése mellett helyet követel a

hipotézisek  alkalmazása  számára  is.”  Igen,  de  nem  „is”;  mert  Herman  Ottónak  és  nagy



kortársainak  az  égvilágon  semmi  köze  ahhoz  a  fantáziátlan  tényimádathoz,  amit  mi

„pozitivizmus”-ként szoktunk bírálni és megbecsülni. Nem efféle „pozitivizmus” volt az ő

eszményük, hanem az „induktív kutatási módszer”, amely eleve általánosítások és hipotézisek

alkalmazásával szűrte meg kritikusan a tényeket, csak éppen a szakosodás szükségességével

számolva nem szaggatta még részekre az érdeklődést is. 

Éppen az érdeklődés egysége és nem az annyit emlegetett „polihisztorság” (melynek

már az ő korában is pejoratív csengése volt) vezette Herman Ottót messzi területekre, amik

téma szerint ugyan távol estek egymástól, de mindet összefogta az induktív kutatási módszer,

a  XIX. századi  tudomány nagy módszere.  Így hát  Herman Ottó néprajzi  vagy őstörténeti

tanulmányait  nem  valamilyen  másik,  „humán-tudományos”  Herman  Ottó  írta,  hanem

ugyanaz, aki természettudományos kutatásaiban ismerte meg és fejlesztette mesteri szintre az

induktív  kutatási  módszert.  Ezzel  a  tapasztalásra,  megfigyelésre,  kísérletekre,  elemzésre,

hipotézisekre, kételkedésre építő szemlélettel kezdte el vizsgálni – egy pajzán népi halnév

után  nyomozva  –  a  halászok  ősi  mesterségét.  S  ahogy  vizsgálataiban  előrehaladt,  egyre

nagyobb bámulattal észlelte azt a csodálatos célszerűséget s harmóniát, ahogyan a halászok

eszközeikkel,  munkamódszerükkel  és  fogásaikkal,  szokásukkal,  egész  életükkel  a

megélhetésükül szolgáló természethez alkalmazkodtak. Nemcsak a halak pontosan megfigyelt

életmódjához  és  szokásaihoz,  de  a  vizek  egész  világához  is,  a  sebes  hegyi  patakoktól  a

titokzatos ingoványokig. Meglepődve fedezte föl ezekben a tanulatlan egyszerű emberekben

ugyanazt  a  részletekre  figyelő,  minden  apróságból  tanulni  kész,  ám  ha  kell  merészen

általánosító  észjárást,  amivel  ő  is  élt:  a  „pozitív  megismerésre” alapuló racionális  érvelés

módszerét. 

„A  legszebb  az  –  írja  lelkesedve  –,  hogy  minden  igaz  magyar  halászember  a

szerszámszerkezet  és  a  hal  szokása  között  fennálló  kapcsolatot  pontosan  ismeri,  a

szerszámjárást tehát meg is tudja okolni.” Azon kevesekhez tartozott, akik – mint nemsokára

Kodály s Bartók – közvetlenül tapasztalták és sajátjukként élték át egy egyszerűségében és

szegénységében is egész, teljes és tökéletes kultúra részleteit. Herman Ottót néprajzi kutatásai

hathatósan  megerősítették  a  század optimista  felével  közös hitében,  hogy végtére  minden

nehézségek  ellenére  győzedelmeskedni  fog  a  haladás  és  az  emberi  értelem.  Csoda-e,  ha

vénkorában az  országra  nehezedő  csúf  gondok és  bitang  veszélyek  láttán  ehhez  az  „igaz

magyar  halászemberhez”  fellebbezett,  s  megteremtette  magának  –  álmai  igazolásául  –  a

tökéletes  „magyar  karaktert”?  Ma  már  tudjuk,  milyen  nagy  tévedés  volt;  szakmailag  s

politikailag  egyaránt.  De  utólag  könnyű  okosnak  lenni.  S  azt  se  feledjük,  hogy  ő  ezt  a

„karaktert” – legyen bármily naiv egyébként – sohasem a kizárólagosság jegyében képzelte el.



Ellenkezőleg:  folyton  a  népkeveredés,  ahogyan  ő  mondotta  a  „fajamalgámia”  tényét,

szükségességét  és  előnyeit  hangoztatta.  Biológusként  is,  de  olyan  magyarként  is,  aki

kisgyerekkorában még szót sem tudott magyarul, s aki maga választotta meg népét s hazáját.

A saját szempontjából bizonyára ez volt legnagyobb „tévedése”, hiszen ha a németet –

szülei  nyelvét  –  választja  anyanyelvül,  ma  úgylehet  a  világ  legnagyobb  tudósai  közt

emlegetnék.  Így  hát  mielőtt  –  példás  hűsége  jutalmául  –  erősen  elmarasztalnánk

„eklekticizmus”,  „polihisztorkodás”  és  „sovinizmus”  rút  vétségeiben,  adnánk  ki  legalább

legfontosabb műveit úgy, ahogyan a fölébredt tudománytörténeti érdeklődés hatására másutt

szokták: teljes kritikai kiadásban. Aztán vitázhatunk róla, ha tetszik, miben hibázott. S miért!



„A KEZDETI IMPRESSZIÓK NAGYON ERŐSEK…”

Beszélgetés Szentágothai Jánossal Lenhossék Mihályról610

Lenhossék  Mihály  már  életében  a  legismertebb,  a  legelismertebb  magyar  tudósok  közé

tartozott; halálakor, 1937-ben a kor jeles orvostudorai méltatták, s nyomban megjelent róla –

ritka kivételként  az  Emlékbeszédek évekkel,  olykor  évtizedekkel  késlekedő sorozatában –

Zimmermann Ágoston megemlékezése.  Napjainkra  azonban meglehetősen elhalványult  az

alakja,  s  a  szakma  szűkebb  körein  túl  inkább  csak  úgy  emlékeztek  rá,  mint  akinek  az

intézetéből Szent-Györgyi Albert fényes pályája elindult,  míg aztán nemrégiben újból igen

hatásosan felvillantotta képét és munkásságát Szentágothai professzor a hazai idegrendszer-

kutatásokat bemutató televíziós sorozatában. Az ő képe alatt állva kezdte el szerteágazó és

lenyűgözően érdekes előadásait, s tanítványának nevezte magát.

„A kezdeti impressziók nagyon erősek…”

Hogyan került Professzor Úr Lenhossék intézetébe?

1930-ban iratkoztam be a Pázmány Péter Tudományegyetem – ahogyan akkor nevezték –

orvosi  fakultására.  Akkoriban az  anatómia volt  a  legfélelmetesebb tárgy;  féltünk ugyan a

kémiától  is  –  én  először  Buchböcköt  hallgattam  –  és  nem  örvendett  különösebb

népszerűségnek az orvostanhallgatók körében a fizika sem, bár én ezt is szívesen tanultam.

Általában mindig a dolgok jó oldalát  néztem, s még az esetleg gyengébb előadásokból is

igyekeztem és tudtam tanulni.

Lenhossék Mihály esetében természetesen nem erről volt szó; őt különben is ismertem

már  régebbről.  A  bátyám ugyanis  egy évvel  járt  fölöttem,  s  egyszer  elvitt  magával  egy

Lenhossék előadásra. A professzor éppen a gátizmokról beszélt s igen erősen hatott rám már

akkor  az  előadásmodora.  Később azután,  medikus  koromban mindig  a  professzortól  jobb

oldalt,  az  első  padban  ültem;  illetve  nem  is  a  padban,  mert  ebben  az  amfiteátrumszerű

610 Forrás:  Vekerdi  László:  „A  kezdeti  impressziók  nagyon  erősek…”  Beszélgetés  Szentágothai  Jánossal
Lenhossék Mihályról. = Magyar Tudomány 92 (1985) No. 3. pp. 208–216. 



tanteremben – amely különben még ma is ugyanaz, mint akkor – a legelső sornak már nincsen

asztal-része. Lenhossék Mihály a középső kis előadó asztalkánál állt; nem nagyon látszott ki

mögüle, elég magas asztal volt, Lenhossék meg elég alacsony termetű ember. Kis, francia

típusú szakálla volt; öregurasan, pontosan, rendkívül disztingváltan és halkan beszélt; később

hangerősítőt is szereltek fel számára, persze az első sorban enélkül is jól lehetett hallani. Egy

kis  kutyanyelvszerű  cédulára  írta  fel  magának az  adatokat,  s  aztán  a  feljegyzések szerint

sorjában és rendszeresen ment végig az egész anyagon. Soha nem kalandozott el; volt egy

kitűnő altisztje,  Dobos Sándor bácsi,  aki  a  „régi  világban” huszár-altiszt  volt;  ő pontosan

előkészített sorrendben adta a professzor keze alá a készítményeket, illetve a mutatópálcát,

ahogy kellett.  Lenhossék kissé öreges  vonalakkal,  de igen szemléletes és korrekt  rajzokat

készített  különböző  anatómiai  szituációkról,  illetve  egy-egy  jellemző  átmetszetről  vagy

nézetről.

Érdekesek voltak az előadásai?

Nem  volt  magával  ragadó,  úgynevezett  „impresszív”  előadó.  Szenvedélytelenül,  élesebb

hangsúly nélkül, klasszikus értekező stílusban beszélt. Az előadás végén aztán a hallgatóság

körülvette az asztalt, s ő még néhány készítményt külön eldemonstrált.

Ezt  nem hagyta  el  soha;  mindig  gondoskodott  az  éppen  soron  levő  anyaghoz  friss

készítményről  az  Igazságügyi  Orvostanról.  A preparátumot  a  körülállóknak,  akik  egymás

hegyén-hátán tolongva vették körül az asztalt, közvetlenül demonstrálta.

Rendkívül választékos magyarsággal beszélt, ugyanilyen különben tanulmányainak és

tankönyveinek a nyelvezete is: a magyar értekező stílus valóságos gyöngyszemei.

Professzor Úr mikor került az intézetbe?

Még  elsőéves  koromban,  karácsony  táján.  A  kollokvium  után  mindjárt  kiválasztottak  s

bevettek pár hallgatót, köztük engem. Az én esetemben még külön az is nyomott a latban,

hogy a tanársegédek tudták: beszélek és írok németül. Ez akkoriban nagyon fontos volt, mert

többnyire német folyóiratokban publikáltak. Egy idős orr-fül-gégész, Némai József rendkívüli

tanár  fordította  a  közleményeket,  de  német  stílusát  Lenhossék  nem  igen  szerette.  Pedig

nyelvtanilag hibátlanul, sőt választékosan, habár kissé Pester Lloyd stílusban írt; különben is

lassan dolgozott az öreg. Szerettek volna tehát megnyerni valakit, aki gyorsabban elvégzi a

fordítói munkát. Így hát mihelyt bekerültem a laboratóriumba, rögtön kezembe nyomtak egy



fordítást és előkészítettek, hogy a Professzor bizonyosan elégedetlen lesz a munkámmal és jól

le fog kapni. Legnagyobb meglepetésre azonban Lenhossék meg volt elégedve. „Igen, igen –

mondotta –, látszik, hogy még kezdő, de ez a gyerek tud németül.” Attól kezdve az összes

kéziratot  nekem  kellett  fordítanom,  ami  elég  sok  többletmunkával  járt,  de  persze  sokat

tanultam belőle.

Így hát Professzor Úr ezzel a fordítói munkával került közelebbi kapcsolatba Lenhossékkal?

Igen,  illetőleg  egy  pályamunkámon  keresztül.  Kicsit  a  mai  tudományos  diákköröknek

megfelelően  kiírtak  akkor  is  pályamunkákat;  Lenhossék  akkortájt  nem  idegtani  témájú

pályamunkákat  írt  ki,  hanem  éppen  ami  eszébe  jutott.  Nem  mindig  voltak  túlságosan

érdekesek a témák, de mindig elvárta, hogy mindent rendesen kidolgozzon az ember. Én is

beadtam egy-két pályamunkát, s félig német anyanyelvű lévén, illetőleg csak úgy félig lévén

magyar  anyanyelvű,  odaadtam  elébb  kijavításra  az  idősebbeknek.  Egyszer  azonban  egy

pályamunkát,  ami most már idegtani volt  – az arcideg érző-  és vegetatív részéről  szólt  –

kijavítás nélkül adtam be, mert szorított a határidő. „Nahát, mondották a többiek, mit fogsz te

kapni a stílusod miatt!” Mikor aztán Lenhossék behívatott, előbb dicsérte magát a munkát.

Tényleg elég ügyes kis dolgozat volt, be is mutatta később az Akadémia Harmadik Osztályán,

ami akkor az egész természettudományt magába foglalta, matematikától biológián keresztül a

bányászatig. A szakmai kérdések után jött azonban amitől tartottam: a stílus megbeszélése. A

legnagyobb  meglepetésemre  nem kifogásolta.  „Nagyon  csodálkozom – mondotta  –,  hogy

kegyed  –  így  szokott  szólítani  minket  –  ilyen  jól  ír  magyarul!”  Én  valami  olyasmit

válaszoltam, hogy pedig most nem is tudtam előzetesen átnézetni a tanársegéd urakkal. „Jaj

kérem – mondotta – soha többé oda ne adja nekik, hiszen híresen rossz a stílusuk. Kegyed

németül is, magyarul is sokkal jobban ír náluk, nehogy megmutassa többé nekik a kéziratait!

Nekem bemutathatja, én óvatosan belejavítok, hiszen egyet-mást nyilván jobban is ki lehet

fejezni.” Csakugyan be is mutattam neki ezután amíg élt minden kéziratomat, az első két-

három tudományos közleményem kéziratán még ma is őrzöm finom kézírásával beírt okos

javításait.  A  magyar  stílusommal  meg  volt  általában  elégedve;  a  németben  azonban

figyelmeztetett, hogy csínján bánjak a hosszú körmondatokkal. Nyelvtani formagazdagsága

folytán  ez  a  németben  ugyan  lehetséges,  s  nekem a  nyelvtani  egyeztetések  nem okoztak

problémát, azonban ezzel – oktatott figyelmesen és kedvesen – nem szabad visszaélni. „Egy

Thomas  Mann  megengedheti  magának,  hogy  egy-  vagy  kétoldalas  mondatokat  írjon  –

mondotta –, de magunkfajta ember ilyet ne csináljon. Különben is, ne arra törekedjünk, hogy



a  mondat  legyen  tökéletes,  hanem  a  szakasz.  Inkább  maradjon  az  embernek  a  mondat

elolvasása  után  egy  kis  hiányérzése;  ne  is  legyen  a  mondat  gondolatilag  befejezett.  Ne

próbáljon tehát egy mondatba egy egész gondolatot belefoglalni. Hagyja nyitva a gondolatot a

soron következő mondat számára! A pont csak a grammatikai és mondattani egység végét

jelzi, a gondolatot a szakasz végével zárjuk le.”

Érdekes, mennyire a modern nyelvészettel összhangzó megállapításokat fogalmazott meg!

Én aztán mindig próbáltam ezt később is követni; még angolban is, pedig hát ez egészen más

tudományos stílust kíván. Azonban azt hiszem, hogy Lenhossék tanácsa németben-angolban-

magyarban egyaránt rendkívül ésszerű és megszívlelendő. Ezért is olyan kiváló stílusúak és

olvasmányosak Lenhossék tankönyvei és tudományos közleményei, ezért olyan érthetőek és

világosak, mert ezt az alapvető felismerést alkalmazza.

Amikor Professzor Úr Lenhossék intézetébe került,  ő  már pályája végén járó,  bölcs öreg

tudós lehetett.

Azt hiszem úgy ötödéves medikus lehettem, amikor ő – ha jól emlékszem 1935-ben – végleg

nyugdíjba ment. Nyugdíjasként is bejárt azonban, egy külön szobája volt, nem messze attól a

szobától, ahol én is dolgoztam. Amikor aztán szóltak, hogy az öreg bent van, egy mikroszkópi

készítmény vagy cikk ürügyén bement az ember hozzá és megkérdezte a véleményét, illetve

kérte  a  tanácsát.  Rendkívül  érdekes  dolgokat  mondott  ilyenkor,  szabad  asszociációk

formájában.  Nagyon  sokat  tanulhatott  tőle  az  ember.  Akkoriban  már  kezdtem komolyan

foglalkozni  idegtani  témákkal;  főleg  a  vegetatív  idegrendszer  kapcsolatai  érdekeltek;  a

neurontan körüli sok évtizedes vita ez időben volt egyik késői csúcspontján; engem akkoriban

az a kérdés foglalkoztatott, hogy miképpen lépnek kapcsolatba a vegetatív idegek a mirigy-

vagy simaizom sejtekkel. E közleményeim valamikor 35-ben vagy 36-ban jelentek meg. Egy

akkoriban új módszer, a kísérletes degenerációs módszer segítségével közelítettem meg ezt a

kérdést. Lenhossék ezt az eljárást nem ismerhette, mert amikor ő aktív kutató volt, ez még

nem létezett. Sajnos ezek a rendkívül tanulságos asszociatív irodalmi és szakmai áttekintések

nem sokáig folytatódhattak: 1937-ben meghalt. De ez a két év, 1935-től haláláig igen sokat

jelentett számomra. Amikor szóltak, hogy a Méltóságos Úr itt van, úgy illett, hogy 15 perc

múlva az ember bekopogjon hozzá; nekem volt tán a legtöbb időm és hát a legtöbb kedvem is,

hogy jelentkezzem nála egy-egy készítménnyel vagy kézirattal. A kéziratokba persze akkor



már  nemigen  szólt  bele,  említettem  már,  hogy  azokat  a  merész  új  módszertani

kezdeményezéseket, amikkel én ebben az új szituációban próbáltam igazolni a neurontant, ő a

saját  gyakorlatából  nem  ismerte.  De  benne  élt  az  egész  szemléletben,  a  neurontan

századfordulón kialakított klasszikus gondolatvilágában, melynek egyik megteremtője is volt,

és  fölényes  irodalmi  ismeretei,  remek  asszociatív  áttekintő  képessége  alapján  azonnal  rá

tudott mutatni a lényeges pontokra. Ez a kettő: a figyelmeztetés, a szabatos racionális stílusra

és a szakirodalom széles körű, szabad áttekintésének a fontosságára, nagy segítséget jelentett

egész kutatói pályámhoz, amiért végtelenül hálás vagyok neki.

Mondhatni tehát, hogy a tudományos gondolkozás afféle „módszertanára” tanított?

Nem  tanított  ő  a  szó  szoros  értelmében.  Nem  vindikálta  magának  azt  a  jogot,  hogy

befolyásolja az ember véleményét. Csupán rámutatott valamire, s ezzel irányított. Különben

nem  volt  harcos  természetű.  Elgondolkozó,  elmélkedő,  szellemi  értelemben  szemlélődő

természetű ember volt. Irodalmi vitába vagy éppen vetélkedésbe soha nem bocsátkozott.

Pedig  a  tudománytörténet-írás  váltig  emlegeti  Apáthy  Istvánnal  folytatott  nagy  vitáját  a

neurontanról.

Valóban, de ez sem folyt olyan élesen! Először is mind a két ember rendkívül érzékeny volt.

Apáthynak tán akadt itt-ott egy-egy élesebb megnyilatkozása, de ő is inkább visszahúzódó

természetű  volt.  Különben is  hamar  elkedvetlenedett;  volt  rá  persze  oka:  a  háború  végén

Erdély kormánybiztosa volt,  sokan hibáztatták,  hogy nem tett  meg mindent,  amit lehetett.

Teljesen oktalan rótták fel ezt neki, hiszen ugyan mit tehetett volna? Politikailag persze nem

merném minősíteni a gondolkozását, amolyan régimódi liberális eszméket vallott, és ezen a

téren sem mutatkozott  sohasem harcosnak.  Ami pedig a  szakmát illeti,  tán  1904-ben egy

nemzetközi  kongresszuson  robbant  ki  köztük  vita  egy  készítmény  értelmezése  körül;  de

Lenhossék visszahúzódott  és inkább döntő mikroszkópi bizonyítékok keresésén fáradozott.

Még az én időmben is csináltunk neki készítményeket, amivel a neurontan elleni főbb érveket

próbálta cáfolni.

Akkoriban  főleg  az  izom-idegvégződések  területén  vélt  a  neurontan  ellen

bizonyítékokat találni egy holland kutató, Jan Boeke. Impozánsan színes, feltűnést keltő, kissé

izgága  jelenség  volt,  nagy  kultúrájú  ember.  Abban  az  időben  az  európai  kontinentális

irodalomban  teljesen  magához  ragadta  a  vezetést.  Roppant  nagyvonalúan,  és  látszólag



meggyőzően érvelt a neurontan ellen. Nos, az ő érveit próbálta Lenhossék cáfolni, de hamar

belátta,  hogy az akkori  metodikai szinten,  fénymikroszkóppal ez szinte lehetetlen! Akinek

nem volt  annyi  józan esze,  hogy következetesen a sejttan alapján gondolkozzék, akinek a

sejttan nem volt az életjelenségek magyarázatához nélkülözhetetlen idea, aki hajlandó volt

kibúvókat találni a következményei alól, az a fénymikroszkóppal látható részleteket bizony

könnyen a neurontannal ellentétesen értelmezhette !

Nem  szólt  tehát  a  tudománytörténet-írásban  és  tudományfilozófiákban  annyira  kedvelt

„experimentum crucis” akkor még a neurontan mellett?

A sejttan fanatikus hívőjének kellett lenni az embernek ahhoz, hogy úgy gondolkozzék, mint

Lenhossék  és  körülötte  néhányan  mi,  fiatalok,  illetve  az  akkor  már  nem  egészen  fiatal

Ábrahám Ambrus.  A  sejttanból  kiindulva  terveztük  meg  kísérleteinket,  s  miután  azok  a

kísérletek úgy dőltek el, ahogy azt a sejttan és a neurontan megjósolta, azért úgy hittük, és

meg voltunk győződve róla, hogy igazunk van. Node ez volt szinte a kivétel, hiszen Európa-

szerte  rengetegen  voltak  neurontan  ellenesek.  Az ötvenes  évek  közepéig  tartotta  magát  a

neurontan  ellenes  tábor,  még  Spanyolországban  is,  Ramón  y  Cajal,  a  neurontan

megalapozójának hazájában! Itt, ezen a nemzetközi porondon valóban voltak éles viták; én is

már  fiatal  koromban  heves  szakmai  vitákba  keveredtem  a  neurontan  védelmében,  máig

szívesen citálom életrajzi természetű írásokban az ellenem felhozott érveket, aztán melléjük

teszem az elektronmikroszkópos képet: kinek volt igaza? Ez az én szelíd „bosszúm” egykori

szakmai  ellenfeleimmel  szemben.  De  én  mindig  sokkal  impulzívabb  természetű  voltam

Lenhosséknál; ő többnyire elzárkózott a vita elől. Sokkal óvatosabb, sokkal visszavonultabb

ember volt.

Intézeten belül is? Közvetlen munkatársai körében is?

Igen; egyszer például Kiss professzor – aki sokáig Lenhossék adjunktusa volt, s rövid szegedi

professzorság után az ő tanszékét foglalta el – előállott azzal az ideával, hogy szimpatikus és

paraszimpatikus nem létezik, azaz nincs ilyen kettős beidegzés. Mármost Lenhossék pont a

feji paraszimpatikus ducokkal foglalkozott, s azok jellegzetes, a szimpatikus ducokétól eltérő

hisztológiájáról írt jó néhány, mindmáig nemzetközileg idézett s ma is standard alkotásként

számon tartott művet. Kezében voltak a készítmények és a dolgozatok, amikkel igazolhatta a

maga és cáfolhatta Kiss professzor nézeteit, mégis nagyon szelíden és minden hangsúly nélkül



védte a klasszikus és ma is helytálló szemléletet. Talán túl udvarias is volt; nem akart egykori

adjunktusa és saját tanítványa ellen érvelni. De a természetük is merőben ellentétes volt. Kiss

professzor impulzív és impresszionáló előadó volt; nem annyira szabatos mint inkább hatásos

fogalmazásra törekedett, s szakadozott mondatainak az erejét kitűnő hangsúlyozással és ízes

magyar  kiejtéssel  fokozta.  Ami  a  gondolatait  illeti,  akadtak  kitűnő,  sőt  zseniális  vagy

majdnem zseniális meglátásai is, főleg a mikrocirkuláció területén; ebben a paraszimpatikus

kérdésben azonban nyilvánvalóan nem volt igaza. Lenhossék mégis kitért, nem vitatkozott.

Pedig az Orvosegyesületben – ez volt az akkori idők hazai orvostudományában az egyetlen

nyilvános fórum, a mai Semmelweis teremben tartották az üléseket – nagyon heves viták is

zajlottak,  hozzá  voltak  tehát  szokva  az  éles  hanghoz.  Sajnos,  ilyen  éles  szakmai  viták

napjainkban már egyenesen elképzelhetetlenek.

Lenhossék talán kora és tekintélye miatt is viselkedett tartózkodóbban?

Én persze csak élete utolsó hét évében ismertem őt, s már mellé kerülésem idején kifejezetten

öregurasan viselkedett, azonban a továbbiakban semmiféle változás vagy elaggás nem volt

észlelhető rajta. Egyforma volt úgyszólván az utolsó napjáig, amíg elvitte egy tüdőgyulladás.

Testi és szellemi szintjét tartotta, sőt, inkább mintha nyugdíjazása után még meg is frissült

volna kicsit. Professzorsága alatt végig szorgalmasan bejárt a boncterembe; kérdezgetett is,

preparálgatott  is,  méghozzá  nagyon  szépen.  Érdekes,  hogy  ez  az  önmagát  annyira  nem

praktikusnak  tartó  ember  milyen  gondosan  és  szépen  csinálta  ezt  a  nagy  gyakorlati

kézügyességet kívánó munkát.

S hozzá éveken át, haláláig az Akadémia alelnöki tisztét is betöltötte!

Na  kérem,  ez  nem  olyan  pozíció  volt,  mint  ma.  Megvoltak  nyilván  a  zárt  ülései  az

elnökségnek, az osztályüléseken is részt kellett vennie, azonban nem kellett a maihoz fogható

operatív feladatokkal bajlódnia! Működött az elnökség mellett egy komolyabb titkárság, s ez

tökéletesen ellátta az Akadémia szűk agendáját. Hajaj, milyen szép idők lehettek azok ebből a

szempontból ! No de Lenhosséknál maradva, az ő pályája abból a szempontból is rendkívül

érdekes,  hogy  három  generációban  követték  egymást  orvosprofesszorok  a  családban.  A

nagyapa, Lenhossék Mihály Magyarország protomedikusa volt, de előzőleg az anatómia és

élettan professzora. Az ő fia volt Lenhossék József, a mi Mihályunk apja. Híresen csúf és

rendkívül  hiú ember volt;  még fia  is  megemlíti  saját  életrajzában,  hogy apja igen eredeti



jelenség volt és nem mentes bizonyos ártatlan hiúságoktól. Mindenesetre Lenhossék József

nálunk az első modern értelemben vett anatómus. A Bach-korszakban került előtérbe; a család

különben Pozsonyból származott, jellegzetes monarchiabeli polgárok voltak. József gazdagon

nősült,  egy pesti  nagykereskedő lányát  vette nőül,  ő hozott  a családba vagyont.  Mikor az

ötvenes évek elején kinevezték a pesti egyetemre, Lenhossék József már tökéletesen képzett

anatómus  volt,  járt  Párizsban,  s  különböző  németországi  egyetemeken,  s  a  klasszikus

anatómia,  sőt  az  agykutatás  akkor  még  egészen  új  területeit  művelte.  Persze  az  akkori

szintnek  s  módszereknek  megfelelően;  formalinnal  keményített  agyból  és  gerincvelőből

egyszerűen borotvával készítettek metszeteket, s ezeket festették meg kárminnal vagy esetleg

egy kis velős festéssel, s nézték kis nagyítással. Ilyen készítményeken ismerte fel és írta le

Lenhossék József az agytörzsben a formatio reticularist, a fehér és szürke állománynak ezt a

máig így nevezett keveredését. Ő persze csak descriptív szinten alkotta meg a fogalmat, de ma

már  tudjuk,  hogy  milyen  magok  helyezkednek  el  s  miféle  pályák  futnak  benne,  milyen

kapcsolatok vannak ott és milyen funkcionális rendszerek. Minderről persze akkor senkinek

fogalma sem lehetett, de Lenhossék preparátumait dicséri, hogy segítségükkel elkülönítette és

pontosan leírta a központi idegrendszernek ezt a fontos területét.

Mi lett a preparátumaival?

Sokáig őrizték az Anatómiai Intézetben, még én is láttam, de mire 1963-ban visszakerültem

Budapestre  professzornak,  már  eltűntek.  Paradox módon  az  Anatómiai  Intézet  épületének

tökéletessége is közrejátszott a készítmények pusztulásában; a múlt század végén Mihálkovics

Győző az akkori legkorszerűbb tervek szerint építtette meg az Anatómiai Intézetet, hatalmas

ablakokkal, amik aztán a bombázások során mind kitörtek, s télen át az egész épület nyitva

volt, bár amúgy különösebben nagyobb kárt nem szenvedett. Különben ez az épület majdnem

műemléknek  nevezhető  olyan  értelemben,  hogy  igen  szépen  és  gondosan  megépített

objektum, ami ma is és azt hiszem még száz év múlva is tökéletesen megfelel a céljainak.

Életem  egyik  nagy  eredményének  tartom,  hogy  sikerült  megakadályoznom  nagyobb

átalakítását a hatvanas évek végén, amikor lett volna erre pénz. Olyan bőséges alapterülettel

készült,  hogy  még  ma  is  befogadja  a  legkomplikáltabb  laboratóriumokat,  állatistállókat,

izotóp  részlegeket  anélkül,  hogy  nagyon  össze  lennénk  zsúfolva.  No,  de  visszatérve

Lenhossék Józsefre, maradt néhány készítmény, ami még saját kezétől származik. Nagyon

színvonalas  anatómiát  művelt,  persze  nem a  mai  értelemben.  Egyebek  közt  a  szövettani

festések még nagyon kezdetleges szinten voltak akkor.



Lenhossék Mihály az apja intézetében kezdte a kutatásait. Mindjárt az idegrendszerrel

kezdett  el  foglalkozni:  a  csigolyaközti  ducok sejtjeit  vizsgálgatta.  A munkáról  beszámoló

tanulmány gondos és precíz leírás, az egyik nagy német szakfolyóiratban jelent meg. Elég

hamar magántanár lett, s mikor a nyolcvanas évek vége felé az apja nyugdíjba ment, számított

rá,  hogy  ő  kapja  meg  a  katedráját.  Nagyon  elkeserítette,  hogy  az  addig  külföldön,

Strasbourgban működő Mihálkovicsot hozták haza a tanszék élére. Elment Magyarországról,

s előbb a Baseli Egyetemen, majd Würzburgban dolgozott, Köllikernél, a hisztológia akkori

nagy mesterénél, végül Tübingenben. Mindig erős honvágyat érzett, s Mihálkovics váratlan

halálakor, a századfordulón örömmel fogadta el a meghívást a tanszék vezetésére. Alkotó évei

azonban  az  idegrendszer  kutatása  terén  csak  a  külföldi  évei  voltak.  Ebből  az  időből

származnak a gerincvelő szerkezetére, s jó néhány más központi szervre vonatkozó nagyon

szép munkái, melyeket ma is a szakma standard műveihez sorolnak. Az akkoriban új Golgi-

módszerrel  dolgozott,  s  teljes  egészében  a  neurontan  szemlélete  alapján.  Annyira  gondos

megfigyelő  volt,  hogy  amit  leírt,  máig  igaz  maradt.  Nem  keresett  viszont  elméleti

magyarázatokat; általában mindennemű teoretizálástól és filozófiától idegenkedett.

A századvégi-századfordulói pozitivizmus idegenkedése volt ez?

Igen, azt hiszem, bár meg kell említeni, hogy miután Budapestre került, belefogott néhány

általánosabb  témába  is.  Vizsgálni  kezdte  például  a  nem meghatározásának  a  kérdését  és

foglalkozott a spontán abortuszok nemi arányainak a problémájával. Közismert, hogy száz

leánygyermek születésére körülbelül százöt fiúé jut, de Lenhossék vizsgálataiból kitűnt, hogy

valójában  még  sokkal  több  fiú  születne,  ha  a  spontán  abortuszok  –  amikbe  a  magzat

tulajdonságai nyilván csakúgy közrejátszhatnak, mint az anyáé – nem sújtanák a leányoknál

nagyobb arányban a fiúkat. Tehát jóval több fiú magzatból adódik végül a 100-105-ös leány–

fiú születési arány. Ezekről az eredményekről aztán elég sokat elmélkedett.

A szövettani-sejttani kutatásokat milyen irányokban folytatta?

Nagyon  szép  sejttani  munkája  szól  a  csillós  sejtek  bazális  testecskéiről.  Akkoriban  a

Heidenhain-féle haematoxilin-festéssel lehetett jól feltüntetni a csillókat és a hozzájuk tartozó

bazális  testeket.  Azt  persze  csak  az  elektronmikroszkóp  derítette  azután  ki,  hogy milyen

komplikált a csillók és a bazális testek szerkezete, de Lenhossék valóban jól sejtette, hogy a

bazális  test  a  centriolum,  a  sejtközpont  derivátuma,  a  sejtközpont  oszlásából  keletkező



sajátságos  szerkezet,  s  ebből  nőnek  ki  a  csillók  és  a  flagellumok.  Ki  is  dolgozott  egy

elméletet, hogy a citocentrum tulajdonképpen valamiféle mozgást generáló organelluma lenne

a sejtnek. A mai képünk szerint persze ez így naivitásnak hangzik, de lényegileg ma is igaz: a

bazális  testecskéknek,  amikből  a  valódi  csillók – szinte  mint  a  friss  fűszálak a  magból  –

kinőnek,  csakugyan  citocentrum-szerkezetük  van.  Egyik  munkatársa  is  foglalkozott  aztán

ezzel a kérdéssel, sőt még az én egyik munkatársam is Pécsett, még mindig fénymikroszkóp

szinten,  s  ezt  a  Lenhossék  tradíciót  követve,  a  csillóképződés  néhány  nagyon  érdekes

tulajdonságát  derítették  ki.  Meglehetősen széles  körű kutatásokat  folytatott  tehát,  ezen  túl

évekig előadta még az antropológát is Thewrewk Aurél halála után.

Milyen volt Lenhossék professzor magánéletében, milyen volt az egyénisége?

Amint önéletrajzában említi, erősen elkeserítette őt az ország feldarabolása és Trianon utáni

nyomorúságos helyzete. Talán ez is hozzájárult, hogy amikor én megismertem, határozottan

érezhető volt benne bizonyos rezignáció. De mint említettem, ekkor már meglehetősen idős

volt, s egy hetven felé járó, illetve hetvenes éveit taposó ember miért is ne lenne rezignált?

Ami a családi életét illeti, ezt ő önéletrajzában kifejezetten boldognak nevezi. Későn nősült,

és nagyon szerencsésen. Felesége szép és talpraesett asszony volt, kitűnő üzleti érzékkel, aki

aztán  ügyesen  forgatva  az  egyébként  akkoriban  sem  különösebben  magas  professzori

jövedelmeket – inkább a vizsgáztatásokból folyt be jelentősebb összeg – meglehetős jólétet

teremtett Lenhossék körül. Ami az egyéniségét illeti, erősen tartózkodó volt, soha nem nyílt

meg  igazán.  Egyszer  az  az  öreg  gégész,  aki  a  cikkeit  németre  fordította,  azt  mondta:

Lenhosséknak az a baja, hogy nem szereti igazából az embereket. Én ezt nem így éreztem, így

ez bizonyára nem is volt  igaz.  Bennem például  fantáziát  látott,  s nem csupán támogatott,

hanem kifejezetten szeretett.  Mondotta másoknak is,  akik később visszamondták,  micsoda

öröm neki,  hogy élete  végén mellé  került  egy valódi  tehetség.  Ez  azután  megismétlődött

velem; illetve a sors e tekintetben egész életem során elkényeztetett, nagyon sok kiváló ember

gyűlt össze körülöttem. Lenhossék rezignált, de nem keserűen rezignált ember volt; az ő nagy

intelligenciája, páratlan áttekintőképessége, kutatói érdeklődése végig aktívan tartotta. Ebbe a

személyiség-képbe  illeszthető  be  talán  abszolút  pozitivizmusa  is.  Míg  én  szinte  túlzott

tisztelettől  görnyedve tekintettem a  gondolkozás  nagy spekulatív  rendszereire,  s  tán  némi

romantikus túlzással is igen sokra tartottam a problémák elméleti megközelítését, ő mindezt

semmire  sem becsülte.  „Kérem –  mondotta  –  ne  tessék  ebből  bármit  is  elhinni,  nincsen

emögött semmi, mindez merő képzelgés; csak az van, amit valós tényként meg lehet ismerni.”



Senki másnál nem tapasztaltam ilyen erősen ennek a gondolkozási iránynak a hatását, mint

nála.

Nem gátolta ez az erős elmélet-ellenesség a kutatásban? Professzor Úr mindenesetre egészen

másképpen közelítette meg a kutatást.

Megvoltak ennek a pozitivizmusnak a maga hasznos vonásai  is.  Nem tudom, hogy az én

sokkal filozofikusabb megközelítésein többet használ-e a tényleges tudományos munkának.

Nem  inkább  csak  elvonja  az  embert  általánosabb  területek  felé,  ahelyett,  hogy  minél

mélyebben beásná magát a konkrét problémákba?

Dehát például a neuronhálózat-kutatások? Nem nevezhetők-e igen komoly eredményeknek?

Igen,  de  épp  ebben  nagyon  sok  a  spekulatív  elem.  Visszanézve  kutatói  pályámra  olykor

elgondolkozom, vajon helyes volt-e, hogy ilyen mértékig szerettem ezeket az általános elvi

kérdéseket, s hamar ráuntam a konkrét dolgok vizsgálatára. Ez valóban más magatartás, más

szemlélet, mint Lenhossék Mihályé.

Dehát azt hiszem, hogy éppen ez a szemlélet kellett a mai ideg-kutatás általánosabb

jellegű eredményeihez.

Persze, nem is arról van szó, mintha elégedetlenkednék saját eredményeimmel; de nem

tudom,  hogy egy  kicsit  pozitivistább  megközelítéssel  nem lehetett  volna-e  többet  elérni?

Bizonyosan  lehetett  volna  témára  koncentráltabban,  gazdaságosabban  megtervezni  a

munkámat. Fordítva, máig is haragszom, ha munkatársaim egy konkrét munkájukról három-

négy-öt cikket is írnak. Én, ha találtam egy jelenséget, a lehető legrövidebben megírtam, s

aztán  nem érdekelt  tovább,  mással  kezdtem el  foglalkozni.  Márpedig  a  mai  hihetetlenül

kompetitív  tudományos  mezőnyben  ezt  aligha  engedheti  meg  az  ember  magának.  A mai

fiatalok túlontúl jól tudják ezt és ebben nem igen hallgatnak rám.

Erősen  különbözik  a  kutatómunka  ebből  a  szempontból  attól,  amilyen  Professzor  Úr

indulásakor volt?

Amikor én fiatal voltam, mondhatni szabad volt a tér; egy-egy témával szinte egyetlen kutató

foglalkozott, legalábbis úgy tíz-tizenöt éves távlatban. Nem volt az embernek az az érzése,

hogy sietnie kell, mert mások megelőzik. Nyugodtan kidolgozhatta a témát az ember, s ha



véletlenül – nagyon ritkán – megelőzte valaki a közlésben, akkor szépen félretette a saját

dolgát, nem izgatta magát. Valami – hogy is mondjam – fölényes „nonchalance” jellemezte

akkor a kutatást. Nem mintha nem lettek volna akkor is viták, sőt sokkal élesebbek, mint ma!

Az ellentétes  véleményeket  a  mainál  általában sokkal  keményebben exponálták.  Azonban

emögött  nem az  a  kényszer  hatott,  hogy mindenképpen „le  kell  körözni”  a  másikat.  Aki

rendesen dolgozott s valami újat talált,  az szükségképpen haladt előre. Nem volt telített a

pálya,  szabad  térben  mozoghatott  az  ember.  Hiányzott  ez  a  mai  rendkívül  kompetitív

szituáció.

Nyilván  a  rendkívüli  mértékben  megnövekedett  kutatói  létszám  is  okozhatja  a  kíméletlen

versenyt. Professzor Úrék Lenhossék intézetében hányan voltak?

Négyen-öten voltunk összesen. Egy adjunktus, két tanársegéd, két gyakornok. Az adjunktus

megbízatása három évre szólt, a többieket évenként hosszabbították meg, ha úgy látták, hogy

megérdemlik.

És ma hányan dolgoznak ugyanott?

Csak oktatói állás van huszonöt, s azonkívül dolgozik ott még egy akadémiai kutatócsoport. S

ennek az arányában, illetve még sokkal jobban növekedett a kutatás volumene világszerte.

Számos új egyetem működik mindenfelé, rendszerint két-háromszor annyi hallgatóval, mint

amennyire eredetileg tervezték.

S  méghozzá  ebben  a  túltermelésben  szinte  sohasem  tehetség  és  teljesítmény  szerint

szelektálnak! Nagyon is érthető tehát, hogy aki valamikor megismert egy másféle kutatást,

nem különösebben lelkesedik a maiért!

Ami engem illet, tulajdonképpen örvendek, hogy már nem kell aktívan részt vennem benne;

sajnálom  is  egy  kissé  munkatársaimat,  akik  rákényszerülnek  erre  a  gyilkos  versenyre.

Egyebek  közt  éppen  ezért  is  segítem  őket,  ahogy  tudom.  Egyébként  én  mindig  nagyon

szerettem, ma is szeretek tanítani, s a szűkebb szakmai munkán túl is számos örömforrást

találtam. Úgyhogy nagyobb ökonómiával talán lehetett volna többet elérni, de akkor az ember

nagyon sok mástól esett volna el. Azt hiszem különben, hogy Lenhossék is szeretett tanítani,

különben nem ragaszkodott volna hozzá még hetven éves korában is.



Végül  is  úgy  látom,  Professzor  Úr  egész  munkássága,  annak  ellenére,  hogy  Lenhossék

tanítványának vallja magát, merőben másként alakult mint mesteréé.

Azért a kezdeti impressziók nagyon erősek! Én is nagyon alaposan áttanulmányoztam az ő

nevezetesebb munkáit! Éppen említett korai munkám az arcideg érző és vegetatív részéről

szorosan  az  ő  munkásságához  csatlakozott.  Ő  is  írt  erről  egy  nagyon  szép  cikket!  Ő

megoldotta  azt,  amit  Golgi-módszerrel  meg  lehetett  oldani;  de  ezzel  persze  nem lehetett

mindent  tisztázni,  és  ezért  fogtam  én  aztán  hozzá  experimentális  módszerekkel,

rostszámolásos és sejtszámolásos eljárásokkal a továbbiak tisztázásához. Ez persze egy kicsit

másféle gondolkozási stratégiát kívánt, de azért Lenhossék alapvető felfogása determinálta az

érdeklődésemet, és éppen az ő eredményei figyelmeztettek rá, hogy ezen az úton – legalábbis

amint  akkor hittem – nem érdemes tovább menni.  Később persze kiderült,  hogy a Golgi-

módszer még nagyon sok mindenre jó, s rengeteget dolgoztam vele, de abban az időben úgy

láttam – nem utolsósorban Ramón y Cajal két óriási és szebbnél szebb ábrákkal teli kötetével

a  láthatáron  –  hogy  ezzel  a  módszerrel  mindent  felderítettek  már,  amit  érdemes.  Ezért

kerestem más metodikai stratégiát. De Lenhossék munkáját folytattam akkor is, hiszen amikor

átmenetileg előtérbe kerültek a neurontan ellenesek, akkor is a Lenhossék munkássága iránti

tiszteletem és bizalmam motivált a cáfolásukra kitervelt kísérletekre. Tehát az igaz, hogy nem

abban az  értelemben vagyok Lenhossék tanítványa,  hogy közvetlenül  mellette  tanultam a

laboratóriumban a módszereket, mert akkoriban már a módszerek lényegesen megváltoztak és

teljesen új  experimentális  degenerációs  eljárásokat kellett  bevezetni,  de tanítványa vagyok

abban az értelemben, hogy az ő munkássága és szilárd sejttani szemlélete inspirált.

Mégis,  Lenhossék  körül  sohasem  nőtt  fel  kiváló  tanítványok  olyan  serege,  mint  a

Szentágothai-iskola.

Kétségkívül,  Lenhossék  nem  volt  iskolateremtő  egyéniség.  Nem  nagyon  befolyásolta  a

munkatársait.  Az is,  hogy én odatartozom, úgy érzem inkább rajtam állott,  s  nem őrajta.

Inkább az én ragaszkodásom teremtette meg a tanítványi kapcsolatot, s az, hogy hálás voltam

–  vagyok  máig  –,  hogy  szerencsésen  és  idejében  megszerezhettem  nála  azokat  az

impressziókat, amiknek az alapján aztán meg tudtam vetni a lábam az idegtan éppen akkor

zajló nagy fordulatában.



SZENT-GYÖRGYI ALBERT:
EGY BIOLÓGUS GONDOLATAI611

Csepp  a  tengerből  a  válogatás,  amit  a  Gondolat  Kiadó  jóvoltából  Szent-Györgyi  Albert

egykori tanítványa, Straub F. Brunó akadémikus mestere művéből a magyarországi olvasónak

kínál.612 Inkább csak sejthető belőle a világhíres tudós jellegzetes profilja, olyasféleképpen,

mint a címlappal szembenéző fénykép elszánttá s véglegessé vénült vonásaiból a mögéjük

zárt s bennük megnyilvánuló élet roppant méretei.

Szent-Györgyi Albert útja nem tipikus XX. századi tudós-út, ám épp nem tipikussága

miatt jelentős és jelentőségteljes. Már az is szokatlan, hogy piciny s megvetett ország egyik

vidéki  egyetemének  professzoraként  nyerte  el  a  Nobel-díjat,  s  tán  még  furcsább,  hogy

kevesen  érdemelték  meg  nála  jobban  a  világ  tudományos  közvéleményének  ezt  a  magas

elismerését.  Írásnak  is  remek  Nobel-díjas  beszédéből  (amit  akkor  a  Természettudományi

Közlöny közölt) világosan kiderül fölfedezésének nagy jelentősége: a ponton-híd, melyet négy

szénatomos  szerves  savakból  vert  zseniálisan  egyszerű  kísérletek  s  hihetetlenül  merész

megfontolások alapján a szövetlégzés áthidalhatatlannak látszó két partja közé, csakhamar a

sejt egész energiaforgalmának centrális körútjává fejlődött. Kár, hogy a válogatásból hiányzik

ez  a  fundamentális  dolgozat,  hisz  a  biológiai  oxidációkról  szóló  klasszikus  művéből

lefordított néhány oldal alapján még sejteni is nehéz, mennyire a szegedi professzornak is

köszönhető  az,  „hogy  az  oxidációról  alkotott  elképzelésünk  alapvető  változásokon  ment

keresztül”.

„Ezelőtt – írta 1937-ben – a biológiai oxidációról azt gondolták, hogy a tápanyag és az

oxigén között  lezajló kölcsönhatás.  Ma ezt  a folyamatot  úgy képzeljük el,  mint  egy

hosszú  reakcióláncot,  amelynek  során  a  H  elég.  A  biológiai  oxidáció  központi

problémája az egyes H-atomok e részletekben történő oxidációjának a mechanizmusa.

A reakciólánc egyik végén a tápanyag-molekula áll, amelynek egyéb funkciója nincs,

mint az, hogy leadja H-atomjait. A másik végén áll az 02, amely elektronjait adja oda.

Az én fő célom az volt, hogy a reakciólánc középső részének a megismeréséhez járuljak

hozzá.”
611 Forrás: Vekerdi László:  Szent-Györgyi Albert: Egy biológus gondolatai. = Valóság 14 (1971) No. 2. pp. 102–
104. 
612 Szent-Györgyi Albert: Egy biológus gondolatai. Vál, bev.: Straub F. Brunó. Bp., 1970. Gondolat. 174 p., 1 t.



Az  energetikai  és  a  strukturális  aspektusok  itt  megfigyelhető  egymásra  vetítése  későbbi

kísérleteiben s teoretikus munkáiban is jól fölismerhető. A válogatás bőven közvetíti például a

Szent-Györgyi-iskola  izombiokémiai  kutatásait;  valóságos  iskolapéldái  ezek  a  munkák,

hogyan lehet s kell vizsgálni a biokémiában a működések molekuláris meghatározóit. S példái

egyben  ama  folyton  többre  serkentő  soha-meg-nem-elégedésnek,  mely  Szent-Györgyit

minden elért eredménye nyomán újabb s mélyebb összefüggések keresésére sarkallta. Hiszen

az izomösszehúzódás szellemes fehérjeszerkezeti magyarázata mögött ő azonnal a kudarcot

orrontotta:  a  klasszikus  molekulamodellek  használatára  kárhoztatott  biokémikus

tehetetlenségét az élet nem klasszikus mechanikája előtt.

Ma, amikor a kvantumbiokémia már rég elismert s jól ismert szaktudomány, s nagy

nemzetközi kongresszusokon vitatják meg évről évre a legfrissebb eredményeit, könnyen azt

gondolhatná  az  ember  (kivált,  ha  járatos  a  modern  tudományelméletekben),  hogy  a

szövetlégzés  szubtilis  molekuláris  lépcsőinek  a  földerítésétől  egyenes  út  vezetett  a

szubmolekuláris szint energiaváltozásait leíró kvantummechanikai modellekig; igen időszerű

tehát a budapesti Orvosegyesületben elhangzott 1947. évi Balassa-emlékelőadás újraközlése,

melyben  a  biokémia-professzor  izomkutatásai  sikereiből  a  kudarcra  koncentrálva

figyelmeztet,  „hogy  az  élő  anyag  struktúrájáról  alkotott  képeinkben  az  a  sajátság

semmiképpen nem jut kifejezésre, amely sajátságnál fogva az élő anyag biológiai reakciókra

képes. Valami új anyagszerkezeti teóriára lenne szükségünk.” S már akkor, 1947-ben kijelölte

az új teória tájait is. 

„A megfigyelések – írta  – mindjobban halmozódnak, melyek arra  mutatnak, hogy a

biológiai reakciók a közös elektronrendszerek zavarai, ami talán lehetővé teszi nemcsak

azt,  hogy ezeket  a  reakciókat  megértsük,  de azt  is,  hogy őket  a  kvantummechanika

képleteivel fejezhessük ki.”

Később,  már  Amerikában  írt  világhíres  két  könyvében  részletesen  vázolta  a

kvantummechanikai  molekula-modellre  alapuló  bioenergetika  körvonalait;  a  válogatás

szerencsére elég sokat bemutat ebből a „szubmolekuláris Szent-Györgyi”-ből, s így itt inkább

tán csak arra a tisztánlátásra s szakmai bátorságra kell figyelmeztetni, ahogyan a Woods Hole-

i professzor a molekuláris biológia szédületes sikerei közepette is kitart a kétféle elmélet –

molekuláris  és  szubmolekuláris  –  elvi  különbsége  s  a  mélyebb,  noha  kevésbé  ismert

kvantumkémiai magyarázat igénye mellett.



A kutatás túlságosan sikeres területeit egyébként is mindig mintha egyenesen kerülte

volna. A válogatásban közölt vitamin-tanulmányaiban például meglepődve fogja észrevenni a

Szent-Györgyi  nevet  többnyire  a  C-vitamin  fölfedezésével  társító  olvasó,  hogy a  szegedi

tudós  milyen  határozottan  tiltakozik  az  akkoriban oly divatos  „vitaminkutatóság”  ellen:  a

mesteri  preparatív  munkában  ő  sokkal  inkább  látta  s  értékelte  a  nemzetközi  tudományos

együttműködés, semmint a saját kutatómunkája eredményét. De nem holmi ál- vagy tényleges

szerénységből, hisz ilyesmivel Szent-Györgyi Albert sohasem volt gyanúsítható. Inkább tán

az  élet  nagy  összefüggéseit,  a  szerkezet  s  funkció  egységét,  a  biológia  fundamentális

folyamatait  tekintő  szemlélete  miatt,  mely  legszebben  a  második  Válasz 1946.  évi  3.

számában megjelent Egy biológus gondolatai. Az élet lényegéről című írásában tükröződik. 

„Az  élet  –  írta  a  Válasz-esszében,  melyből  most  a  válogatás  is  bőven  közöl  –  az

anyagnak  egy  sajátsága,  szerkezetének  következménye.  Olyan,  mint  a  mosolygás.

Mosolygás is van, de nem választhatom el azt sem az ajaktól, és nem tarthatom egyik

kezemben és másikban az ajkat, mert a mosolygás nem más, mint az ajak játéka.”

Az élet teljességének az igénye, az ember s a tudós elválaszthatatlansága tükröződik a kötetbe

fölvett közéleti írásaiból is. S épp ebben a tükörben pillantható meg Szent-Györgyi másik,

korunk  tudósainak  többségétől  annyira  különböző  arca.  Napjaink  legtöbb  tudósa  ugyanis

gondolkozás nélkül kettéválasztja magában a tudóst s az embert, s az előbbi nyugodt munkája

érdekében igyekszik oly kicsire  s  jelentéktelenre zsugorítani a másodikat,  amennyire  csak

lehet. Szent-Györgyi korunk ama kevés tudósához tartozik, akik a tudomány nagysága mellett

megőrizték magukban az emberét: az egyéni s a kollektív felelősség tudatát.  Az itt közölt

tanulmányok egytől egyig  A tudomány társadalmi felelősségéről szólnak, még ha más is a

címük.

Az  atomfenyegetés  ellen  tiltakozó  nagy  fizikusokhoz  hasonlóan,  Szent-Györgyi  is

elemzi  a  fantasztikussá  torzult  pusztító-potenciál  veszélyeit,  de  föltár  e  katonai-politikai

veszedelem mellett  egy fundamentális  biológiai  paradoxont  is.  Azt  a  mély fajfejlődéstani

ellentmondást,  mely  a  kis  közösségekben  s  szűk  környezetben  előnyök  szerzésére

specializálódott emberi agyvelő felfogóképessége s a tudomány által most hatalmába juttatott

mérhetetlen pusztító potenciál között feszül. 

„Ebben van a  halálos veszély,  mely mindnyájunkat  pusztulással  fenyeget:  kozmikus

erők vannak kezünkben – elég ügyesek vagyunk, hogy felszabadítsuk őket, de annyira



már  nem,  hogy meg  is  értsük.  Agyunk  arra  készült,  hogy barlangjaink  kezdetleges

tüzével törődjék, nem pedig a tizenötmillió fokos kozmikus lángokkal.”

„Vagy nem nevetséges-e, ha egy nemzet munkájának nagy részét fordítja arra,

hogy távoli csillagok elérésére űrhajósokat küldjön a világűrbe, ugyanakkor itt a földön

falak  választják  el  az  embert  az  embertől?  Nem erkölcstelen-e,  hogy az  emberiség

egyharmada termékfeleslegének nagy részét egymás ellen titokban gyártott halált hozó

fegyverekbe fekteti, és ugyanakkor egy másik harmada éhezik?”

A tudomány fejlődése rettentően meggyorsult az emberéhez képest, aki csak fölszabadítani

tanulta meg a kozmikus energiákat, de azt nem, miként éljen vélük. S ha most nem akarja

önmagát  elpusztítani,  mindenekelőtt  föl  kell  tárnia,  tudományos  módszerekkel  s  alapos

kutatómunkával,  a kérdés egész mélységét.  S épp itt  segíthet  – véli  Szent-Györgyi  –,  tán

nagyon is jelentősen, a természettudományos gondolkozás. 

Hisz  „a  tudomány alapvető  tétele  a  következő:  Ha  problémátok  van,  bánjatok  vele

problémához  illően.  Gyűjtsetek  adatokat,  aztán  semleges  elmével,  hideg  fejjel

igyekezzetek megtalálni a legjobb megoldást, érzelem, gyűlölet, félelem vagy haszon

által  nem  befolyásolva,  meg  nem  alkuvó  értelmi  tisztességgel,  jóakarattal  és

méltányossággal.” 

Az emberi agyvelő, mely piciny közösségek kisebb-nagyobb kérdéseivel vesződve növekedett

évtízezredek alatt világbíró „sapiens”-szé, csak ilyen lassú, türelmes, természettudományos

gondolkozáson alapuló munkával nevelhető a fölszabadított kozmikus energiák s világméretű

gondok megértésére alkalmassá. 

„A kivezető utat csak akkor lehet megtalálni, ha vállaljuk a felelősséget saját sorsunkért,

és addig terjesztjük a tudományos gondolkodást s erkölcsöket, amíg ezek elég erősekké

válnak ahhoz, hogy megteremtsék saját világukat.”

„Azt  tapasztaltam,  hogy  az  ember  jóindulatú  és  intelligens”  –  írta  épp  a  nemzetközi

tudományos élet magas erkölcsi normáira és segítőkészségére emlékezve 1942-ben, a mindent

földúló háború közepette, mely fölismerni kényszerítette, „hogy az ember a legvérengzőbb és

legoktalanabb  minden  állatok  között”.  S  a  régi  tapasztalat  s  az  új  fölismerés  kínzó

ellentmondására a természettudományos gondolkozáshoz szokott elme szigorával s a művészi



látás  érzékenységével  kereste  azóta  is  a  választ,  melyet  nyilván  determináltak  ifjúkori

tapasztalatai: innen a természettudósok közösségének tulajdonított nagy s üdvös szerep. A

lényeg azonban inkább az, hogy az általa talált megoldás alapjában ugyanaz, amit  A körön

kívül bölcs írója, Lám Béla axiómaszerű tömörséggel így fogalmazott meg: „Az ember nem

rossz, de elvadítható.”

A közíró  Szent-Györgyi  élete:  harc  az  ember  elvadítása  ellen,  hisz  tudja,  hogy „az

ember  nem  rossz”;  s  nem  hagyta  cserben  az  emberi  nem  nevelhetőségébe  vetett  –  tán

alaptalan – hite őt sem, soha. 

„Új  szellő  fújdogál  –  írta  1961-ben  –,  amely  emberek  milliárdjainak  a  szívében

felébresztette a reményeket és a vágyakat egy ragyogóbb élet iránt.” 

S látta mindenütt, állig fegyverben az élet reményét tipró Halált. Az élet lényegét fürkésző

biológia szükségképpen támadja hát, s megalkuvást nem ismerve, az intézményesített Halál

legostobább formáját, a modern tudományos-technikai mammutháborút. A körön kívül, hisz

egy  vén  Woods  Hole-i  professzor  szava  aligha  hallatszik  korlátolt  hadügyminiszterek  s

gyilkos generálisok süket trónusáig. De nem is nekik ír a nagyszerű öreg, s akiknek ír, az

embermilliók,  gyűlölik  a  háborús  mészárlást,  s  figyelnek a  bátor  professzor  haragos-szép

szavaira. Ez a kis könyv íme a bizonyság reá, hogy szűkebb hazájában is.



SZENT-GYÖRGYI ALBERT: VÁLOGATOTT

TANULMÁNYOK. AZ ANYAG ÉLŐ ÁLLAPOTA613

Szerencsére  nem  szükséges  ma  már  részletesebben  ismertetni  Szent-Györgyi-könyvet

Magyarországon.614 Hiszen úgy 1970 óta újból elég sokat megismerhettünk magyar nyelven is

az  élet  úgyszólván  egész  területét  pásztázó  gondolataiból,  s  egy  felejthetetlen  televíziós

interjú mindnyájunk emlékezetébe véste – Straub professzor szavaival szólva – „lenyűgöző

nagyságát”, fejedelmi alakját. Éppen ezek miatt nehéz azonban a recenzens dolga.

Mert merő fontoskodás lenne újfent méltatni próbálni a Nobel-díjas fölfedezést a C-4-

dikarbonsavak  sejtlégzést  katalizáló  szerepéről,  vagy  újból  elmesélni  a  C-vitamin

fölfedezésének szegedi paprikával fűszerezett sztoriját. Kötelező tankönyvi adat ma már az

izomfehérjék elkülönítése  is,  akárcsak az a  szubtilis  molekuláris  izommodell,  amit  Szent-

Györgyi  a  klasszikus  biokémia  masszív  módszereivel  nyert  globális  adatokból  ki  tudott

desztillálni. Jó néhányan elmondották már, köztük a szakma legnagyobbjai, hogy ezekkel a

munkáikkal  Szent-Györgyiek  Szegeden  nem csupán  a  modern  izomkutatásokat  alapozták

meg,  hanem  általában  a  molekuláris  biológia  –  a  ma  uralkodó  biológiai  szemlélet  –

legfontosabb előfutárainak sorába küzdöttek föl magukat. 

Közismert  az  is,  maga  Szent-Györgyi  kifejtette  szépen,  miként  vezette  a  modell

elégtelensége  jókor,  még  Szegeden,  a  molekuláris  méretek  határán  túl  szubmolekuláris

dimenziók  felé,  s  miként  erősödött  aztán  egyre  inkább  a  meggyőződése,  hogy  az

óriásmolekulákból felépülő sejtszerkezet inkább csak az élet amolyan színpadául szolgál, ahol

a drámát előadó szereplők voltaképpen a piciny elektronok. De nem csak úgy, afféle általános

értelemben,  hogy  az  anyag  élő  állapotát  amúgy  alapjaiban  az  elektronokra  kirótt

kvantummechanikai  törvények  írják  elő.  Szent-Györgyi  a  színészeknek  írt  konkrét

kvantummechanikai  szerepeket  keresi,  az  elektronszínészek  szerepeivel  értelmezi  az  élő

állapotot,  az  élet  első  formáitól  a  daganatsejtekig.  Ezért  kerül  áthidalhatatlan  ellentétbe

napjaink  uralkodó  biológiai  életével,  ami  szerint  a  főszereplők  –  ha  ugyan  „színpad”  és

„színészek”  egyáltalában  megkülönböztethetők  az  élet  drámájában  –  mégiscsak  inkább  a

613 Forrás: Vekerdi László: Szent-Györgyi Albert: Válogatott tanulmányok. Az anyag élő állapota. = Tiszatáj 37
(1983) No. 11. pp. 77–79.
614 Szent-Györgyi Albert: Az anyag élő állapota. Ford.: Gervay Judit. Bp., 1983. Magvető. 101 p. (Gyorsuló idő);
Szent-Györgyi Albert: Válogatott tanulmányok. Vál., szerk.: Elődi Pál. Bp., 1983. Gondolat. 335 p. 



molekulák – kivált a különféle nukleinsavak és fehérjék – körében keresendők. De Szent-

Györgyit  nem térítheti el se ez az ellentét,  se a belőle fakadó udvarias szakmai mellőzés;

következetesen  halad  a  maga  évtizedekkel  ezelőtt  kijelölte  útján.  Merő  tévedésekkel

szegélyezett-e ez az út, vagy az élő állapot jövendő jobb megértésének a csíráit rejti? 

Az elmélet  egyik-másik  vonása – így például  az élő  rendszerek reakcióképesebb és

egyúttal  differenciáltabb  állapotának  kifejlődése  makromolekulák  elektron-elvonásos

gerjesztésével és az elektronok oxigénatomokra való végső átvitelével – valószínűleg előbb-

utóbb átszivárog a „standard” biológiába, és ugyanúgy tankönyvi adattá válik majd, mint a C-

4-dikarbonsav katalízis vagy az aktin-miozin dinamika. Más területeken viszont, mondjuk a

daganatkeletkezés  kérdésében,  mai  tudásunk  szerint  termékenyebbek  ígérkeznek  másféle,

„molekulárisabban”  biológiai  megközelítések:  Marx  Györgynek  lehet  igaza,  aki  Albert

Einstein  és  Werner  Heisenberg  végső  nagy  egységesítő  törekvéseihez  hasonlítja  Szent-

Györgyi vállalkozását „az anyag élő állapotának egzakt kvantumfizikai jellemzésére”: 

„Hosszú évek szerteágazó kutatásai fogják megmutatni, hogy e nagy ideákból mi lesz

időálló és milyen mértékben.” 

Mindenképpen  nagy  érdeme  azonban  a  most  recenzeált  két  kötetnek,  hogy  részletesen

bemutatja  Szent-Györgyi  elméleti  és  kísérleti  kutatásait  ezen  a  még  csak  nem is  annyira

vitatott,  mint  inkább  „szemérmesen”  elhallgatott  területen.  Mert  dőljön  bármerre  is  el  a

szakmai kérdés, nem érintheti a kutatói magatartás nagyságát, a tudós lenyűgöző alakját.

A tudós magatartása…  A Válogatott tanulmányok közli Szent-Györgyi önéletrajzát, a

XX.  században  eltévedt  tudós  vallomásait.  Megkurtítva  közli  ugyan  és  összevonásokkal,

úgyhogy az ember,  ha történelmünk tájain tájékozatlan,  könnyen azt  hihetne belőle,  hogy

amikor  Hitler  ordítozta  tombolva  Szent-Györgyi  nevét,  akkortájt  mutatott  be  a  Nemzeti

Színház  egy  színdarabot,  melynek  főszereplője  egy  áruló  volt,  aki  Szent-Györgyit

személyesítette meg, Szent-Györgyi tündéri iróniáját se tudja tökéletesen tükrözni a fordítás,

de nem ez a lényeg. A lényeg… De lássunk inkább példát.

A  húszas  évek  közepe  táján  professzorcsere  miatt  veszélybe  került  Szent-Györgyi

szerény állása a Groningeni Egyetemen. 

„Azt hittem – írja –, mindent fel kell adnom, holott még mindig csak kezdő voltam a

tudományban, akinek se pénze, se külföldi diplomája nem volt. Így hát feleségemet a

gyermekkel visszaküldtem Magyarországra a szüleihez, és felkészültem a végre. Úgy



láttam,  semmi  esélyem sem maradt.  Hogy a  tudománytól  búcsút  vegyek,  1926-ban

elmentem Stockholmba a Nemzetközi Élettani Kongresszusra. Az elnöki megnyitót Sir

Frederick Gowland Hopkins tartotta, aki – meglepetésemre – háromszor is megemlítette

a nevemet,  többször,  mint  bárki  másét.  Így hát  előadása  után  összeszedtem minden

bátorságomat, és megszólítottam. »Miért nem jön Cambridge-be?– kérdezte. – Gondom

lesz rá, hogy Rockefeller-ösztöndíjat kapjon.« És meg is tette. Rejtély volt számomra ez

az ember, és még ma is az. Tudományos előmenetelemre ő volt a legnagyobb hatással,

bár  sose  beszélgettem vele  tudományról,  és  előadást  tartani  is  csupán egyszer  vagy

kétszer hallottam. Az írásai nem voltak különösképpen lebilincselőek, mégis mágikus

hatással volt a körülötte levő emberekre. Az a kis igénytelen ember, minden gyerekes

hiúságával,  az  igazság alázatos  kutatója  volt.  Egyénisége  azt  hirdette,  hogy minden

befektetett  kemény munka ellenére is,  a kutatás  nem rendszeres  elfoglaltság,  hanem

intuitív művészi elhivatottság.”

Ma már akár a mester, de Pjotr Kapica is – mutatis mutandis – nagyon hasonlóan emlékezik

Rutherfordra.  Szent-Györgyi  mindenesetre  így képzelte  el  a  tudós  munkáját  és  megőrizte

magában ezt a tudományeszményt, önéletrajzában, de egyéb írásaiban is, tán épp ezért tér

vissza folyton az újkori  természettudomány kezdeteihez,  kivált  Galilei  alakjához.  Erkölcsi

magatartás-mintaként is, de nemcsak erkölcsiként. Szent-Györgyi Galileije egyben mérce a

kutatómunka  mindennapi  gyakorlatához,  valósággal  episztemológiai  modell.  Ugyanolyan

alázatos kutatója az igazságnak, mint Hopkins, és ugyanúgy Agy és Kéz egymást folyton

javító  és  kiigazító  munkájával  közelít  hozzá;  merész  képzelettel,  kételyek  meredélyein.

Megint nem az a lényeg, hogy ilyen volt-e valójában Galilei; napjaink szerteágazó Galilei-

kutatása mutatja különben, hogy őt valójában az életük javát reá fordító tudománytörténészek

se  ismerik  Szent-Györgyinél  jobban.  A  lényeg  az,  hogy  Szent-Györgyi  Albertben  s  a

közelmúlt néhány nagy tudósában élt s hatott egy – ha tetszik, Galilei nevével fémjelezhető –

tudomány-eszmény,  amely egyrészt  meghatározta  a  természetet  megismerni  kívánó kutató

gyakorlati magatartását, másrészt, éspedig éppen ezen a magatartáson keresztül, kötelezően

előírta  a  tudós  társadalmi  állásfoglalását.  Így  és  ezért  nevezte  Szent-Györgyi  „élő

társadalom”-nak a tudományt. 

„Számomra – írja – a tudomány elsősorban is emberek társadalma, amely nem ismer

sem időbeli,  sem térbeli  korlátokat.  Olyan közösségben élek,  amelyben Lavoisier és

Newton a mindennapi társaim; közelebb áll hozzám egy indiai vagy kínai tudós, mint a



tejesemberem.  Ennek  a  társadalomnak  az  erkölcsi  alapszabálya  egyszerű:  kölcsönös

tisztelet, szellem: tisztesség és jóindulat.” 

Ezért vélte Szent-Györgyi, hogy a természettudomány eredményeire és erkölcsi kódexére tán

felépülhetne egy jobb indulatú „új világrend”. A maga részéről mindenesetre mindent megtett,

hogy igyekezzék elhárítani vagy enyhíteni a jelenlegi világrend által fölidézett katasztrófákat,

vagy legalább figyelmeztessen rájuk. A válogatás bőven közöl ezekből a felelősséget fölrázó,

figyelmeztető írásaiból; második hazája nyilván hálával fogja emlegetni azok között, akik a

vietnami háború sötét éveiben legtöbbet tettek érte, hogy visszafordítsák a nagy országot a

katonai impérium felé vezető szörnyű útról.  Az írások fölcsapó pátoszát a drámai helyzet

magyarázza; ámde Szent-Györgyi diagnózisai és maximái lényegükben ma is megszívlelésre

méltóak. Nem mondhatjuk-e el  ma is ugyanúgy, hogy „A béke gyakran nem egyéb, mint

kendőzött hatalomvágy, legyen az akár Pax Romana, Pax Germanica vagy Pax Americana”…

A válogatás Szent-Györgyi tanulmányain kívül bőven közöl tudóstársak és tanítványok

róla  szóló  írásaiból.  Kivált  kettő  emelkedik  ki  ezekből:  Hans  Krebs  és  Laki  Kálmán

tanulmánya. Mind a kettő úgy segít megismerni Szent-Györgyi emberi és tudósi arcát, hogy

ezzel egyúttal – Szent-Györgyi szelleméhez illőn – valami általánosra is reá mutasson.

Krebs – részben a saját munkája példáján – finoman elemzi a tudományos tévedések és

kudarcok keletkezési és hatásmechanizmusát, beágyazva a kísérletezés és a fogalmi eszköztár

dinamikájának  hátterébe.  Végkövetkeztetése  összecseng  Szent-Györgyi  véleményével  és

szinte tudományfilozófiai összegezése lehetne munkamódszerüknek: 

„A kutatásban a siker az azonos értékű kísérletezés és színes képzelőtehetséggel végzett

kritikus teoretizálás ötvözetéből ered. Állandóan mérlegelnünk kell, hogy kísérleteink

vajon  a  megfelelő  kérdéseket  teszik-e  fel,  és  vajon  az  eredményekből  levont

következtetéseinket nem befolyásolják-e károsan téves premisszák.”

Laki Kálmán a Szent-Györgyivel töltött évekről emlékezik, elsősorban a szegediekről. Így hát

részleteiben részben ismert az, amit leír; csakhogy Laki írásából a részletek fölött más valami

derül  ki.  Laki  Kálmán  emlékezéséből  megelevenedik  a  szegedi  Szent-Györgyi-műhely

tudományos igényessége és emberi melege; plasztikus képet kapunk hirtelen, hogy milyen is a

pontos kísérleti munka és a színes képzelőtehetséggel lebbenő teoretizálás izgalmas ötvözete,

s miféle az a közösség, ahol a kölcsönös tisztelet, szellemi tisztesség és jóindulat egyszerű

normái uralkodnak. És bár a középpont kétségkívül a nagy tudós volt, a hatás nyilvánvalóan



kölcsönös. Itt formálódtak Szent-Györgyi fő kutatási irányai, itt alapozódott meg filozófiája

az élő rendszerek állapotáról (ahogyan először a Válaszban közölte még 1946-ban), itt talált

életre  szóló tanítványokat,  itt  teremtett  először nemzetközi  hatású és vonzású tudományos

műhelyt. Nemcsak Szent-Györgyi teremtett Szegeden iskolát: őt is a szegedi évek formálták

igazán  Szent-Györgyivé.  Szeged  immár  ugyanúgy  hozzátartozik  Szent-Györgyihez,  mint

Hopkinshoz  vagy  Rutherfordhoz  Cambridge.  És  ez  a  hozzátartozás  a  történelem  éltető

visszahatásai  révén  most  már  Szegedre  nézvést  is  kötelez.  S  túl  Szegeden  és  biológián,

példája  mindnyájunknak  mutatja,  hogy  kölcsönös  tisztelet,  tisztesség,  jóindulat  mégsem

egészen hiába való. Sőt: olykor akár „kifizetődő” is lehet.



„HA VALAKI BENT VAN A SÁRBAN, NAGYON ROSSZ

NÉVEN VESZI, HA VALAKI AZON KÍVÜL VAN”

Majerszky Klára: Dr. Sántha Kálmán615

„Sántha  Kálmán  nagyon  tárgyilagos  ember  volt,  igyekszem  én  is  az  lenni”  –  írja  a

Bevezetésben  Majerszky  professzor  asszony.  Beváltotta  tervét:  a  könyv,  az  első  Sántha-

monográfia szigorú, jól dokumentált, gazdaságosan felépített, tárgyilagos mű.616 Visszafogott

és adatokra-dokumentumokra szorítkozó ott is, sőt éppen ott leginkább, ahol még olvasni is

nehéz  a  közölt  jegyzőkönyveket-jelentéseket  indulatmentesen.  Éppen  így,  a  maguk

kommentálatlan nyerseségében és már szinte valószerűtlen valóságában válnak azután ezek a

szövegek  egy  nagy  tudós  és  tiszta  ember  meghurcoltatásának  és  megkínzatásának

bizonylatain túl egy egész rendszer, egy egész honi korszak, de túl ezen az egész nemzetközi

tudományos közösség mentalitásának és magatartásának a jellemzőivé. A könyv nem vádol és

nem dicsér: a megnyíló levéltárak lehetőségeit kihasználva föltár.

Föltáró funkciójának megfelelően terjedelem tekintetében „A Sántha-ügy” című fejezet

uralkodik a könyvben, a 168 oldalból 110. Azért „terjedelem tekintetében”, mert egyébként

anélkül, hogy ezt így bárhol ki kellene mondani, Sántha Kálmán uralkodik a könyvben: az ő

tudományos, professzori, emberi jelentősége és jelenléte miatt növekszik a Sántha-ügy egy

korszak s vezető politikusainak tudósainak jellemzésén túl egy egész ország ügyévé, máig

meghatározó vonásokkal és megszívlelendő intelmekkel. Tán épp ezért válhat a könyv – túl

dokumentáris  értékén s tán  még tárgyilagosságán is  túl  –  írói  alkotássá,  Sánthához méltó

remekeléssé.

Tárgyilagosságának  és  az  „ügyre”  összpontosításának  megfelelően  Sántha  Kálmán

életéből a könyv kizárólag az „ügy” szempontjából fontos momentumokat emeli ki. Látjuk a

nagy családban felnövekvő életvidám diákot (szó szerint látjuk, mert az ízléssel válogatott

fényképek sorában ott látható az öt Sántha-fiú, amint épp két alkalmasan kiválasztott fatörzs

között  támaszkodik  egymás  fölött);  a  „sub  auspiciis  gubernatoris”  avatott  doktorral  ez

615 Forrás: Vekerdi László: „ha valaki bent van a sárban, nagyon rossz néven veszi, ha valaki azon kívül van”.
Dr. Majerszky Klára: Dr. Sántha Kálmán (1903–1956). = Tiszatáj 51 (1997) No. 3. pp. 75–83.
616 Majerszky  Klára:  Dr.  Sántha  Kálmán,  1903-1956.  Debrecen,  1995.  DOTE.  69  p.,  16  t.  (A  debreceni
orvosképzés nagy alakjai 9.) Lásd még: Majerszky Klára: A Sántha-ügy. Bp., 1997. Akadémiai. 207 p., 16 t.



alkalomból  készült  interjúból  pedig  megismerhetjük  a  Schaffer  klinika  díjtalan

gyakornokának tudományos érdeklődésén és első eredményein-sikerein kívül emberi-politikai

tisztességét. Ezt a három jellegzetességet: a tettrekészséget, az eredményes tudományos és

gyógyító munkát, az emberi és politikai tisztességet illusztrálják azután egyre gazdagabban és

táguló  körben  a  további  adatok,  kiegészítve  egy született  nagy professzor  mind  szebben

kibontakozó vonásaival;  külön szépsége a könyvnek,  hogy jellemez apróbb vonásaival  is;

ahogyan  például  1939  júliusában,  professzori  kinevezésének  kézhezvételekor  „felpattant

kerékpárjára  – természetesen  hátrafelé  –  és  körbebiciklizte  az  idegklinika  előtt  levő nagy

gruppot, (mely azóta megszűnt) a klinika tagjainak ámulatára”. (Az olvasó ekkorra már tudja,

hogy  gimnazista  korában  ez  volt  Sántha  egyik  kedvenc  „mutatványa”.)  Vagy  ahogyan

felemlíti  a  vidám klinikai  Szilvesztereket,  a  Prof.  jókedvű közreműködésével.  „Egyébként

Sánthának tanítványai voltak a barátai, jól mondta Róla egyik tanítványa, Horváth András: »A

Prof,  köztünk a legidősebb fiú.« Félórákat  elálldogált  tanítványaival  vizit  után az  emeleti

lépcső  tetején  kulcsaival  játszadozva,  »a  világ  dolgait«  megbeszélve.”  Ebbe  a  barátságba

belefért, épp ebbe fért bele a legszigorúbb orvosi és tudományos fegyelem; Majerszky Klára

ezt  is  jellemző  esetekkel-anekdotákkal  illusztrálja.  Csak  így,  ezzel  a  szigorúsággal  és

barátsággal sikerülhetett  megteremteni szó szerint a semmiből Debrecenben Magyarország

első,  világviszonylatban  is  kiemelkedő  idegsebészeti  műhelyét,  amely  egyúttal  a  Sántha-

iskola tüneményes kibontakozása is volt. A küzdelmeket és eredményeket Majerszky ismét

tárgyilagosan  és  számszerűen  ismerteti;  annál  meggyőzőbben  hat  jellemzésként  egyetlen

rövid  mondata:  „Hősi  idők  voltak.”  Az  úttörés  minden  fáradtságával,  nehézségével,

szépségével, örömével. 

„Ma ez mind rutin és természetes: az »őrző« begyakorolt egészségügyi személyzettel –

hol  volt  ilyen akkor?  A semmiből  teremtettük meg,  magunkat  »gyakoroltuk be«,  és

mindig velünk volt Ő. Sem ő nem ismerte a fáradtságot, sem mi. Megtanultuk tőle a

pontos  dokumentációt,  a  csodálatos  precíz  műtéti  rajzokat,  illusztrációkat,  a

térbevetítést,  a röntgenképekkel együtt  történő konstrukciós értelmezését  pl.  a tumor

elhelyezkedésének, együtt néztük vele a tumor szövettani képét, és együtt örültünk az

egyre  jobb  és  jobb  eredményeknek.  Akik  vele  éltünk  és  dolgoztunk  195l-ig,

megtanultuk,  hogy mi  az  a  magasabb  rendű öröm,  igen,  boldogság,  amit  a  szakma

végzése adhat.” 



Nem lehetne szebben és pontosabban összefoglalni a nagy professzor körül felnövekvő iskola

lényegét,  amelyhez  az  „öröm”  és  a  „boldogság”  ugyanúgy  hozzátartozik,  mint  a  pontos

megfigyelés,  a  precíz  munka,  a  megfelelő  módszerek,  a  találékonyság,  az  új  feladatok

megoldása. Meglehet éppen ez a „hősi idők” tudományszociológiai feltétele. És akkor már

csak ezért is vagy ostobaság, vagy szemforgató gonoszság volt felkínálni Sánthának, hogy

klinikai  katedrájától  való  megfosztása  után  „folytassa”  idegsebészi  munkáját

Balassagyarmaton.

Egy nagy professzor – ezt is világosan látja Majerszky – nem igen vonhatja ki magát a

történelem s a társadalom nagy mozgásaiból. Sántha Kálmánt pedig egész neveltetése, ifjan

kialakított  racionális  világlátása,  feltétlen  tárgyilagossága,  mélységes  embersége  és

segítőkészsége,  radikális  következetessége  és  megalkuvást  nem  tűrő  tisztessége  eleve

érzékennyé  tette  mindenféle  elnyomással,  hatalmaskodással,  ostobasággal,  sunyisággal,

álnoksággal, képmutatással szemben, és eleve az elesettek és kisemmizettek oldalára állította.

A háború szörnyűségeiben klinikája természetesen szolgált üldözöttek menedékéül, a front

közeledtével pedig egymaga erélyesen tiltakozott az Egyetem evakuálása ellen. Ettől a perctől

kezdve Sántha Kálmán élete elválaszthatatlanul összefonódott a debreceni Egyetemmel. 

„Sántha  Kálmán  –  idéz  Majerszky  Kiss  F.  József  1993-as  Debrecent  Szemle-

tanulmányából  –  1944.  október  8-án  a  legkritikusabb  időkben  vette  át  a  Haliéba

menekülő  Csilléry  Andrástól  a  dékáni  tisztséget.  Gondoskodott  az  igazgató  nélkül

maradt  elméleti  intézetek,  klinikák  ideiglenes  vezetőinek  megbízásáról  (ő  maga  az

Anatómiai,  Kórbonctani,  Törvényszéki  Orvostani  Intézetek  és  a  Bőrklinika

tevékenységének ideiglenes vezetését vállalta). A Kari Tanács segítségével átszervezte a

tanév  oktatási  rendjét.  Intézkedett  a  szigorlati  bizottságok  felállításáról.  Átmeneti

korlátozó  intézkedésekkel  sikerült  enyhíteni  a  világítási  és  fűtési  gondokat.  Sántha

Kálmán  határozott,  gyors  és  hatékony intézkedéseinek  köszönhetően  a  háború  utáni

Magyarország első működő egyeteme a Debreceni Tudományegyetem volt.” 

A kar 15 tanszékvezető professzorából 4, hat c. rk. tanárból 1, 52 magántanárból 6, az 198-as

létszámú  tansegédszemélyzetből  52  maradt  szolgálati  helyén.  Őrájuk  alapította  Sántha  az

oktatást,  tartotta  bennük  a  lelket,  és  várta  1945  tavaszán-nyárelején  a  lassanként

hazaszivárgókat. Már az is megnyugvást és bizalmat keltett az emberben, ha látta sebesen

siklani biciklijén hófehér köpenyében a klinikatelepet a Tudományegyetem új főépületével

összekötő hepehupás gyalogösvényen. És könnyen láthattuk, mert számtalanszor megtette az



utat. Feltehetően a politikai szerepeket, az Ideiglenes Nemzetgyűlés alelnökségét (dr. Juhász-

Nagy  Sándorral),  később  a  Magyar-Szovjet  Művelődési  Társaság  debreceni  csoportjának

elnökségét,  a  Magyar  Szabadságharcos  Szövetség  Debreceni  Csoportjának  megyei  elnöki

tisztségét is főleg az Egyetem érdekében vállalhatta el, bár az is kétségtelen, hogy „Sántha

bízott  –  mint  mi  mindnyájan  –  az  ország  többpártrendszeren  alapuló  demokratikus

átalakulásában”. És tulajdonképpen ezzel kezdődött „A Sántha-ügy”. Ezzel a bizalommal.

A  Sántha-ügy  iratait  Majerszky  Klára  nemigen  kommentálja,  nem  jegyzeteli.

Időrendben egymás  után  rakva önmagukért  beszélnek s kirajzolják a  per  teljes  történetét.

Majerszky ritka  közbeszólásai  inkább csak  néhány téves  nézet  korrigálására szorítkoznak.

Figyelmeztet például, hogy a látszat ellenére a per megindítására „fölülről” adták meg a jelet,

nem  Debrecenből  indult.  Hiszen  amikor  Sántha  1948  novemberében  –  régi  pacifista

meggyőződésére hivatkozva – lemondott a SzhSz Debreceni Csoportjának elnöki tisztségéről,

és a Hajdú megyei Pártbizottság erre fel durva sajtótámadást indított ellene, akkor ezt még

Horváth Mártonon keresztül maga Rákosi állíttatta le és részletes jelentést kért. Nem jött még

el az ideje fellépni Sántha ellen. Persze addig se nyugodtak: az elvtársak igyekeztek a lehető

legtöbb  terhelő  adatot  összehordani  Sántha  ellen.  Még  felesége  fél  éves  londoni

tanulmányútját is felrótták neki: 

„Visszajövetele után megbízható hírek szerint azt a kijelentést tette, amennyiben nem

lettek volna gyermekei Magyarországon, úgy többé nem jött volna vissza.” 

„Ami  –  fűzi  a  mondathoz  fanyar  humorral  Majerszky  –  a  rólam  szóló

»megbízható hírt« illeti, sajnos nem lehet igaz, egyrészt nemcsak gyermekeim, hanem

férjem, édesanyám és nagymamám volt Magyarországon, másrészt – nem tagadom – én

még meggyőződéses és hithű »Ninocska«-ként voltam kinn Angliában. »A rózsaszínű

szemüveg« csak hazatértem után 1949-ben »hullott le a szememről«. Ezt prof. Jefferson

1957-ben  a  brüsszeli  világkongresszuson  barátsággal  bár,  de  a  fejemre  olvasta  W.

Penfield jelenlétében.” 

Még külön kis személyes anekdotát is közöl Majerszky kezdeti párthűségének illusztrálására: 

„49  elején  a  párttisztogatás  során  kizártak  a  pártból  (nem  voltam  jelen).  Mikor

elképedve közöltem a Prof.-al, hogy »Képzeld kizártak a pártból!« – rövid angol pipáját

a szájából kivéve azt mondta: »Hálás leszel nekik még ezért!« És teljesen igaza volt.

Nagyon rosszul esett, de szabad ember lettem.”



Sántha  mindig  szabad  emberként,  nyíltan,  világosan,  félreérthetetlenül  szólt  egy  olyan

világban,  ahol  mindent  „felülről”  és  „háttérből”  irányítottak,  konspiratív  és  manipulatív

módszerekkel, ahol még a legfőbb irányítók maguk sem voltak szabad emberek, és ahol egyre

inkább a félelem, a  színlelés,  a hazugság hálója  kerített  be mindent.  Ezzel  került  szembe

lépten-nyomon Sántha nyílt szókimondása. Ahogyan például a Magyar Tudományos Tanács

1949.  augusztus  26-i  ülésén  a  tudományos  kutató  intezetekként  kijelölendő  klinikák

kiválasztásakor  kiáll  Környey  István  mellett,  s  ahogyan  a  Gegesi-Kiss  Pál

Gyermekklinikájával  kapcsolatban  elhangzott  „kozmopolitizmusra”  utaló  vadak  nyomán

szükségesnek látja tisztázni a maga elszánt és elvi kozmopolitizmusát, a jelenlévők általános

megrökönyödésére és félelmére.

Sántha  felszólalását  az  ülés  jegyzőkönyvéből  idézi  Majerszky,  illetve  Madár  János

párttitkár két (fel)jelentéséből, melyet Alexits Györgynek, a MTT főtitkárának küldött,  aki

azután Gerő elvtársnak továbbította. 

„Az én véleményem szerint – kommentálja Alexits a jelentéseket – mindkettőből az sül

ki,  hogy Sánthának fogalma  sincs  arról,  mi  a  tartalmuk ezeknek a  szavaknak,  mint

»kozmopolitizmus, hazafiság« stb. Sántha – szerintem – aktív soviniszta, van benne egy

adag  spontán  materializmus  és  az,  amit  ő  kozmopolitizmusnak  nevez,  zűrzavaros

fantazmagória,  valami  olyan  együttműködésről,  amilyent  valójában  a  proletár

internacionalizmus tehet lehetővé”.

Alexits György kiváló matematikus,  eminensen racionális  elme, széles látókörű és tisztes-

séges ember volt, régi illegális kommunista.617 Feltehetőn valóban ez volt a véleménye Sántha

kozmopolitizmus és hazafiság felfogásáról, és nem tulajdonított nagy jelentőséget neki. 

„Azt hiszem – folytatja –, hogy ha van egyáltalában »Sántha-ügy«, akkor azt részben az

egyes elvtársak merevsége idézte elő, olyan elvtársaké, akik nem ismerték fel annak a

jelentőségét,  hogy  egy  polgári  tudós  esetleg  jó  szándékú,  de  zagyva  politikai

elképzeléseit milyen frazeológiába burkolja, és szavakon nyargalva elriasztották Sánthát

attól, hogy a szavak mögött a lényeget felismerhesse.”

617 A róla kialakult képet a kutathatóvá vált iratok áttanulmányozása erősen módosította. Lásd ezek közül pl.:
Potó János: Harmadik nekifutásra. A Magyar Tudományos Akadémia „átszervezése”, 1948–1949. = Történelmi
Szemle 36 (1994) No. 1–2. pp. 79–110. (– a szerk. megj.)



Nem tudható, mennyiben igyekezett itt Alexits „menteni” Sánthát: mindenesetre Sántha épp a

szavak és a frazeológia mögötti lényeget ismerte fel mindenkinél világosabban és mondotta ki

félreérthetetlenül. És az ideológiai különbségek miatt lemondott MTT-beli tagságáról: 

„Tudományos  és  kultúrpolitikánk  irányát  olyannak  látom,  amellyel  nem  tudok

azonosulni.  Változtatásokra  törekedni  kilátástalanságra  ítélt  feladat  volna,  és  nem is

vindikálhatom  magamnak.  Nem  tartanám  helyesnek  és  becsületes  dolognak,  ha  a

Tanács munkáját ellentéteimmel még nehezíteném, viszont – úgy érzem – jogom van

ahhoz,  hogy  belső  meghasonlások  ellen  védekezzem.  A  legszigorúbban  szakmai

területen kívánnék dolgozni, ahol – azt hiszem – változatlanul hasznos munkát tudnék

végezni.

Végül kérni szeretném az Elnökséget, hogy azt a fizetéspluszt, amely legkitűnőbb

professzortársaim elé  helyez  és  amelyet  nem látok  indokoltnak  és  megérdemeltnek,

megszüntetni szíveskedjék.”

Ám a professzornak, ellentétben a tudóssal, szakmai kötelességeihez tartozik az állásfoglalás

az egyetem és az oktatás kérdéseiben. 

„Az történt,  hogy 1950 őszén Debrecenben kari  ülésen  tárgyalták  a  katonai  oktatás

egyetemi  bevezetését  (amely  egyébként  a  Horthy-korszakban  rendszeres  volt),  és

Sántha  ez  ellen  tiltakozott,  sőt  rémült  professzortársai  között,  akik  természetesen

egyhangúlag  megszavazták  az  oktatást  –  hiszen  ez  volt  a  »penzum«  –  követelte

tiltakozásának jegyzőkönyvbe vételét.” 

Don Quijote-i  tett  volt? Bizonyára,  de ez szükségképpen következett  egész világlátásából,

feltétlen  békepártiságából,  tisztességéből.  Ma látjuk,  vagy helyesebben  még  ma  se  látjuk

Sántha  logikusan végiggondolt  kozmopolitizmusának az  igazát:  aki  készül  a  háborúra,  az

elébb-utóbb háborúba keveredik; mindenféle honvédelem valaki ellen irányul, és a hazafiság

legyen még oly tiszta szándékú, bezárkózásra és gyűlölködésre vezet.

A harcászati  oktatás  ellen  tiltakozás  után  Sánthát  „felhívták  az  Eü.  Minisztériumba

Orbán László elvtárshoz, aki a beszélgetés végén azt mondta neki: »Professzor Úr, most

már  nem  is  ellenfél  többé,  hanem  ellenség!«  Sántha  ekkor  felajánlotta  (immár

másodszor),  hogy lemond  tanszékéről,  de  ezt  természetesen  nem fogadták  el.  Erről



később  így  ír  Sántha  egy  feljegyzésében:  »Ha  akkor  közlik  velem,  hogy  nem

dolgozhatom tovább a tanszéken, zokszó nélkül tudomásul vettem volna. Megértettem

volna, hogy a mai hidegháborús légkörben a tolerancia nem lehet ugyanaz a gondolat-

és szólásszabadság terén, mint egy polgári  demokráciáé zavartalan békekörülmények

között. De nem ez történt.”

Nem is történhetett, hiszen Sántha nyíltságával, becsületességével, belátásával szemben a Párt

hazugságokra, látszatokra, színlelésre építő és számító konspiratív-manipulatív erőszakossága

állott.  A Párt  által  tervezett  és  lebonyolított  szcenárió szinte  magától  bontakozik ki  így a

dokumentumok sorjázásából.

1951. január 17: termelési értekezlet az idegklinika tantermében, ahol a MDP klinikai I.

alapszervezetének titkára – egy szigorú medikus – durva személyeskedő támadást  intéz a

professzor  szakmai  tekintélye  ellen.  „Viselkedése  példátlan  volt.  Az  uszításnak,  a

munkafegyelem  bomlasztásának  és  a  közösségi  erkölcs  destruálásának  a  legalacsonyabb

rendű módszerét vette igénybe. A történtek után kénytelen vagyok tiltakozni az ellen, hogy az

Idegklinikára belépjen” – írja pár nappal később Sántha a dékánnak, és kéri, hogy a hallgató

rövidesen esedékes  szigorlatát  másnál  tehesse le.  A dékán nyomban válaszol,  kioktatva a

professzort, hogy a hallgató „az Idegklinika termelési értekezletén nem mint szigorló orvos

vett részt, hanem a Magyar Dolgozók Pártja I. alapszervezetének titkáraként”. Mint szigorló

orvosnak viszont joga van a kötelező klinikai gyakorlatok elvégzésére és kizáró körülmények

hiányában a professzor nem zárkózhat el szigorlatoztatásától.

Mintha a középkori jogi elmélet ébredt volna újra a dékán elvtárs rabulisztikájában a

„párttitkár  két  teste”  formájában;  mindenesetre  a  Prof.  annak  rendje  s  módja  szerint

leszigorlatoztatta  a  Párt  felkentjét  szigorló  orvosi  testében.  A  párttitkár-affér  a  nagy

színjátéknak  azonban  csupán  a  nyitánya  volt.  A  következő  lépés  Sántha  szakmai  és

professzori tekintélyének a megingatására a „sztahanovista ügy” volt.

Négy hallgatói  levél  szolgált  a  konstrukciós  per  alapjául;  négy negyedéves  medikus

(kettőt hiába keresett Majerszky az egyetem névsoraiban) jelentett Sántha 1951. február 14-i

előadásáról,  amelyben „az elmebetegségeket kiváltó tényezőkről volt  szó”.  Az egyik levél

gondosan csoportosítva  fel  is  sorolja  az  említett  számos  tényezőt,  második  csoportként  a

hatból a kimerültséget. Itt is több faktor került említésre, jelent a medikus. 

„S végül a rivalizációval járó megváltozott lelkiállapot, – az állandó szorongásérzés, a

lemaradástól való félelem is lehet aetiológia, mint pl. sztahanovistáknál manifestálódó –



elmebetegség, ahol nem annyira a testi  kimerültség,  mint éppen a psichikus tényező

dominál.  (Hiszen  a  marathoni  futók  példájából  látjuk,  hogy  a  testi  kimerültség  és

elmebetegség összefügg.)” – idéz vélhetően az órán készült jegyzetéből az egyik saját

névvel feljelentő medikus. 

A hallgatói névsorban nem szereplő hallgató már határozottabban fogalmaz: „…énszerintem

kérdéses,  hogy  a  Szovjetunió  sztahanovistái  között  fordult-e  elő  a  későbbiekben

elmebetegség?”

A költői kérdésre a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Osztályának 1951. március

3-i osztályvezetőségi ülése felelt: 

„Havas főigazgató bejelenti,  hogy értesülése szerint a debreceni Idegklinikán Sántha

professzor előadásában olyan kitételt használt, hogy a sztahanovisták között gyakrabban

fordulnak elő bizonyos elmebetegségek. Kívánatosnak tartaná, ha az Akadémia erről a

kérdésről  nyilvánosan  vitát  rendezne,  és  Sántha  professzor  ott  próbálja  megvédeni

álláspontját.” 

A következő, 1951. március 16-i osztályvezetőségi ülésen Hamvas András felolvassa a négy

medikus-levelet, majd az osztályvezetőség 

„úgy határoz,  hogy levélben felkéri  Sántha  professzort,  hogy kijelentését  statisztikai

adatokkal  támassza  alá,  és  megkérdezi,  hajlandó-e  álláspontját  nyilvános  akadémiai

vitában megvédeni”. 

A jegyzőkönyvet felterjesztik az Akadémia Elnökségének, és kérik a választ. Rusznyák István

elnök 1951. április 16-án válaszol: 

„Az elnökség határozata értelmében egyelőre sem Sántha Kálmán nyilatkozatai,  sem

Issekutz professzor kritikája ügyében semmilyen lépés nem kívánatos.” 

Sántháek sem sejtik a veszélyt: Majerszky ezt egy hosszú, nyugodt hangú oktatási jelentés

idézésével illusztrálja. De Madár párttitkár „Feljegyzés”-e 1951. március 31-én „Veres elvtárs

részére” mutatja, hogy suttyomban teljes erővel folyt már a leszámolás előkészítése.

Ez  az  1951.  május  31-i  Madár-jelentés  a  kötet  legérdekesebb,  legárulkodóbb



dokumentumainak egyike.  Részletesen  beszámol  a  fejleményekről,  hogy t.  i.  az  elnökség

eleinte az akciót „nem találta időszerűnek”, ámde a május 26-i osztályvezetőségi ülésre már

megérkezett az Elnökség leirata, 

„amelyben felszólítja az Orvosi Osztály vezetőségét, hogy idézze meg Sántha Kálmánt,

és  szólítsa  fel  sürgősen  arra,  hogy  nyilvános  vita  keretében  terjessze  elő  azokat  a

bizonyítékokat, amelyekre állítását alapozza”. 

Mindjárt ki is tűzték a vitát június hó l-jén ½ 6-ra, és 

„Rajna  osztálytitkár  elvtárs  expressz-ajánlott  levélben  értesítette  Sántha  professzort

arról,  hogy az osztályvezetőség nyilvános ülésen kér tőle magyarázatot.  Ugyanakkor

értesítette  a  Titkárság  Debrecenben  Kellner  és  Pécsett  Ernst  elvtársakat  az  ügy

jellegéről, hogy egy esetleges reakciós szervezkedésre készüljenek fel”. 

Mellékeli  Sántha  május  29-én  érkezett  válaszát,  amiből  egyébként  napnál  világosabban

kiderül,  hogy bármiféle  „nyilvános  magyarázat”  szükségtelen  és  egyenesen nevetséges  az

erőltetése.  Ez  persze  Madár  elvtársat  egyáltalában  nem  zavarta:  nevekre  és  szerepekre

lebontva részletezi,  hogyan gondolták el  az osztályülés lefolyását.  Havas elvtárs már el  is

kezdte a kiválasztott akadémikusok betanítását. 

„Itt  a  legnagyobb  nehézséget  az  képezi,  hogy  Nyírő  professzor,  a  tervezett  első

felszólaló  azt  kívánja  leszögezni,  hogy Sántha  kizárólag  ott  követett  el  hibát,  hogy

elméletileg helyes fejtegetést  helytelen példára alkalmazott,  mert  a sztahanovistáknál

nyilvánvaló  módon  nem  játszhatnak  szerepet  a  negatív  emocionális  reakciók.

Ennélfogva  itt  nem tudományos,  hanem kizárólagosan  politikai  kérdésről  lehet  szó.

Amikor rá akartuk venni Nyírő professzort, hogy Sántha példájával kapcsolatosan az

egész fejtegetés tudománytalanságát domborítsa ki, erre nem mutatott hajlandóságot.” 

Kerestek  hát  gyorsan  mást,  aki  mutatott.  Nyírő  (maga)mentő  ötletét  a  „példa”

helytelenségéről  pedig  kisvártatva  kitűnően  hasznosította  Doleschall  elvtárs,  aki  Sántha

tanszéktől megfosztásakor váltig a „példa” alapvető szerepét és fontosságát hangsúlyozta az

előadásokban,  s  ezzel  kapcsolatban  a  professzor  fokozott  felelősségét.  Hiába  magyarázta

Sántha  kristálytisztán,  hogy  a  rekriminált  előadásban  nem  „példáról”  és  nem  általában



„sztahanovistákról”  volt  szó,  hanem  egyfajta  circulus  vitiosus-ról:  kiélezett

versenyhelyzetekben  fellépő  kényszerek,  szorongások,  félelmek,  feszültségek,  letörések

fizikai és szellemi teljesítőképességet rontó és ezáltal  a negatív emotionális  statust  tovább

erősítő  hatásáról.  Az  elvtársak  nemigen  érthették  meg  persze  Sántha  érvelését,  különben

aligha mulasztották volna el a kibernetika „imperialista bűnében” is elmarasztalni.

A június hó 1-én tartott nyilvános osztályülés teljes terjedelmében közölt jegyzőkönyve

mutatja, hogy a gyűlés pontosan úgy zajlott le, ahogyan Madár elvtárs május 31-én jó előre

jelentette Veres elvtársnak, aki – amint Majerszky kiderítette – „a Magyar Dolgozók Pártja

Központi Bizottsága Ellenőrző Osztályának volt a vezetője. Hozzá kellett jelenteni minden

kiemelkedő  személlyel  kapcsolatos  dolgot  –  és  hát  Sántha  végeredményben  valaha  az

Ideiglenes Nemzetgyűlés alelnöke volt.” Így működött a pártapparátus; úgyhogy a meglepő és

félelmetes nem is annyira az ülés teljes és tökéletes előre megtervezettsége, mint inkább a

szereplők – kiemelkedő akadémikusok és nem kevesen elsőrendű intellektusok – szembetűnő

igyekezete  a  „túlteljesítésre”.  Szentágothai  János  nem is  mulaszthatta  el  okos  vagy naiv

segítőkészséggel megjegyezni, „hogy a vita nem eléggé vette figyelembe azt, hogy Sántha –

amint leveléből világosan kitűnik – a sztahanovizmussal szemben teljesen pozitív álláspontra

helyezkedik”. Szentágothai professzort nyomban hosszú és lekezelő kioktatásban részesítette

Fogarasi Béla, mint filozófus, csatlakozott hozzá Szluka Emil Sztálin elvtárs szavaival szólva,

„hogy nálunk is vidámabb lett az élet”, majd Ernst Jenő leplezte le Sántha kétszínűségét, hogy

„az  uszításnak  szánt  tanítás  a  kritikátlan  medikusok felé  nyilvánosan  történt,  míg  a

sztahanovizmus elismerése önmagában fülbegyónásszerűen történt. Meggyőződhettünk

arról,  hogy Sántha akadémikus kifelé mit  mondott,  és egy levelében bizalmasan mit

suttogott meg”.

Az  elhangzottakra  Sántha  igen  röviden  reflektált.  A  hosszú  disputában  a  legemberibb  és

legbarátibb  hozzászólást  a  sztahanovisták  most  megismert  képviselőjétől,  Pioker  Ignáctól

hallotta, barátibbat, mint akadémikus társaitól. 

Ezen „számára kötelező kinyilatkoztatás után – rögzíti a jegyzőkönyv – engedje meg az

osztály, hogy mint ideggyógyász és mint férfi szóljon néhány szót. Mint ideggyógyász

teljes  figyelemmel  kísérte  ezt  az  ülést,  teljesen  megértett  mindent,  és  teljesen

természetesnek is talál mindent. Másképpen nem is várhatta volna ennek az ülésnek a

lefolyását. Mint férfinek, aki már 15 éves korában nézett először szembe az élettel, és



aki  mindig az  igazság mellett  állt  –  tudomásul  kell  vennie  mindent.  Ezeket  kívánta

hangsúlyozni.”

Majd Rusznyák István összegezése után az Orvosi Osztály rendes- és levelező tagjai  zárt

ülésre vonultak vissza, ahol Haynal Imre és Kerpel-Fronius Ödön óvatos intésével mit sem

törődve 14 szavazattal 5 ellenében kizárásra javasolták Sánthát. A javaslatot az Akadémia

Elnöksége 1951. június 18-i ülésén emelte határozattá és szentesítette, Környey István, aki

betegsége miatt  nem volt  jelen a  június 1-jei  ülésen,  levelet  ín  Rusznyáknak,  akivel  még

Szegedről  tartotta  a  barátságot.  A  levél  nem  volt  feltalálható,  de  Rusznyák  válaszából

sejthetően arra kérhette, hogy lépjen közbe: legalább a katedráján hagyják meg Sánthát, ne

fosszák meg tőle az országot. Az mindenesetre világosan kiderül Rusznyák leveléből, hogy ha

ezt kérte, hiába kéne. A katedrától való megfosztás ugyanolyan előre elhatározott tény volt,

mint az akadémiáról való kizárás.

A katedrától való megfosztást dr. Doleschall miniszterhelyettes elvtárs celebrálta június

5-én  Debrecenben.  Az  erről  készült  jegyzőkönyv  a  maga  nemében  még  szomorúbb

olvasmány, mint az akadémiai kizárás, afféle „kommunista barokk” díszletekkel megrendezett

– és tragikomikus mozzanatokat sem nélkülöző – színjátéka. Debrecenben Doleschall a nyers

erőszak nevében diktál, egyszerre szemforgatóan és cinikusan. Az akadémiai színjáték célja

Sántha tudományos tekintélyének a megtépázása volt, a debreceni fegyelmi eljárásé és az azt

közvetlenül  követő  rendkívüli  kari  ülésé  a  professzori  tekintélyének  a  lerombolása.  A

fegyelmi  eljáráson,  mivel  Doleschall  nyilatkozásra  szólítja  fel,  Sántha  hosszabban  és

konkrétan válaszol. 

„Nem  vállalok  felelősséget  azért,  amit  egyáltalában  nem  mondtam  és  nem  tettem.

Miután kész helyzetet látok, tudomásul veszem. Nem tudok védekezni olyan ellen, ami

nincs.  Az  előadás  egyáltalában  nem úgy  zajlott  le.  Levelemet  azt  hiszem,  teljesen

érthetően  írtam  meg  az  Akadémiának.  Védekezésnek  helye  nincs,  úgy  érzem

védekezéssel lealacsonyítanám magam, miután koholmány alapján elindult és alaposan

megorganizált  boszorkányper  indult  meg  ellenem.  Tisztában  vagyok  azzal,  hogy az

erősebb fél győz, egyben azonban én vagyok erősebb: erkölcsiekben. Az eseményeket

kritikus  szemmel  nézem.  Annak idején  Szántó  György VKM főosztályvezetőnek és

utóbb Orbán csoportfőnöknek is megmondtam: ha megunnak, tudomásul veszem. Egyet

ne kívánjanak, hogy saját becsületemet feladjam.” 



Látta pedig valószínűleg azt is, hogy éppen ezt kívánják tőle, s tán nem is csak a „Párt”! 

„Én  ideggyógyász  vagyok.  Miért  hatott  meg  az  akadémiai  ülésen  jelenlévő

sztahanovista magatartása? Mert emberi volt. Igyekezett emberien meggyőzni a maga

igazáról. Miért volt a többi másmilyen? Csak ezzel a hasonlattal tudok élni: ha valaki

bent van a sárban, nagyon rossz néven veszi, ha valaki azon kívül van” – mondja a

fegyelmi határozat kihirdetését követő „beszélgetésben” Doleschallnak. 

És teljes határozottsággal visszautasítja az ajánlatot, hogy vigye magával Balassagyarmatra a

klinikájáról  az  egész  műtőt.  Nem  volt  hajlandó  a  régiót  megfosztani  idegsebészeti

centrumától. Puszta kézzel vonult a száműzetésbe, ezentúl nem vesz sebészműszert a kezébe.

Hamarosan igazolódott, hogy ebben is jól döntött. Néhány év alatt olyan klinikát nevelt

fel, amely megállott a saját lábán, és jól ellátta az országrész idegsebészeti teendőit nélküle is.

A nehezebb esetekben pedig a debreceniek diagnosztikus célból rendszeresen konzultáltak a

Proffal. A távolból is vezette a munkájukat, s olykor tán a késüket is. De még sokkal többet

tett ennél. Sántha Kálmán Balassagyarmaton országos érvényű és hatású reményforrássá és

legendává  növekedett,  a  helytállás  és  a  becsület  nem-egészen-reménytelenségének  eleven

példájává.

Balassagyarmati életüket Majerszky tömören ismerteti és szemléletesen; még arra is jut

helye, hogy egy találó anekdotával érzékeltesse, mennyire befogadta őket a nógrádi nép. A

könyv ügy-centrikusságának megfelelően a hangsúly itt is a rehabilitáció ismertetésére esik.

Sántha maga nem bízott rehabilitációjának lehetőségében, és soha egyetlen lépést sem tett

érdekében.  Majerszky újságcikkekből,  magánlevelekből,  archivált  jegyzőkönyvekből  állítja

össze  a  rehabilitációs-ügy  részleteit,  amelyek  sokkal  bonyolultabbak  a  boszorkányper

lépéseinél. Érthető, hiszen a rehabilitáció a kizárással-tanszékfosztással ellentétben nem volt

előre megkomponált. Azután meg az olvadás-visszaszigorodás nagy hullámai is módosították

a  menetét.  De a  DOTE pártvezetősége  részéről  Fehér  Ottó  párttitkár  1955 őszén  nagyon

határozottan Sántha tanszékre való visszahozása mellett foglal állást. 

Went István professzor (Sántha régi barátja) közvetítésével október elején találkozott az

akkor  épp  Debrecenben  tartózkodó  Sánthával,  hosszan  beszélgetett  vele,  és  igyekezett

tisztázni,  „hogy melyek azok a  feltételek,  amelyek között  működni  tudna”,  számol  be  az

október  7-én  megtartott  Párt  Vezető  Bizottság  ülésen.  A  PVB  –  amint  az  ülés

jegyzőkönyvéből kiderül – mindenesetre még ekkor is valahogy úgy képzelte el, hogy majd

„ellenőrzésük” alatt tartják és „segítik” „Sántha elvtársat”, „hogy túljusson az álláspontján,



amiben  nem  ért  egyet,  és  ne  jusson  az  egyetemi  polgári  ideológia  hatáskörébe,  hanem

megértse  és  támogassa  pártunk  munkáját,  amennyire  tőle  telik,  és  gondolkozásmódja

megengedi”.  Nem  kevésbé  érdekes  és  az  egész  „olvadásra”  jellemző  Fehér  elvtárs  záró

megjegyzése: 

„A  beszélgetés  fontos  részleteit,  melyet  Sántha  professzorral  folytattam,  Tariska

Jolánon és Haberland Katalinon keresztül visszahallottam, akiknek Sántha professzor

elmondta  a  legfontosabb dolgokat.  Nem figyelmeztettem előre,  mert  természetesnek

vettem, hogy nem viszi  ezt  nyilvánosság elé.  Utólagosan figyelmeztetéssel  éltem az

indiszkrécióra vonatkozóan, mely egy ilyen ügynek legfeljebb csak árthat.” 

Mindenesetre  Fehér  elvtárs  a  „Sánthával  történt  beszélgetés  után  sürgősen

felutazott  Budapestre  a  Párttal  [Andics  Erzsébet]  és  a  Minisztériummal  [Simonovits

István] dűlőre vinni a rehabilitáció ügyét. Debrecenben ’55. október 18-án tartott PVB

ülésen beszámolt az egyelőre »félsiker«-ről (Simonovits nem kedvelte Sánthát).” 

A  jegyzőkönyvből  közölt  részlet  mutatja,  hogy  mennyire  igaza  volt  Sánthának,  amikor

meglehetős rezignáltsággal fogadta a rehabilitációs tapogatózásokat.

Nem állt jobban az ügy az Akadémián sem. Andics Erzsébet ugyan (miután beszélt a

betegsége  súlyosbodása  miatt  a  Honvéd  Kórházban,  Juhász  Pál  osztályán  tartózkodó

Sánthával) 1956 áprilisában – „miközben a Petőfi Körben és másutt folynak a heves politikai

viták” – utasította az MTA Elnökségét  a rehabilitációs-ügy lefolytatására,  de az Elnökség

nagy ravaszul úgy akarta beállítani, mintha Sántha a – különben jogos – kizárása óta tanúsított

lelkiismeretességével  és  odaadóan  végzett  gyógyító  munkájával  érdemelte  volna  ki  a

visszavételt. 

„Hát Andics Erzsébet nem ismerte jól Sántha Kálmánt, de még csak azt sem tudta, hogy

mi egy tudós önérzete, büszkesége, – ha beleegyezett, hogy ezt a megalázó fogalmazást

elküldjék Sánthának, és azt hitte, hogy ezt el fogja fogadni” – kommentálja Majerszky

az Elnökség visszavételi javaslatát. 

Dokumentumok hosszú sorával mutatja azután be, hogyan kényszerítette Sántha a rohamosan

demokratizálódó politikai légkörben az Akadémiát hibája teljes beismerésére és a tisztességes

rehabilitációs formulára. Nem azért, mintha magának kívánt volna elégtételt. Még csak nem is

azért,  hogy  ügyét  magukénak  tekintő  barátainak  és  tanítványainak  ne  szegje  kedvét.



Következetességével és okos makacsságával magának a Magyar Tudományos Akadémiának

szerezte  vissza  az  önbecsülés  lehetőségét,  melyet  az  ő  alattomos  kizárásával  eljátszott.  S

mindőnknek  demonstrálta,  hogy  tisztesség,  értelem,  jóindulat  nem  föltétlenül  és

törvényszerűen marad alul az erőszak és meghunyászkodás szentszövetségével szemben.

A „kellő alap nélkül történt” – ez volt végül a megfogalmazás – kizárást hatálytalanító

határozat  kelte:  1956.  augusztus  1.  Sántha Kálmán december 12-én a  Honvéd Kórházban

Juhász Pál osztályán befejezte földi pályafutását… 

„Jóval  halála  előtt  megmondta,  hogy  Debrecenben  legyen  a  temetése.  Budapestet

sohasem  szerette.  1956.  december  19-én  a  levert  forradalom  után  a  behavazott

debreceni  köztemető  díszsírhelyén  helyeztük  el  a  koporsóját.  A  ravatalnál  őszinte

beszédek hangzottak el, – a forradalom utáni megtorlások még éppen csak elkezdődtek,

még nem vált közismertté, hogy mi következik.”

1958 végén állítottak sírjára fekete gránitból sírkövet. 

„Nem volt könnyű azokban az években fekete gránithoz jutni, – nem is lehetett újat

kapni.  De  végül  mégis  sikerült  –  írja  özvegye  –  a  gránitsírkövet  felállíttatnom,  és

kedvenc  Horatius  ódám  sorait  rávésetnem  (Iustum  et  tenacem  propositi  virum…).

Tizennyolc  éves  koromban  ezt  választottam  életem  egyik  mottójául.  Sejthette  az  a

gimnazista  kislány,  hogy  a  sors  olyan  férfival  hozza  össze,  akire  ráillenek  ezek  a

sorok?”

És ez a sírkő most már ugyanúgy hozzátartozik Debrecenhez és ugyanúgy emeli, mint a város

másik szélén a Csokonaié. Ezekkel a Horatius-sorokkal vált Sántha Kálmán végérvényesen és

a magyar sztoicizmus sok évszázados szellemében debrecenivé: „…Non civium ardor prava

iubentium / non vultus instantis Tyranni / mente quatit solida neque auster, /  dux inquieti

turbidus  Hadriae,  /  nec  fulminantis  magna  manus  Iovis:  /  si  fractus  illabatur  orbis,  /

impavidum ferient ruinae.”



ÁRMÁNY ÉS ÉRTELEM

Huszár Tibor: A politikai gépezet 1951 tavaszán Magyarországon – Sántha

Kálmánról618

A  végükhöz  közeledő  Kilencvenes  évek  számos  tétellel  gazdagították  a  lassan  növekvő

Sántha-bibliográfiát és -biográfiát; amint azt Majerszky Klára „A debreceni orvosképzés nagy

alakjai” 9. füzeteként megjelent (1995) monográfiájában szakszerűen fel is sorolja. A monog-

ráfia I. része bemutatja Sántha életét, orvosi, professzori, tudományos munkásságát, a II. rész

„A Sántha-ügy” dokumentumait teszi közzé a legszükségesebb kommentárokkal, a III. rész

Sántha máig élő hatását villantja fel. Ehhez tartozik Huszár Tibor most megjelent könyve is.

Huszár  Tibor  könyvében619 ugyanis  az  „Ötvenes  évek”  mérhetetlen  alávalósága  és

hihetetlen butasága  Sántha Kálmán rendíthetetlen tisztességével és kristálytiszta értelmével

szembesítve mutatja meg – magától, anélkül, hogy különösebb szerzői kommentárra szorulna

– a maga elképesztő mélységeit, és – itt nem hiábavaló a ma annyira lejáratott szó – emberi

méltóságot sugárzó viselkedésének, illetve habitusának a tükrében válik érthetővé, miként és

miért képes egy kellően elszánt és erőszakos politika szinte tetszése szerint manipulálni, sőt

elhomályosítani  akár  kiemelkedő tudósok elméjét  is.  Másrészt  viszont  –  és  ez,  ha tetszik

nevezhető a könyv „rejtett dimenziójá”-nak is – az is felsejlik Huszár könyvéből, hogy – nem

is  föltétlenül  csak  hosszú  távon  –  a  legkegyetlenebb  politikai  gépezet  őrlésében  is

megőrződhetnek  „a  szabadság  kis  szigetei”,  és  éppen  a  Sántha  Kálmánhoz  fogható

tanúságtételeknek is köszönhetően. A „Sántha-pör”, akár háromszázegynehány évvel azelőtt a

„Galilei-pör”,  a  kiagyaló  politikai  gépezet  ellen  fordult,  visszahatott  rá,  átalakította.  A

„Sántha-pör”  és  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  vonatkozásában  azonban  még  nem

következett be a II. János-Pál-i fordulat; jobb tehát, ha visszatérünk Huszár Tibor könyvének

az elemzéséhez.

A  könyv  három  fő  részből  és  három  kiegészítő  részből  áll.  Az  utóbbi  három  egy

politológiai összegezést, egy akadémia-politikai epilógust és egy részletes dokumentum-tárt

tartalmaz.  Az  összegezés  jellemzi  a  „Sántha-ügy”  konstrukciós-ideologikus  jellegét,  és

618 Forrás: Vekerdi László: Ármány és értelem. = Magyar Tudomány 106 (1999) No. 3. pp. 357–361.
619 Huszár Tibor: A politikai gépezet 1951 tavaszán Magyarországon. Sántha Kálmán ügye. Esettanulmány. Bp.,
1998. Corvina. 388 p. (Egyetemi Könyvtár)



elhelyezi a kor hasonló jellegű ügyei között. Mérlegeli, illetve összegezi, hogyan képződtek,

illetve változtak a prioritások az egyes ügyek aktualizálásában, amellyel a politikai elit az

általa  létrehozott  és  irányított  párt-  és  tömegszervezeti  hálózaton  keresztül  alkalmazkodni

igyekezett  a  jórészt  éppen ő maga által  létrehozott  virtuális  valóság  követelményeihez  és

kihívásaihoz.  Az  epilógus  a  hálózat  kétségbeesett  védekezését  mutatja  be  az  önmagának

úgyszólván végig érthetetlen és elfogadhatatlan leépülése ellen; azt a megzavarodást és érték-

eróziót, ami egyre több „láncszemet” szakított ki a látszólag olajozottan működő hálózatból.

A  dokumentumtár  teljes  terjedelmükben  közli  azokat  a  jegyzőkönyveket,  feljegyzéseket,

iratokat, amelyek a könyv első három fejezetének a levéltári megalapozásául szolgálnak.

Az  I.  rész  „A  per  stációi”-t  ismerteti,  a  rendkívül  gondos  előkészítéstől  és

szereposztástól az Akadémia 1951. évi rendes közgyűlésén kihirdetett ítéletig. Bemutatja és

értelmezi  a  kivételes  műgonddal  felállított  „csapdát”,  amelyben „Sántha Kálmán csak két

rossz megoldás között választhatott: 

„vagy távol  marad  az  osztályülésről,  és  akkor  erősíti  azt  a  látszatot,  hogy a  vádak

valósak s  ő  azokkal  nem mer,  vagy nem akar  szembesülni;  vagy elmegy,  de  akkor

álláspontja  kifejtése  ellenére  részvételével  legitimálja  az  aktust,  ily  módon  maga  is

dekórummá  válik  abban  a  játszmában,  amely  akadémiai  játékszabályok  szerint

lefolytatott tudományos vitaként kívánja láttatni azt, amit a valóságban boszorkányperek

íratlan szabályai szerint bonyolítottak.”620 

„Milyen megoldást választott Sántha Kálmán ebben a nyilvánvalóan provokatív

helyzetben? Jóllehet pontosan érzékelte, mire megy ki a játék, előzetesen nem kívánta

»felborítani az asztalt«. A magatartás esztétikumánál – amelyet egyébként igen magasra

rangsorolt  –  fontosabbnak  tartotta  álláspontja  pontos  dokumentálását.  Orvos  volt,

agysebész, a klinika számára nemcsak munkahely volt, de olyan kísérleti laboratórium

is,  amely  emberi  életek  megmentésének  esélyeit  sokszorozta  meg.  Ezt  a  hadállást

védeni kívánta,  s ha a provokatív akció célja az,  hogy ettől  az esélytől megfosszák,

háruljon minden felelősség dokumentálhatóan e nemtelen akció kitervelőire.”621

Az I. rész következő fejezeteiből sorra kiderül, milyen következetesen, bátran és racionálisan

sikerült Sántha Kálmánnak helytállnia ebben a ravaszul és leleményesen kifundált csapda-

helyzetben;  mára  még  a  mesterségesen  előkapart  és  tudományosan  (Huszár  találó

fogalomalkotásával  „pav-reál”  módra)  feltupírozott  vád  is  közismert  és  elismert  orvosi
620 Uo. p. 16. 
621 Uo. p. 17.



közhellyé  szelídült:  a  testi  és  szellemi  túlterheléshez  társuló  negatív  emocionális  terhelés

komoly (és egyáltalában nem csak „lelki”) betegséget okozhat. Nem is erre helyezi Huszár a

hangsúlyt, hanem a szereplők és főképpen a szerepek jellemzésére; hisz – legalábbis látható –

szereplő  az  egy  Rusznyák  István  kivételével  nemigen  akadt,  a  többiek  esetében  a

nyilvánvalóan előre megírt szerepekhez kerestek – és találtak – tudományosan és politikailag

nyomatékos személyiségeket. Annál meglepőbb, hogy – ha nem is a főszereplők körében –

akadtak  kiemelkedő  renitensek:  Szentágothai  János,  Haynal  Imre,  Kerpel-Flónius  Ödön,

Hetényi  Géza,  „akik  a  korszak  adottságainak  ismeretében  megfontoltan,  de  határozottan

Sántha  mellett  kötelezték  el  magukat…  Őket  elszigetelték,  hozzászólásaikat  Rusznyák

blokkolta,  érveiket  politikailag  minősítette,  ám ez  sem változtat  a  tényen:  a  tudományos

beszédmódot, értékszemlétetet egyedül ők képviselték e fórumon”.622 Csakhogy itt – pontosan

látta és bátran kimondotta Sántha – nem erről volt szó. A zárt osztályülésen, amelyet szintén

Rusznyák vezényelt, ez expressis verbis meg is mondatott: 

„Nem úgy van, hogy itt van egy támasz, mint ahogy Haynal mondja, hanem arról van

szó, hogy van egy ember, aki a legnagyobb tudósaink egyike, ezért felel most és ezért az

Akadémia  is  felel.  Évek  óta  sorozatosan  viselkedik  úgy,  hogy állandóan  mindenki,

ellenség és barát érzik, hogy a népi demokráciával szemben egész teátrális ellenállási

attitűdöt  vesz  fel.  Ezt  nem  lehet  egyszerű  botlásnak  minősíteni.  Más  szóval:  a

tudományos  érték  nem  elsődleges  kritérium.  Lehet  valaki  a  magyar  agysebészet

nemzetközi  rangú  iskolaalapítója,  elősegítheti  gyógyító  munkájával  reménytelennek

ítélt betegek megmentését, ha nem veti alá magát a kinyilvánított politikai-ideológiai

követelményeknek, nincs helye az újjászervezett Akadémián.”

A szavazás eredménye nem lehetett kétséges, ám a 19 szavazatból a 14 igen mellett az 5 nem

mégis  „a  Sántha  Kálmánnal  való  szolidaritás  kinyilvánításának  tényét  jelentette”,  és

Rusznyák, még mielőtt megadta volna a szót Sánthának, szükségét érezte, hogy kinyilvánítsa:

Sántha Kálmánnak van és lehet jövője. 

„…Én tudom, hogy ő jó hazafi és tudom, hogy ennek az országnak jó embere és talán

még nem látja azt, hogy ennek az országnak árt a működésével, ám ha ezt látja már és

be fog kapcsolódni a nagyon súlyos körülmények között, de lelkesen folyó munkába,

úgy mi a segítségére leszünk.”623

622 Uo. p. 22.
623 Uo. p. 32.



Huszár  az  orwelli  „duplagondolat”  megnyilvánulásának  tekinti  Rusznyák  szavait,  a

bensőségessé vált  intellektuális  képmutatás többieknél is  tetten érhető jeleként.  Azt pedig,

hogy  hogyan  kell  érteni  a  „segítséget”,  gyönyörűen  demonstrálta  a  „Fegyelmi  tárgyalás

Debrecenben”.

Sántha  Kálmán  a  kizárását  az  Akadémiáról  megkönnyebbüléssel  fogadta;  ámde

megfosztása katedrájától súlyos csapás volt, s nemcsak reá magára, hanem az egész magyar

tudományra és  medicinára.  Mégis,  az ügy felvezetéséhez és  a  Szovjetunió hasonló tudós-

pereihez  képest  az  ítélet  enyhének  nevezhető.  Meglepő  továbbá  a  konspirációs  perekben

szokásos  és  jócskán  kritizált  nyilvánosság  csaknem  teljes  elmaradása.  A  Sántha-ügy  az

egyetemi és az akadémiai elit „belügye” maradt, a Párt nem kívánta a nem kis fáradsággal

összehordott  pert  az értelmiség széles körű megfélemlítésére kihasználni,  mint  mondjuk a

„mendelista-morganista” biológia elleni liszenkói propagandát. Miért? És miért csak 1951-

ben robbantotta ki a Párt a „Sántha-ügyet”, mikor Sántha Kálmán már 1947-től nyíltan és

határozottan – ha soha nem is „teátrálisan” – kifejezte egyet-nem-értését nem egy komoly

politikai kérdésben „Pártunk és Kormányunk” irányvonalával. Helyi szinten, városi és megyei

pártfórumokon el is indult minden egyes ilyen alkalomból a kezdeményezés Sántha Kálmán

megregulázására, de nem jutott messze. Miféle „Előzmények, okok, viszonyrendszerek” fogták

vissza a „magánszorgalmú ebeket”, mígnem 1951-ben eldördült a startpisztoly? S akkor is

pontosan mikor és hol? Ezeket a kérdéseket elemzi a II. rész, a mikrohistória szociológiai

körültekintésével  és  egy  detektívregény  izgalmasságával.  Ám  Huszár  nem  enged  a

„nyomozati paradigma” csábításának, nem keres megalapozatlan összefüggéseket, megmarad

a dokumentálható adatok talaján. 

Az így kialakuló kép viszonylag és nagy vonalaiban egyszerű. 1951-ig a párt-elitben

még szóhoz jutottak Sánthát közelről ismerő és éppen ezért feltétlenül becsülő erők, ám a

harmadik  világháború  rémét  felidéző  1949–1950-es  „Sztálini  fordulat”  honi  hullámai

félreseperték  őket,  és  megnyílt  az  út  a  Sánthára  rég  fogukat  fenő  funkcionáriusok  előtt.

Horváth Márton sokuk nevében jelentette ki: „Ezt a frátert minél hamarább távolítsák el!”

Egyúttal  azonban  átrendeződött  az  ellenségteremtés  elmélete  és  gyakorlata  is  a  pávelit

virtuális valóságában, és az elrettentés stratégiája a párton belüli ellenségre koncentrálódott.

És ezek a változások a gépezet törvényszerűségei szerint végigfutottak a megyei és városi

pártbizottságtól az egyetem világán át az Akadémia világáig.

A  III.  rész  azt  mondja  el,  hogyan  tükröződött  mindez  a  párt  reprezentatív

nyilvánosságában  és  miként  függött  össze  a  „Sántha  Kálmán  ügyében  tervezett  s  a

boszorkánypereket  általában  követő  propaganda-hadjárat  leállítása”  a  virtuális  valóság



átrendeződésével,  amelyben  –  a  világháborús  fenyegetettség  előszelében  –  célszerűnek

látszott  ellenlépéseket  tenni.  „olyanokat,  amelyek  megnyugtatják  az.  intelligenciát”.624

Részletesen ismerteti és elemzi Huszár Tibor Rákosi Mátyás beszédét a Politikai Bizottság

1951. június 28-i ülésén. 

„Azon  félév  történéseinek,  amelyek  Sántha  Kálmán  ügyének  is  idő-  és  térkeretéül

szolgáltak,  ez [a beszéd] a politikai információ újraértelmezett  történetét  vázolja fel.

Rákosi Mátyás  olvasatában nem a halmozódó, egymásra torlódó válságjelenségek,  a

háborúra való felkészülés kényszere jellemezték 1951 első hónapjait, hanem a lendület

és a növekvő bizalom. …Közben azonban – folytatja Rákosi a história felidézését –

történt néhány esemény, amely ezzel a lendülettel szemben kisebb-nagyobb hullámot

tudott  létrehozni.  Öt  ilyen  ügyet  nevez  meg:  a  gazdasági  helyzetet,  pontosabban az

élelmezési  helyzetet;  a  Kádárügyet;  a  kisipar  és  a  kiskereskedelem  gyakorlati

felszámolását;  a  kitelepítést  és  a  Grósz-pert.  Arról  természetesen  ebben  az

értelmezésben nem eshet szó, hogy az említett ötből négy hullámot az első leleplezésére

– maga a párt idézett elő”.625

Salina herceg utolérhetetlenül pontosan megfogalmazza A párduc-ban, hogy az önnönmagát

ámítás képessége elengedhetetlen követelmény annál, aki másokat vezetni akar. Ez az első

lépés a hosszú úton, amely végül ellenségek konstruálásához, démonizálásukhoz és tervszerű

„leküzdésükhöz” vezet. 

„S  akkor  a  »kisebb-nagyobb  hullámok  megtörhetők«  …A  hatalmi  gépezet  tovább

működik, a párt pedig politikai téren »még nagyobb követelményekkel léphet fel…«”.626

Huszár  Tibor  az  ellenség-képzés  konkrét  eseteinek  elemzésével  és  időzítésével  egyszerre

mutatja be az őrült gépezet működési mechanizmusait, és azt, hogy miért és hogyan került a

„Sántha-ügy” hirtelen háttérbe a párt „alvilágának” értékelésében és szemszögéből „a párton

belüli ellenség” megsemmisítésével és az egyház megfélemlítésével szemben.

Hátborzongató  olvasmány  „A  párt  reprezentatív  nyilvánossága  és  /al/világa”;  a

legfélelmetesebb  azonban  az,  hogy  a  leírt  gépezet  és  mechanizmusok  nem  látszanak  a

kommunista pártra és a külső és belső hidegháború időszakára korlátozódni. Ha egyszer egy

624 Uo. p. 209.
625 Uo. p. 208.
626 Uo. p. 211.



politikai vagy gazdasági elit rálép az önnön magát ámítás útjára és enged a csábításnak, hogy

valóságos gondjait és hibáit bűnbakképzéssel „oldja meg”, akkor alkalmas körülmények és

trendek esetén beindulhat a gépezet, mivel őrült, de van benne rendszer.

Külön meg kell említeni a Jegyzeteket. A mikrohistória mestereiéhez hasonlóan, Huszár

Tibor jegyzetei sem csupán a pontos adatolást és a szöveg bibliográfiai-biografikus-filológiai

kiegészítését szolgálják. Értelmezik és folytatják a szöveget, új ablakokat nyitnak a szöveg

szempontjából tán periférikus, de a téma miatt fontos és érdekes területek felé, bemutatnak a

szövegben esetleg épp csak említett tudósokat, részletezik intézmények személyi és szervezeti

adottságait,  a  politikai  ellenőrzés  és  irányítás  mindent  átható  módszereit.  Az  utóbbi

szempontból pl. lásd a 409. jegyzetet: 

„A főtitkári  beszámoló  az  MTA rendes  közgyűlésén  e  célokat  így összegezte:  »Az

Akadémia közvetlen célkitűzései között tehát szerepelniök kellett  tudománypolitikánk

ideológiai tartalmára vonatkozó feladatoknak is. Ilyenek mindenekelőtt a következők:

1.  A  marxizmus-leninizmus  tudománypolitikai  felfogásának  megismertetése  a

kutatókkal;  2.  Az  elmélet  és  gyakorlat  egysége  elvének  hazai  viszonyainkra  való

alkalmazása; 3. A nyugati imperialista államok áltudományossága előtti hajbókolásban

megnyilatkozó kozmopolitizmus elleni aktív küzdelem, 4. A Szovjetunió tudományának

minél szélesebb körben való megismertetése.«”627 

Ilyen  „színvonalas”  célkitűzések  tükrében  válik  érthetővé,  hogy  nemzetközi  hírnevű

tekintélyes  tudósok  teljes  komolysággal  hosszan  érvelnek  bugyuta  vád  alapján,  bugyuta

érvekkel Sántha Kálmán ellen a sztahanov-mozgalom „védelmében”, „a dolgozó magyar nép”

és a „diákság” nevében. Nehéz eldönteni, mi dominál az érveikben: a félelem, a karrierizmus,

a cinizmus, az önámítás, az elvakultság vagy az internalizált képmutatás?

„E könyv 1951 tavaszának történéseit idézi, s így hőseink további sorsának alakulását –

vezeti  be  Huszár  Tibor  az  Epilógust  –  érdemben  nem  követjük  nyomon.

Jegyzőkönyvszerűen  mégis  rögzítjük  a  fontosabb  fejleményeket,  s  annak

dokumentumait.” 

Ez a rövid epilógus a hozzá tartozó bőséges jegyzetekkel voltaképpen egy új könyv anyaga

lehetne  az  Akadémia  vontatott  kijózanodásáról  és  ingadozó  útkereséséről  a  Sántha-ügy

tükrében.

627 Alexits György beszámolója. CIX. Nagygyűlés, MTA rendes közgyűlése. = Akadémiai Értesítő 57 (1949–50)
p. 89. 



A dokumentumok, az Akadémia Orvosi Osztálya 1951. június hó 1-én tartott nyilvános

osztályülésének  jegyzőkönyvétől  a  Rákosi  Mátyás  hozzászólásából  közölt  részletig

döbbenetes erővel illusztrálják és igazolják a szöveg és a jegyzetek fejtegetéseit. A könyvet

szakszerűen összeállított biografikus mutató (Némethné Vágyi Karola) és néhány jellegzetes –

és jellemző – fénykép zárja.

Huszár  Tibor  könyve  mintaszerűen  mutatja  be  Akadémiánk  reagálását  az  ország

történetének  egyik  tragikus  pillanatában;  meghajlását  a  kényszerek  nyomása  alatt,  de  a

tudomány, az értelem, a hűség erejét is, ahogyan Sántha Kálmán rendíthetetlen alakja köré

vonzódtak a ravasz megfélemlítések ellenére is akadémikusok, professzorok, kutatók, orvosok

közül néhányan, a körülményekhez képest tán nem is kevesen.



ROMANTIKUS ORVOSTUDOMÁNY

Selye Jánosról628

Selye János  Életünk és a stress629 című könyvének a megjelenése idején (1956), az orvosi

elmélet,  aminek  megalkotása  a  könyv  szerzőjének  a  nevéhez  fűződik,  már  jóval  túljutott

népszerűsége tetőfokán. A stressz-divat az ötvenes évek legelején volt a legelterjedtebb orvosi

körökben s az ötvenes évek második felére a Selye által kidolgozott elméletet két új vetélytárs

is fenyegette: az ún. molekuláris biológia és a biokibernetika.

Selye  és  hívei  azonban nem adták fel  a  küzdelmet.  Nem csupán azt  a  nagyszabású

kutató  és  dokumentációs  munkát  folytatták  tovább,  ami  Selye  montreali  intézetében  a

negyvenes és ötvenes években kialakult, az elvesztett orvosi pozíciók helyett megkísérelték

megnyerni  tanaik  számára  a  művelt  nagyközönséget.  Ennek  a  vállalkozásnak  egyik  első,

világhíressé vált eredménye Selye most magyarul is megjelent könyve.

A könyvet elsősorban őszintesége teszi lebilincselően érdekes olvasmánnyá, ahogyan

Selye  előadja  felfedezései  történetét;  tévedéseit  és  nehézségeit;  az  új  elmélettől  várt

perspektívákat és az elmélet filozófiai-etikai következményeit.  Némelyik felfedezés leírása

csak  a  legjobb  ilyen  természetű  regényekkel  hasonlítható  össze:  az  Arrowsmith

legizgalmasabb fejezeteit juttatja az ember eszébe. Selye alapvető kísérletei az endokrinológia

harmincas években bekövetkezett nagy fellendülésének a korára esnek. Ezekben az időkben

több belső elválasztású (endokrin) mirigy specifikus hatóanyagát izolálták és egynémelyiknek

kémiai szerkezetét is megállapították. 

„Az én kísérleteim idején – írja Selye – már a nemi hormonok egész sorát ismertük, de

én azt gyanítottam, hogy létezik még egy, amely felfedezésre vár… Hogy állításaim

igazát  bizonyítsam,  különféle  petefészek-  és  placenta-kivonatokat  adtam  a  kísérleti

patkányoknak, és azt figyeltem, bekövetkeznek-e olyan elváltozások, amelyeket nem

lehet a már ismert nemi hormonoknak tulajdonítani. Legnagyobb meglepetésemre ezek

az elváltozások már a legelső, tisztátalan kivonatok befecskendezése után megjelentek:

628 Forrás: Vekerdi László: Romantikus orvostudomány. = Kortárs 9 (1965) No. 5. pp. 791–797.
629 Selye János: Életünk és a stress. Ford.: Both Miklós. Bp., 1964. Akadémiai. 328 p. (A 7. kiadás 1978-ban
jelent meg – a szerk. megj.)



1.  A  mellékvese  kérge  jelentősen  megnagyobbodott  2.  Észlelhető  volt  a  csecsemő-

mirigy, a lép, a nyirokmirigyek s a test többi nyirokszövetének zsugorodása… 3. Vérzés

és mély fekély jelent meg a gyomor belső falán s a nyombélben… A petefészekhormon,

ill.  a  petefészekhormonoknak  abban  az  időben  ismert  egyetlen  kombinációja  sem

okozott  mellékvese  duzzanatot;  sem  sorvadást  a  timikolimfatikus  rendszerben,  sem

fekélyt  a  béltraktusban.  Nagyon  hihetőnek  látszott  tehát,  hogy  egy  teljesen  új

petefészekhormonra  bukkantam.  Képzelhetik,  milyen  öröm volt  ez!… Sajnos  ez  az

öröm  nem volt  tartós.  Mihamar  rájöttem,  hogy  a  vese,  a  lép,  sőt  bármelyik  szerv

kivonata is létrehozza e triászt… Ekkor szörnyű sejtés döbbentett meg: talán az egész

szindróma  nem  egyéb,  mint  a  kivonatok  toxikus  hatásának  eredménye,  ami  abból

következik, hogy nem sikerült megtisztítanom őket a szennyező anyagoktól? Ha ez így

van, minden eddigi észleletem a semmivel egyenlő. Az új petefészekhormon, aminek én

nyomait  kutattam,  ábrándkép  csupán;  sőt  még  csak  egy  »szövethormon« se  létezik,

pusztán  egy  jelentéktelen  ártalommal  van  dolgom.  És  amikor  mindezt  alaposan

átgondoltam, véletlenül megakadt a szemem egy formalint tartalmazó üvegen, ami az

asztal  előtti  polcon  állt.  Eszembe  ötlött,  hogy  ha  az  egész  szindróma  nem  egyéb

szövetártalomnál,  akkor  a  híg  formalin  befecskendezésével  is  létrehozható  a

patkányokon…  Nyomban  munkához  láttam,  s  kerek  48  óra  múltán,  amikor

megvizsgáltam az állatokat, készen várt a válasz. A patkányokban, minden eddiginél

határozottabban,  megduzzadt  a  mellékvese,  a  timikolimfatikus  rendszer  sorvadásnak

indult és megjelent a bél fekélyesedése. Sose ért ennél nagyobb csalódás!…”

Ebből a „csalódásból” született a stressz elmélete. Az elméletnek – a most ismertetett mellett

– még két nagy fontosságú kísérleti bázisa van. Az egyik kísérlet a negyvenes évek elejéről

származik.  Selye  az  akkor  egyedül  kapható  mellékvese  kéreg  hormon,  a  DOC

(dezoxikortikoszteron) hatását vizsgálta frissen kelt csirkéken. Meglepődve észlelte, hogy a

csibéken az ember vesegyulladására jellemző elváltozások fejlődtek ki. Patkányokon a DOC

egymagában nem okozott vesegyulladást, de ha víz helyett 1%-os nátrium-kloriddal itatták

őket, az elváltozás szabályosan kifejlődött a DOC adására. Nátrium-kloriddal érzékennyé tett

patkányokon ugyanezt az elváltozást sikerült előidézni STH-ban (növekedési hormon) gazdag

hipofízis-kivonattal  is.  Ugyanez  a  kivonat  viszont  teljesen  hatástalannak  bizonyult,  ha

előzőleg  eltávolították  a  patkányok mellékveséjét.  Az STH tehát  a  mellékvesén  keresztül

hatott,  feltehetően úgy, hogy fokozta a mellékvesekéreg DOC termelését, ami a gyulladást

okozta.



A DOC nem csak  a  vesében  hoz  létre  gyulladásos  elváltozásokat,  ha  a  sóadagolás

helyett  másféle  előkezelést  alkalmaznak,  az  előkezeléseknek megfelelő  egyéb gyulladásos

elváltozások hozhatók létre vele. Ezeknek a gyulladásos elváltozásoknak a tanulmányozására

szolgál  a  Selye  nevéhez  fűződő  harmadik  klasszikus  kísérlet,  az  ún.  „gyulladásos  tasak”

módszere. A patkány bőre alatti kötőszövetben levegőbefúvással tasakot hoznak létre, ebben

izgató  anyagok  befecskendezésével  steril  gyulladást.  Ezen  a  könnyen  hozzáférhető

objektumon vizsgálják mármost különféle anyagok és állapotok hatását a „lokális stresszt”

okozó izgató anyag által kiváltott gyulladásra.

Ez a módszer – amire különben Selye szintén „véletlenül”, a légmell-kezelés hatásának

a vizsgálata közben jött rá – alapvető fontosságúvá vált a stressz elméletében, a gyulladás

ugyanis  a  „lokális  stressz”  egyik  legfontosabb  esete:  legkülönfélébb  ártalom  hatására

bekövetkező egyöntetű, nem specifikus szöveti válasz. Ez a reakció sok esetben a szervezet

hasznos  védekezése,  pl.  bakteriális  invázió  elhárításában.  Máskor  azonban  pl.  a  virágpor

hatására kiváltódó asztma vagy szénanátha esetében éppen ez a gyulladásos reakció jelenti a

betegséget.  Ugyanaz a válasz tehát a körülményektől függően lehet hasznos vagy káros a

szervezet  számára  aszerint,  hogy  a  szervezet  működése  szempontjából  célszerű  vagy

célszerűtlen alkalmazkodás, adaptáció-e a megváltozott körülményekhez.

A  gyulladás  tanulsága  és  példája  kezdettől  fogva  döntő  jelentőségű  volt  a  stressz

elméletében.  Gyors  elterjedését  és  nagy  divatját  is  a  gyulladással  való  kapcsolatának

köszönheti az elmélet. 1949-ben mutatták ki Hench és munkatársai a Mayo klinikán, hogy a

mellékvesekéregből előállított, kortizon nevű hormon, vagy ennek a hormonnak a termelését

fokozó  hipofízis  készítmény  az  ún.  ACTH  az  idült  gyulladásos  betegségek  egyik

legelterjedtebb képviselőjénél, a reumatoid ízületi gyulladásban sikerrel alkalmazható. Selye

azonnal beillesztette a felfedezést elméletébe. A kortizon ill. a kortizon elválasztását fokozó

ACTH gyulladás gátló, anti-inflammációs hatása egyensúlyozza a szervezetben a DOC ill.

STH gyulladást fokozó, pro-inflammációs hatását és a megfelelő alkalmazkodást, a szervezet

helyes  adaptációját  a  két  hormoncsoport  megfelelő  aránya  biztosítja.  A  legkülönfélébb

specifikus  károsító  tényezőre  bekövetkező  válasz  egyöntetűségének  ez  az  egyszerű  végső

mechanizmus az oka. A károsító tényezők sokféleségével a szervezet ezt az egységes nem

specifikus  választ  állítja  szembe.  Minden  károsító  tényező  a  hipofízis-mellékvesekéreg

rendszeren  keresztül  hat.  Kortizon  vagy ACTH adagolással  éppen  úgy ki  lehet  váltani  a

mellékvesekéreg megnagyobbodásából,  timikolimfatikus rendszer sorvadásából és gyomor-

bél fekélyekből álló tünethármast, mint tetszőleges károsításokkal, pl. formalinnal.

A  kortizon-ACTH  kezelés  kezdeti  nagy  sikerei  egyszeriben  az  érdeklődés



középpontjába  emelték  Selye  elméletét  is,  és  amikor  a  terápia  első  káros  melléktünetei

jelentkeztek,  Selye  elmélete  ezekre  is  nyomban  kész  válasszal  szolgált,  sőt  egyik-másik

bekövetkezését  előre  meg  is  jósolta.  Sok,  addig  teljesen  irracionálisnak  tűnő  tapasztalati

gyógymód egyszerre érthetővé vált mint a nem specifikus ACTH ill.  kortizon mobilizáció

egy-egy  speciális  esete.  Addig  kezelhetetlen,  magas  vérnyomással  járó  idült

vesegyulladásoknál  és  súlyos  ismeretlen  eredetű  ún.  esszenciális  hipertóniáknál  értek  el

átmeneti  javulásokat  a  mellékvese  kiirtásával.  Maga  Selye  hihetetlenül  tökéletes

dokumentációs rendszerrel gyűjtötte a gombamód szaporodó közleményeket és a gyulladásos

tasak módszerével analizálta a különféle beavatkozások, kémiai anyagok és a szervezetben

előidézett állapotok szerepét a betegségek kialakulásában.

Mi a betegség? – kérdezi Selye könyve legelején. 

„Sok  betegség  fajlagos  eredetű,  különféle  kórokozók,  mikrobák,  mérgek,  ártalmak

közvetlen következménye.  De sokkal  több az  olyan,  amelyeket  nem ilyen  kifejezett

tényezők okoznak;  ezeknek eredetét  valamilyen rendkívüli  állapot  testi  reakciójában

kell  keresnünk…  A  betegség  legkülönfélébb  manifesztációi  ugyanattól  a  hármas

szerkezettől függnek; 1. egy külső ágens – a kórokozó – közvetlen hatásától; 2. belső

faktoroktól, melyek e hatást gátolni igyekeznek; és 3. olyan belső tényezőktől, melyek

ugyanezt az akciót előmozdítani törekszenek. Minden potenciális kórtényező létrehív

egy  bizonyos  fokozatú  stresst.  Ezen  át  tudja  befolyásolni  a  szervezet  magatartását,

változást okozva az ellenállás és a behódolás erőinek viszonyában. Tulajdonképpen ezt

tekinthetjük a védelem alapformájának. Azt a harcot, amit a szervezet maga vív meg a

stress  fegyverzetében  a  betegséggel  szemben.  Hogy  a  természet  ilyen  öngyógyító

törekvéseit  elősegítse,  az  orvos  is  gyakran  folyamodik  a  stress-terápiához,  shock,

nyugtatószerek, adaptációs hormonok stb. formájában.”

Ezek után talán könnyebben érthető az a definíció, amit Selye a könyve elején ad a stresszre: 

„A stress  egy fajlagos  tünetcsoportban megnyilvánuló  állapot,  mely magában foglal

minden  nem-fajlagosan  előidézett  elváltozást  egy  biológiai  rendszeren  belül.  Ilyen

módon a stressnek sajátos ismertetőjelei varrnak, de nincs kifejezett oka. Összképe a

látható elváltozások elemeiből tevődik össze,  bármi okozta is ezeket.  Ezek járulékos

ismertető jelek, amelyek kifejezik a szervezeten belül éppen végbemenő kiegyenlítő-

folyamat mértékét.” 



Ha nagyobb kiterjedésű szövetfelületek kerülnek a stressz hatása alá, az életben maradáshoz a

hipofízis-mellékvese-rendszer  adaptációs  hormonjaira  van  szükség.  A  szervezet  védelmi

erőinek a mozgósítását a többször említett tünethármas jelzi, éppen ezért Selye ezt a triászt

alarm-reakciónak nevezte. 

„Amíg az  alarm-reakció  ideje  alatt  az  életben maradás  feltételei  megteremtődnek,  a

szervezet időt nyer arra, hogy a közvetlenül megtámadott területen kifejlessze a lokális

adaptáció jelenségét. Az ezután bekövetkező rezisztencia-szakaszban ez a terület már

képes maga is helyt állni,  adaptációs hormonok igénybevétele nélkül.  Végül,  az élet

folytatódik ugyan, de csak addig, míg a tartalékokból futja; mikor ezek is elfogynak, a

védelem teljes arcvonala összeomlik és bekövetkezik a halál”

Minden szervezetnek egy bizonyos mennyiségű életereje, benső adaptációs energiája van. Az

adaptációs energiát fogyasztó stresszt 

„úgy tekinthetjük, mint a szervezet elhasználódását. Így tekintve, az öregedés és a stress

rokon vonásai különös élességgel bontakoznak ki. A stress az összegezése mind annak a

kopásnak, amit  az élettel  járó reakciók valaha is  okoztak a szervezet  egészén belül.

Ezért töltheti be valamennyi biológiai elváltozás közös nevezőjének szerepét az élő test

egészének viszonylatában; úgy is vehetjük, mint az élet sebességmérőjét.”

A szervezet adaptációs energiája óhatatlanul elhasználódik az élet stresszreakciói során. De

ezeknek a reakcióknak az irányítása, mintegy a stressz adagolása, az egyén hatalmában áll. 

„Világos  tehát,  hogy  nagy  jutalom  kecsegtet,  ha  életünket  okosan,  a  természeti

törvényekkel  harmóniában  rendezzük  be.  Kideríthetjük,  hogy  mi  az  életünk

leggazdaságosabb sebessége, ha végigpróbálunk különféle tempókat, s megállapodunk

annál,  amely  vérmérsékletünknek  leginkább  megfelel.  Ugyanilyen  tapasztalati

módszerrel állapíthatjuk meg életünk irányát is. Ne feledkezzünk meg azonban arról,

hogy  néhanapján  egy-egy  kilengés  nemhogy  kárt,  de  hasznot  jelent:  ez  az,  ami

kiegyenlíti a szervezetben az elhasználódás mértékét, időt adva a túlhajtott szerveknek

egy kis felfrissülésre.”



Maga a társadalomban való élet, az emberek kapcsolatai is számos stresszhelyzet forrása. Az

ilyen emberek közötti kapcsolatokból fakadó stressz az indulat. 

„Az indulatok széles skáláján van egy, amely a többinél sokkal inkább felelős az emberi

kapcsolatok  stressének  felidézéséért  vagy  elhárításáért:  ez  a  hálaérzet  –  amelynek

negatív párhuzama a bosszúvágy… Azt hiszem, végső elemzésben a hála és a bosszú az

a két fontos tényező, mely cselekedeteink rugója a mindennapi életben; nagyrészt tőlük

függ  lelki  nyugalmunk,  biztonságérzetünk  és  bizonytalanságunk,  elégedettségünk  és

elégedetlenségünk, egyszóval mindaz, ami boldogságunkat megalapozza.” 

Saját biológiai biztonságomat csak úgy érhetem el, ha teljes mértékben biztosítom a magam

részéről a másik ember biztonságát és szabadságát. El kell ismernem a másik embert ahhoz,

hogy megkaphassam az általam megkívánt elismerést. Az elismerés az ember munkájának a

hajtóereje. 

„Miért tagadják az emberek oly makacsul, hogy munkájukért elismerésre számítanak?

Pályámon  nagyon  sok  tudóssal  találkoztam,  közöttük  a  század  nem  egy  szellemi

nagyságával;  de  kétlem,  hogy akadt  közöttük  egyetlen  egy is,  akinek  eszébe  jutott

volna,  hogy tetteinek társadalmi  elismerése  – cím,  érdemrend,  díj  vagy rang – volt

kutatószenvedélyének legerősebb sarkallója. …Miért van az, hogy még a legnagyobb

elmék is így megtévesztik önmagukat?” 

A  meg  nem  kapott  elismerés,  vagy  a  megszólás  számos  stressz  forrása,  mert  az  önzés

elválaszthatatlan az embertől. 

„Az  önzés  egyszerűen  elkerülhetetlen.  Az  önzés  az  élő  anyag  legjellegzetesebb

tulajdonsága.” 

Nem letagadni kell, hanem helyes irányba terelni. Fel kell ismerni, hogy saját boldogságom

biztosítéka a másik emberből kiváltott hálában és egyedül ebben horgonyozható le.

Ennek  az  egyszerű  szabálynak  a  felismerése  lehetővé  teszi  a  bosszú  különféle

megnyilvánulásaiból  eredő  káros  stresszhelyzetek  elkerülését  és  az  ember  energiái

felszabadulnak az „élet ajándékainak” az élvezetére. Ezek között a legnagyobb, hogy minden

parányi voltunk mellett is szembenézhetünk a természet végtelenségével. 



„A legtöbb, amihez az embernek köze lehet (mondotta Einstein), a titokzatosság. Ez az

az alapvető érzés, amely az igazi művészet s a valódi tudomány nemzője. Aki ezt nem

ismeri és aki semmin sem tud csodálkozni, aki érzéketlen az ámulásra, az olyan, mint a

halott, vagy mint a gyertya, melyet elfújtak… Mikor gyermekek voltunk, valamennyien

ismertük a csodálatos és titokzatos dolgok ámulatát A gyerek valami újat fedez fel – egy

tarka lepkét, elefántot, vagy tengeri kagylót – csillogó szemmel, roppant lelkesedéssel

kiált fel: »nézd, apu!« – és ez az az ámulat, amiről beszélek.”

Alain-Fournier  jó  félszázaddal  ezelőtti  halhatatlan  tanulsága  a  század  egyik  legnagyobb

tudósának  a  szájából  talán  furcsán  hangzik,  de  ez  csak  azért  van,  mert  a  tudósoktól

nagyképűséget  szoktunk  meg.  Selye  tudományának  azonban  éppen  az  egyik  legvonzóbb

vonása, hogy csaknem teljesen hiányzik belőle minden tudományos nagyképűség. Tanainak

konkrét megállapításait  nem biztos, hogy igazolják a jövő kutatások. Jelenleg úgy látszik,

hogy  az  elméleti  orvostudomány  más,  biokémiailag  és  biofizikailag  pontosabban

meghatározható területek felé orientálódik. Selye elmélete azonban éppen nagyvonalúsága,

általánosításai  és  filozófiai  következtetései  miatt  kitörölhetetlenül  beivódott  a  század

tudományába. Az az idézet alkalmazható rá, amit Selye a stress jellemzésére használt:

„Szelet ki látott?

Senki, aki él,

De bókoló fák lombja közt

Lám elvonult a szél.”

Az utóbbi évek magyar könyvtermése között kevés könyv váltott ki annyi ellenszenvet, mint

Németh László  Levelek a hipertóniáról  című tanulmánya. Még a kapott kevés elismerés is

részleges volt  iránta:  aki irodalmi és emberi értékét hangoztatta,  nagyképű fontoskodással

kritizálta  szakmai-orvosi  megállapításait.  Lehet,  hogy az egyetemen tanult  orvostudomány

kritériumai  szerint  Németh  hipertónia-elmélete  ennek  a  betegségnek  a  magyarázatára

kigondolt  elméletek  egyike csupán,  nem valószínűtlenebb és  nem valószínűbb a többinél;

Selye  János  romantikus  orvostudományának  a  megvilágításában  azonban  egészen  más

hangsúlyt nyernek szakmai szempontból is Németh hipertónia-levelei. Először is ugyanazzal a

meglepő és megnyerő őszinteséggel tárja az olvasó elé kísérletei indítékait és kudarcait, mint

Selye. Kérlelhetetlenül, ridegen rögzíti a kórelőzményt: 



„az  az  esemény,  amelytől  betegségét  számítja:  február  utolsó  napjaiban  történt:  a

délutánt  egy  nagyra  becsült  író  társánál  töltötte,  aki  maga  is  beteg  ember,  s  ezért

meghívását  nem akarta  elhárítani.  A  beteg  író  valamiért  haragudott  rá,  s  a  hosszú

beszélgetés alatt számos kellemetlen megjegyzést tett, amelyekre nem akart hasonlóval

visszavágni.  Otthon  lefeküdt,  de  azután  fölébredt,  eszébe  jutottak  a  legbántóbb

megjegyzések, az a fájdalmas távolság, amelybe kortársaitól kerül, s egyszer csak azt

érezte, hogy a szoba lassan egy fél fordulatot tesz körülötte. Megpróbált fölkelni, de

lábai csődöt mondtak. A szobában alvó feleségét hívta segítségül. Ezután mérette meg a

vérnyomását: házi orvosuk ekkor még csak 165-öt mért.” 

De  két  hét  múlva  már  185-öt  mérnek  és  a  szemfenék  lelete  kétségkívül  mutatja  a

rosszindulatú betegséget. 

„Egy  rosszat  ígérő  betegség  csapdájába  estem  –  írja  Németh  –  s  amennyire  első

tájékozódásra megállapíthatom, azt is elég súlyos alakban kaptam meg. De a diagnózis

tudomásul vételével szinte egyszerre jelent meg az elhatározás, hogy most sem adom

meg magam; amíg agyam bírja, figyelni fogom a benn növő pusztulást. Van egy kis

szerencsém is. Betegségem, a hipertónia, nem tartozik sem a túl problémátlan, sem a túl

sűrű fátyollal fedett betegségek közé… Legjellemzőbb tulajdonsága épp a talányosság.”

A  talányosság,  amiről  Selye  (és  Einstein)  vallották,  hogy  a  vele  való  szembenézés  a

legnagyobb boldogságot hozhatja az ember életébe.

Az irodalmi tájékozódás első adataként az egykori orvostanhallgatóban Korányi Sándor

hipertóniáról  tartott  előadásainak  az  emléke  éled  fel.  Ez  mondatja  ki  saját  magával  a

diagnózist:  hipertónia  esszenciális.  Azaz  magas  vérnyomás,  aminek  nem tudjuk  az  okát.

Azután részletesen ismerteti Lang hipertónia elméletét. 

„Szerinte a hipertónia oka; huzamos elfojtott »negatív« indulatok; a sérülés helye pedig

az agynak az a része, amelyet hypothalamusnak neveznek. Az ember, aki sokat nyel le,

sokszor jön indulatba, s nyomja el indulatát gátlásaival, eddig ismeretlen módon súlyos

működési  zavart  idéz elő ösztönéletünk felületre  kicsiny,  fontosságra azonban óriási

központjában – a diencephalonban. A magas vérnyomás ennek a sérülésnek a tünete…

Betegségem előzményein végiggondolva, …Langnak nem volt nehéz meggyőznie, hogy

elnyomott  indulataim betegítették meg a hypothalamusomat.  De hogyan? Erről  nem



beszélt a könyv. Nekem azonban van egy igen régi – még medikus koromból eredő –

feltevésem az érzelmekről.  Ezt  röviden úgy lehetne összefoglalni,  hogy az agykéreg

igen lusta szerv, tapasztalatból tudjuk, hogy folyton kibúvót keres, állandó szabotázsban

él. De egy regulátor rendszer van alászerelve, amely az életre, egzisztenciára, önérzetre

stb.  fontos  esetekben  fölrugdossa.  Ez  a  fölrugdosás  úgy történik,  hogy  a  vegetatív

idegrendszer főként érösszehúzódásokkal, de más igen kellemetlen metódusokkal is az

adott probléma megoldására kényszeríti, illetőleg – ha megoldotta – elernyedésével, a

beállt  megkönnyebbedéssel megjutalmazza.  … Ha a gondolat,  felfogásom szerint az

egész agy ingerület-konstellációja egy adott pillanatban, a gondolat vegetatív velejárói:

az érzelmeim.”

Az  érzelmek  által  izgalomban  tartott  vegetatív  idegrendszer  a  maga  hormonális  és  idegi

komponenseivel állandó feszültségben tartja tehát a vérnyomás-szabályozó rendszert s ez a

kórosan fokozott izgalmi állapotra az erek összehúzódásával, érgörccsel felel.  A gyógyítás

egyik első tényezője tehát a kóros ingerek kiküszöbölése kell legyen, ahogy Németh nevezi,

valamilyen  „idill”  megteremtésének  a  formájában.  Különösen  az  ilyen  hirtelen,  szinte  a

mérgezés tüneteivel jelentkező hipertóniák esetében mint az övé. Mi ez az idill? 

„Az idill: szépen beosztott nap, abban sok jól menő munka, zavartalan környezet – s

olyan emberek szomszédsága, akiknek az életét nagyjából helyeslem.” 

Az idill tehát nem a semmittevést jelenti. 

„Én magam sokszor próbáltam élvezni a semmittevést, de nekem sose sikerült. Mintha

ez a  képesség  hiányoznék a természetemből… Éppen az  általános stress,  pl.  shock-

kezelés vagy kimerítő munka az, ami kiegyenlíti és decentralizálja aktivitásunknak azt a

terhét, amely lényünk egy részébe fészkelődött.” 

A második idézet természetesen Selye stressz-könyvéből való, de Németh idilljének a hatását

magyarázza  meg.  A  hosszú  séták,  az  ebédhordás,  a  mosogatások,  a  nagybeteg  édesanya

ápolásával járó fáradtság ellenére bekövetkező javulás mechanizmusát: az átváltást.

Az idill  igazi  lehetőségét  azonban a rendszeres  vérnyomásmérések bevezetése hozta

Némethnek. Ez tette lehetővé, hogy az objektív elemzés módszerével legyőzze a fenyegető

bajt,  s  a  hosszú  évek  gondos  mérései  során  szinte  „barátjává”  szelídítse  betegségét.  A



rendszeres vérnyomásmérés először is azt a felfedezést hozta, hogy milyen keveset mond az

egyszeri, rendelői vérnyomásmérés. A vérnyomás napi ingadozásai igen jelentősek és csak a

gondosan vezetett, naponta többszöri mérésen alapuló napló ad megbízható képet a betegség

alakulásáról és tulajdonságairól. Ennek a módszernek a segítségével azonnal kiderült, hogy

mik a vérnyomás emelkedése szempontjából leginkább káros tényezők: rossz alvás, szellemi

munka, beszélgetés és izgalom. Azonnal adódott a gyógyítás módszere is: 

„az ember elemezze a napját, állapítsa meg, mi az, ami vérnyomást okoz, s mi az, ami

csökkent, s a különböző színű kártyalapokból úgy igyekezzék a napját kirakni, hogy

vérnyomása legkisebb legyen”.

A  rendszeres  vérnyomásmérés  kétségtelenül  megmutatta,  hogy  a  vérnyomás  egyetlen

nagyfokú kiugrasztója a szellemi munka volt. Mégpedig nemcsak a megerőltető robotmunka,

hanem az örömmel végzett alkotás is. 

„Minden  művész,  minden  szellemi  ember  ismeri  az  érzést:  az  első  gondolatok,

mondatok nehezen jönnek, de aztán megindul az agy bővebb átáramlása, egyre jobban

dolgozunk: az agy vérnyomást fokozó termékei (ha vannak ilyenek), itt élettani, munká-

hoz szükséges hatást fejtenek ki. Hipertóniánál – gondoltam – nem ez az üdvös folya-

mat  fokozódik-e kórossá? A beteg agykéreg sejtek segélyjelei  (esetleg vérbe zúduló

bomlástermékei) nemcsak az agykéreg bővebb vérellátását biztosítják, de a vérnyomást

is megemelik; a bővebb vérellátás aztán tovább fokozza a bomlást, az a vérnyomást s

így tovább;  … Úgy látszik,  ihlethipertóniám van. Az ihlet  persze itt  nem a múzsák

csókját jelenti, csak a fokozott munkához mindenkinél szükséges szellemi állapotot.” 

„Tulajdonképpen  mi  történik  velünk  az  élénkség  ilyen  állapotában?  A

felhangoltság  létező  érzés,  amelynek  fiziko-kémiai  alapja  kell  legyen.  Pontos

összképünk  még  nincs  róla,  de  azt  már  tudjuk,  hogy  az  izgalom  állapotában

mellékvesénk megnöveli  mind  az  adrenalin,  mind a  kortikoidok termelését… Az is

előfordulhat,  hogy  abnormális  eufória  lép  fel,  a  jóérzés  és  a  könnyedség  szinte

elragadtatott  állapota,  amely  hasonlít  az  ún.  »szalonspicchez«.  Rendszerint  mély

lehangoltság érzése szokta követni… Egész álló  nap, minden egyes  tevékenységünk

során  tudatosan  figyelnünk  kell  a  túlzott  felhangoltság  jeleire  –  és  ha  ezek

felbukkannak,  sietve  kell  cselekedni.  A  stress  kritikus  mennyiségét  ismerni  éppoly

fontos, mint észben tartani az alkohol kritikus mértékét.”



Ez  a  második  idézet  megint  Selye  könyvéből  van.  A  gondolkozási  mód hasonlóságára

szeretnénk  felhívni  a  figyelmet,  nem  az  esetleges  egyezésekre.  Ezen  túl  pedig  a  terápia

hasonlóságára. Németh pontosan regisztrálja az általa alkalmazott gyógymód, az „agydiéta”

értékét: a vérnyomás normalizálódása nem jelenti a gyógyulást. 

„Változatlanul  súlyos  beteg  voltam –  írja  –,  annak  a  munkának  az  ötöde,  amelyet

éveken át végeztem, néhány nap alatt megölt volna. Úgy voltam, mint az inzulin előtti

cukorbeteg, akinek agyafúrt diétával eltüntették vizeletéből a cukrot, ugyanakkor még

mindig  közel  állhatott  a  cukorbeteg  comához,  csak  a  szénhidrát  korlátozást  kellett

megszüntetnie. Boldogságom inkább elméleti volt: agydiétámmal sikerült a hipertóniát

betegségemről  leválasztani.  Hipertóniás  voltam,  magas  vérnyomás  nélkül.”  –  „Ez

önmagában  véve  nem gyógymód,  de  arra  jó,  hogy betegünk  könnyebben  viselje  el

állapotát”, kommentáljuk megint Selyével.

„E betegség gyógyítása, az agydiéta, az átnevelés, nézetem szerint nem történhet

kórházakban – csak külön telepeken, ahol a beteg esetleg végleges cellát, munkahelyet

is talál. S a gyógyításnál sokkal fontosabb a megelőzés, az egész társadalom átnevelése.

Az emberi agy nem bír el mindent, s olyan feltételeket kell teremteni neki, amelyek közt

nem betegszik meg.”

Láttuk, hogy az átállítás, az átnevelés volt Selye stressz-terápiájának is a lényege. Ennek az

átnevelésnek az agydiétán kívül más fajtáit is leírja s vérnyomásnaplója segítségével egzakt

módon analizálja Németh. Az „idill” szerepét már tárgyaltuk, még nagyobb gonddal vizsgálja

az étrend, a kalorikus megszorítás, az egyes gyógyszerek és vegyi anyagok és a mikroklíma

szerepét.  S  ezen  túl,  a  vérnyomásnapló  egyik  legértékesebb  fejezetében  pontos  analízisét

kapjuk a beteg ember – helyesebben az ilyen típusú hipertónia betegség – átlag napjának, a

vérnyomás szabályos alaphullámának a meghatározását, aminek az ismeretében a beteg, mint

a parti hajós az árapályban, legoptimálisabban igazíthatja el tevékenységeit.

S  ez  a  sokoldalú,  példás  gonddal  végzett  megfigyelés-sorozat  végül  egészen  új

betegség-fogalomhoz vezeti el Némethet: 

„Mi a betegséget kórtani tanulmányaink alapján úgy képzeltük el – írja Németh –, hogy

van egy betegség ok, a tbc-bacilus pl., s ha az erőt vesz az emberen, kivirágzanak rajta a

tünetek.  Ahhoz,  hogy  az  ok  valóban  tüneteket  hozzon  létre,  kellhetnek  bizonyos

hajlamosító  tényezők  is,  az  alkat  például,  melynek  számbavételétől  ifjan  oly  sokat



vártunk.  A  tuberkulózis  oka  azonban  mégiscsak  a  Koch-bacilus  maradt,  ezt  kellett

pusztítani, hogy a beteg gyógyulhasson.

De  mi  a  kép  az  esszenciális  hipertóniánál?…  már  első  hipertónia-naplóm

elemzésénél  arra  a  feltevésre  kellett  jönnöm,  hogy  ebben  a  tünetben  legalább  két,

majdnem  hogy  egyenrangú  betegség-ok  fonódott  össze:  az  agykéreg  megromlott

működése s a vegetatív idegrendszer túlérzékenysége. Valószínű, hogy az efféle több

okúság nemcsak a hipertónia tulajdonsága, s épp az öregkor kórképei közt nem ritka az

ilyen. … A betegség kibontakozását eszerint egy csődületként lehet elképzelni. Egy ok,

mely magában kevés volna ahhoz, hogy betegséget csináljon, találkozik a másikkal, és

megvan a baj, az első kóros tünet, amely aztán aktiválja, fölszedi a lehetséges okokat,

ezzel is növelve a betegség erejét Fokról fokra olyan »okok« is beszervülhetnek így a

betegségben,  melyek  olyan  távoliak,  hogy  még  a  lehetséges  okok  közé  sem

számíthatnak…”

Ugyanebben a gondolatkörben mozogva, a „kondicionáló okok” elméletével felelt Selye is a

könyve elején feltett  kérdésre:  mi a betegség? S akárcsak Németh,  ő is az öregedő kor, a

„kopás” kórképeiben emelte ki elsősorban ennek a betegség-felfogásnak a jelentőségét.

Németh  László,  az  egykori  medikus,  hosszú  –  több  mint  negyvenéves  –  írói  és

pedagógusi pályája alatt nem sokat foglalkozott – csak ha passzíve nem – a medicinával. S ezt

az orvosi monográfiáját mégsem lehet kézlegyintéssel, dilettáns műveként elintézni, hiszen a

kor  egyik  legnagyobb,  s  mindenképpen  legérdekesebb  orvoskutatóját,  Selye  Jánost  is

dilettánsnak kellene  akkor  tartani.  Németh  könyvét  mint  komoly orvosi  szakkönyvet  kell

értékelni és bírálni, s legfeljebb azon szabad elgondolkozni, mi tette számára lehetővé, hogy

szakmájától  idegen  területen  is  a  szakember  hitelességével  dolgozhasson.  Az  egyik  ok

kétségkívül  Korányi  Sándor  előadásain  kitörölhetetlenül  beleivódott  kísérleti-orvosi

metodikában  keresendő.  A  másikat  maga  Németh  mondja  el,  a  bevezetőben  és  az  első

levélben: 

„Az újkor  nagy vívmánya,  hogy megtanulta  a  természetet  kivallatni,  a  jelenségeket

elszigetelni,  elemezni.  Nemcsak  természettudományát  s  a  vele  összefüggő  technikát

köszönheti ennek; ez dereng át művészete kedvenc műfajain és bevált módszerein is. De

a megfigyelés, az elemzés nemcsak vívmány, páncél és védelem is. …Tanítványaimnak

gyakran mondtam: nincs az az állás, helyzet, csapás, amelyből egy kutatáshoz szokott

elme kutatóintézetet nem tud csinálni.”



Az elemzés segítségével a betegség felett aratott győzelem éveket adott Németh életéhez. De

nem ez a  legnagyobb eredmény.  Az igazán nagy jelentőségét  az adja  meg kísérletének –

megint  orvosi  szakszempontból  ítélve  –,  hogy a  nyert  évek  teljesítménye  semmivel  sem

marad alatta az egészséges korszakénak. Ellenkezőleg. A racionális gyógyítás kényszere az

egykori „tervkovácsot” megfontoltabbá, elmélyültebbé tette. Módszere most lett alapjaiban is

elemző, írása tudományosan pontos. 

„A kartonlapra, amelyen dolgozni szoktam – írja Németh –, József Attila három sorát

írtam fel,  amelyet  (hogy az  igazat  megvalljam)  legkisebb  lányom olvasókönyvében

fedeztem fel:  »Dolgozni  csak pontosan,  szépen,  ahogy a csillag megy az égen,  úgy

érdemes.«”



KÓSZTÓL DEBRECENIG, AVAGY: AZ ORVOS AZ

(ORVOS)TÖRTÉNETBEN630 

Benedek  István  nagy  orvostörténeti  summájában,  Az  antik  medicináról  szóló  rész  első

fejezetének találóan a Kezdetben volt a varázslás címet adta. Az, hogy mi volt „kezdetben”,

persze  nemigen  tudható;  ám  annyi  bizonyos,  hogy  a  varázsolás  végigkíséri  az  orvoslás

történetét,  s  ma – hála a médiumok aktív közreműködésének – legalábbis  olyan fokú (az

abszurditásfokot is beleértve), mint kezdetben. Ezt persze a nagy fölvilágosító maga tudja

legjobban; a címmel azonban arra utal, s ezért találó a cím, hogy Hippokratésszel, illetve a

hippokratészi medicinával kibontakozott az aszklepieionok mindennapos varázslatából valami

merőben új  szemlélet  és  praxis,  valami,  aminek a  következtében a  beteg  és  a  gyógyulás

mágikus kapcsolatát  –  ahogyan például  Arisztophanész  remekül  kifigurázza  a  Plutoszban,

nem is mulaszthatja el B. I. hosszan idézni, Arany János veretes fordításában – felváltja a

betegség  egzaktságra  és  empirikus  megalapozásra  törekvő  differenciálása,  és  voltaképpen

ezzel  veszi  kezdetét  az  orvosi  tevékenység,  ami  persze  nem  mindig  és  nem  föltétlenül

gyógyítás. Vagy ahogyan Danielle Gourevitch megfogalmazta egy alapvető monográfiában:

az aszklepieionok gyakorlatából valamikor az i. e. V. században kibontakozik a betegség, az

orvos  és  a  beteg  hippokratészi  háromszöge;  valahogy  ahhoz  hasonlóan,  ahogyan  a

gymnaszionok – elsősorban mégis csak testkultúrára és zenére korlátozódó gyakorlatából – a

szofisták és főleg Szókratész fáradozásainak köszönhetően nagyjából ugyanezen időszakban

kibontakozik a tudás, a mester és a tanuló szókratészi háromszöge. 

S ahogyan csak ezután indul meg – elsősorban Platón és Arisztotelész írásaiban – a

tudás mibenlétének, sajátosságainak, megszerzési  lehetőségeinek a vizsgálata;  egyáltalában

csak ezután  válik  lehetővé  a  tudás  elkülönítése  a  tudatlanságtól,  ahhoz hasonlóan csak  a

hippokratészi háromszög kifeszítése után beszélhetünk a betegség és az egészség – s az utóbbi

helyreállítását, illetve megőrzését hivatott orvos – érvényes, azaz a kor közösségi tudatában

tükröződő megjelenéséről. 

Nem úgy értendő  ez,  hogy egy csapásra,  minden  előzmény nélkül  rajzolódott  ki  a

hippokratészi háromszög a köztudatban. 

630 Forrás: Vekerdi László: Kósztól Debrecenig, avagy: az orvos az (orvos)történetben. = Új Horizont 27 (1999)
No. 4. pp. 75–86. 



„Az egészség és a betegség értelmezésének alapfogalmai – írja Danielle Gourevitch –

még a  preszokratikusok korában  keletkeztek  hogy aztán  a  klasszikus  korszakban új

szerzeményekkel gazdagodva a későbbiekben se az orvosok se a nagyközönség el ne

felejtse többé ólcet. A nagy képek, a lényeges gondolatok nem annyira kronologikus

sorrendben és világosan skandálva fejlődtek, mint inkább dialektikusan és részben föld

alatt:  a  gondolkozás  egy-egy  új  rétege  elfedhette  a  megelőzőt  anélkül,  hogy

megsemmisítette volna. Így történt ez például a négy testnedv-tan viszontagságaiban is.

Első kifejezése pillanatában ez az elmélet fontos intellektuális kapocs, amely gyorsan

elterjedt  a  közgondolkozásban,  mert  mindenki  nyavalyái  mindennapi  realitásainak  a

magyarázatát vélte megragadhatónak vele; túlélte így az alexandriaiak próbálkozását,

akik egyfajta lokalizációs patológiával anatómiai medicinára törekedtek; többé-kevésbé

harmonikusan  ötvöződött  azután  a  római  kor  elméleteivel,  hogy  végül  századokra

szólóan föltámadjon Galénosz munkásságában.”631  

Éppen ezeknek a kialakulásoknak és túléléseknek-átformálódásoknak a követése-kibogozása

az orvostörténet-írás legfőbb foglalatossága; Danielle Gourevitch azonban azt hangsúlyozza,

hogy a hippokratikus orvosok az aszklepiádok mindennapi csodáival szemben a mindennapi

realitások  megértésére  igyekeztek  építeni.  De  mi  volt  a  betegség  mindennapi  realitása

Hippokratész  világában,  s  hogyan  és  miért  találhattak  rá  a  hippokratészi  orvosok  olyan

elfogadható  megoldást,  hogy  évezredekig  szolgálhassa  –  a  nem  orvosi  közösség

közmegelégedésére – a mindennapi gyógyítás folyamatát? A hagyományos orvostörténet-írás

jóformán fel se igen vetette a kérdést, s csak napjainkban kísérelte meg Mirko D. Grmek,

hogy  paleodemográfiai,  paleopatológiai,  archeológiai  és  irodalmi  adatok  alapján

körvonalazza. 

Grmek  egy  adott  népességben,  egy  adott  időben  jelentkező  kóros  elváltozások

összességéből  indul  ki,  és  ennek  a  jellegzetes  kóregyüttesnek,  ennek  a  patocönózisnak  a

stabilitásával és változásaival, a patocönózis dinamikájával véli leírhatónak egy-egy korszak

betegségeinek  mindennapi  realitásait.  Egy-egy  patocönózis  demográfiai,  geográfiai,

klimatológiai,  mikrobiológiai,  immunológiai,  genetikai,  táplálkozási,  állat-  és

növénycönológiai tényezők bonyolult szövevényének a függvénye, s természetesen jócskán

hatnak reá – ha ugyan nem meghatározólag – gazdasági és társadalmi körülmények. Részben

épp az utóbbiaknak volt köszönhető – véli Grmek –, hogy a bronzkori demográfiai egyensúly

631 Gourevitch, Danielle: Le triangle hippocratique dans le monde gréco-romain. La malade, sa maladie et son 
médecin. Roma, 1984. Ecole Française de Rome. p. 459.



drámai  felborulását  követő  „sötét  századokból”  a  görög  világ  meglepően  kedvező

patocönózissal emelkedett ki; amint gazdasági, társadalmi, hatalmi, katonapolitikai tényezők

sejthetők a IV. és a III. századtól lassan észlelhető demográfiai egyensúlyzavarok és fokozódó

elbetegedés, csökkenő szaporulat és csökkenő átlagéletkor mögött is. 

A  malária  elterjedését  az  V.  század  végétől  kezdődően  régen  regisztrálta  már  az

orvostörténet-írás, és Thuküdidész leírása az Athéni pestist a járványtörténet paradigmatikus

példájává emelte, akárcsak Boccaccióé a Firenzeit. Grmek azonban azt próbálta kideríteni,

hogy  mindez  miféle  patocönózisba  illeszkedik  és  hogyan  reagál  a  patocönózis  ilyetén

változásaira – mert elsősorban a változásokra való reakció a feltűnő – a kor orvoslása. 

„A Hippokratikus Gyűjtemény írásait – írja Grmek – át- meg átjárja az ilyen (maláriás)

betegek  megfigyelésére  alapozott  klinikai  tapasztalat.  A  maláriás  kahexiát  például

számos  értekezés  hűen  leírja,  és  kivált  A  levegőkről,  vizekről,  hegyekről  oksági

összefüggésbe  hozza  a  stagnáló  vizekkel.  Megjegyzik  a  mocsaras  helyek  lakóinak

satnya  küllemét  és  intellektuális-morális  gyengeségét.  A  peripatetikus  Problemata

szerzője tudja, hogy hamar öregszenek. Az V. század végétől a malária a görög világ

par  excellence  betegsége.  Gyakorisága  és  klinikai  manifesztációinak  változatossága

miatt  azonban  nem  egyetlen  nosológiai  egységként  fogják  fel,  hanem  egy  csomó

különféle  betegség gyanánt.  A hastífusszal  és  a  vérhassal  együtt  a  krónikus malária

változatos és félelmetes klinikai képek okozója. Ma már tudjuk, hogy milyen mértékben

képes  meghatározni  és  átalakítani  a  maláriás  hyperendémia  egy  népesség  egész

patológiáját.  Valószínűleg ez a helyzet kezdett kialakulni a klasszikus korszak görög

betegeinél,  s  bizonyosan  ez  volt  egyik  lényeges  jellemzője  a  hellenisztikus  korszak

patocönózisának.”632 

A  nagy  tömeggyilkos,  a  tuberkulózis  sokkal  nehezebben  érhető  tetten,  de  Grmek  az

archeopatológiai  leletekből  és  a  Hippokratikus  Gyűjtemény  írásaiból,  valamint

képzőművészeti  ábrázolásokból  megkísérli  többé-kevésbé  kvantifikálni  részvételét  a

patocönózisban.  Harmadik  nagy  tömeggyilkosként  pedig  a  különféle  nem  specifikus

kórokozók keltette  gennyesedések és  fertőzések tették  próbára  a  gyulladás  és  a  szeptikus

lázak kórleírásában és diagnosztizálásában a hippokratikus orvosokat. S persze a hastífusz, a

vérhas, a pneumónia, a fertőző gyermekkori betegségek, a gyermekbénulás s megannyi más

bakteriális és virális kór nehezítette a dolgukat, s a diabétesztől a köszvényen és krónikus
632 Grmek, Mirko D.: Les maladies  à l'aube de la civilisation occidentale. Paris, 1983. Bibliothèque historique
Payot. pp. 405–406.



sokízületi  gyulladáson  át  az  asztmáig  és  az  epilepsziáig  egy  sor  belső  eredetű  kórkép

színesítette – leírásaikból gyaníthatóan –a patocönózist, amellyel szembenézni kényszerültek. 

A részletek roppant bonyolultak, sok helyütt maga Grmek is hangsúlyozza, hogy inkább

csak sejtésekre épít és tapogatózik. A lényeg azonban az, hogy a patocönózis súlyosabbra

fordulásával a klasszikus görög kort követő századok orvosai nemigen tudtak megbirkózni; se

az  alexandriaiak,  se  Celsus,  se  Galénosz;  következésképpen  a  hellenizmustól  kezdve

fokozatosan  újból  előtérbe  került  a  gyógyításban  a  varázslás  a  maga  legkülönfélébb

formáiban: a nyílt mágikus praktikáktól kezdve az asztrológián és az alkímián át a vallásos

gyógykultuszokig,  a szentek és ereklyék csodatételéig és a szkrophula királyi kézrátétellel

való gyógyításáig. Ezt a „sötét” orvostörténeti középkort Benedek István kitűnő érzékkel 200-

tól  (Galénosz  halálától)  úgy nagyjából  1200-ig időzíti  és  az  ezt  követő  világosodásban –

ugyancsak  kitűnő  megérzéssel  –  az  antik  szövegek  megőrződésén és  újrafelfedezésén túl

elsőrendű,  ha  ugyan  nem  döntő  szerepet  tulajdonít  az  egyetemeknek,  az  orvosi  oktatás

szervezett megindulásának. 

Mint minden longue durée  történet, természetesen ez is csupán elnagyolt summázata

egy sokkalta bonyolultabb realitásnak; a hosszú évezred alatt nyilvánvalóan erősen változott

és  távolról  sem  mindig  csak  súlyosbodott  a  patocönózis;  nagyon  különböző  és  gyakran

egyenesen döntő  mértékben  szólhatott  bele  a  krónikus  rossz  táplálkozás  és  az  éhínség,  a

sokhelyütt endemikussá rögzülő háborúk, majd, úgy az ezredfordulótól, a mezőgazdaság lassú

regenerálódása, látványos demográfiai és társadalmi következményekkel. 

Mintha a késő bronzkori demográfiai tragédiát követő hellén regeneráció jelenségei – és

heroikus  kora  –  ismétlődne  a  XI.  és  XII.  századi  Európában,  hasonló  demográfiai,

patocönológiai, megélhetési, kulturális paraméterekkel. Mindenesetre az egy órai munkával

megszerezhető gabona a XIX. század végéig nem ér el újra olyan magas értékeket, mint a XII.

és a XIII. század fordulóján. Számszerű adatok a XV. század elejétől maradtak fenn; ezek

szerint 1400 és 1530 között (Strasbourgban) az egy mázsa rozs megszerzéséhez szükséges

munkaórák száma átlagban 50 alatt marad, akkor emelkedni kezd, 1561 és 1570 között átlépi

a  kritikus  100 munkaóra/egy mázsa gabona határt,  és  nagy ingadozásokkal  ebben a felső

zónában stabilizálódik. 1703 és 1802 között Párizsban az egy mázsa gabona megvételéhez

szükséges munkaórák száma átlagban 202. Azután lassan esni kezd, 1802 és 1850 között 115

az átlag. Az 1881-1891-es évtizedben lépi át újra a kritikus 100 munkaóra/egy mázsa gabona

értéket,  hogy aztán  1968-ra  megközelítse  a  10  munkaórát,  de  ez  már  nyilvánvalóan  más

történet, a megélhetés ekkor már nem mérhető gabonában. A XIX. század végéig azonban

nagy általánosságban elmondható,  hogy a 100 munkaóra/egy mázsa gabona feletti  értékek



zónáj a „a drága és nehéz élet, a fejletlen gazdaság zónája. Az ez alatti zóna a könnyű, az

olcsó megélhetésé, a fejlett gazdaságé.”633 

A megállapítás így bizonyosan túlságosan summás és nyers, az azonban kétségtelen,

hogy a patocönózis alakulásában a megélhetés ára semmiképpen nem elhanyagolható tényező.

Sejthetően  így  volt  ez  már  az  antikvitásban  is;  az  éhínségek-hadjáratok-járványok

összefüggésére  mindenesetre  már  a  görög és  a  római  történetírás  felfigyelt,  és  hűségesen

követte  e  téren  az  orvostörténet-írás.  A  késő  középkori,  kora  újkori,  újkori  Európában

azonban  a  megélhetés  növekvő  ára  sokkalta  tagoltabb  társadalmakat  sújtott,  mint  az

antikvitásban. S az sem hagyható tán figyelmen kívül, hogy az „olcsó élet” periódusa könnyen

az lehet szó szerinti értelemben is: a Roland-ének világában ugyanúgy nemigen bajlódnak a

sebesültekkel és a betegekkel, mint Homéroszéban. A heroikus korok általában nem nagyon

kedveznek az orvosi gondolkozásnak, legyen a heroizmus katonai vagy – mint a X. és XI.

században – keresztény szerzetesi. 

Az orvosi gondolkozás – mint általában a gondolkozás – fejlődése eleve bizonyos fokú

társadalmi  differenciáltságot  feltételez  vagy kíván  meg,  legalább  annyit,  mint  az  i.  e.  V.

századi Attikában, a hellenisztikus királyságokban, Rómában, vagy mutatis mutandis a XII. és

XIII. századi latin Occidensen. De míg a késő római társadalom differenciáltsága a klasszikus

görögséghez  képest  inkább  csökkent,  sőt  zuhant,  addig  az  Occidensé  lényegesen

megnövekedett.  Az egymással civakodó és vetélkedő kisebb-nagyobb feudális udvarok, az

önálló  és  egyre  hatékonyabb  gazdasági  és  közigazgatási  szerepkört  betöltő  egyházi

szervezetek,  a  mindkettőjükkel  kölcsönösen  hasznot  hajtó  függőségben  fejlődő,  ám ezzel

együtt mindig bizonyos fokú autonómiát élvező városok hatalmi háromszögében jöttek létre

és  virágoztak  fel  az  olyan  nagy,  autochton  és  autonóm intellektuális  testületek,  mint  az

egyetemek. 

Magyarországon  tán  épp  a  társadalom kellő  differenciáltsága  hiányzott  jó  sokáig  a

valódi egyetem létrejöttéhez; Pázmány Péter lánglelke és később Van Swieten felvilágosító

buzgalma tán épp a kellő időpontot érezte meg vagy legalábbis közeliségét és bekövetkezését

segítette az egyetem, illetőleg az orvosi kar megalapításával; mindenesetre, ahol az egyetem

meghonosodott  és  virágzásnak indult,  ott  mindenütt  és  csaknem törvényszerűen a  további

társadalmi  differenciálódás  hathatós,  olykor  leghatásosabb  eszközévé  vált.  Olykor,  mint

például épp a medicina esetében, sokáig majdhogynem hatásosabb eszköze volt a társadalmi

differenciálódásnak, mint a tudomány haladásának; részben épp innét ered a középkori orvosi

633 Pernoud, Régine – Delatouche, Raymond – Gimpel, Jean: Le Moyen Age pour quoi faire? Paris, 1986. Stock.
p. 152.



fakultások ambiguus  megítélése,  tán  nem is  egészen  jogtalanul.  De az  egyetemet  végzett

orvos – vagy egyetemre járt, mert mindig sokkal több diák járt néhány évig egyetemre, mint

ahány  diplomát  szerzett  –  nem egyszerűen  rang  és  fizetség  szempontjából  különült  el  a

mesterséget  nála  gyakran  nem  kevesebb  eredménnyel  folytató,  egyetemekre  nem  járt

kollégáitól. 

A középkori egyetemeken nem egyszerűen antikvitásból hagyományozott szövegeket –

elsősorban  Galénosz,  Avicenna  és  Arisztotelész  könyveit  –  bifláztattak;  nem  annyira  a

szövegek memorizáltatására, mint inkább kommentálásuk, értelmezésük, egyedi esetekre való

alkalmazni tudásuk elsajátítására helyezték a hangsúlyt;  ezt  szolgálta a questiók módszere

csakúgy,  mint  a  különféle  disputáké.  Az  eltérésnek  és  az  egyéni  gondolkozásnak  persze

megvoltak a maga keretei, de így is bizonyos fokú kritikai gondolkozás elsajátítását szolgálta

– akár önkéntelenül is – a skolasztikus módszer. A concordantia-készítés Gratianus nyomán

elterjedt divatja pedig megtanította az arra érzékenyeket, hogy sokfelől és sokféleképpen lehet

nézni  ugyanazt,  és  egyáltalában  nem  csupán  a  jogtudományban.  Az  orvosi  stúdiumok

előkészítéseképpen  kötelező  facultas  artium  tárgyai  pedig  –  kivált  a  quadriviumból  az

asztronómia,  a  hozzá  óhatatlanul  kapcsolódó  asztrológiával  –  keretül  kínálkoztak  a

patocönózis  változásainak értelmezéséhez;  például  a  XV. század végén és  a  XVI.  század

elején a szifilisz kóroktanához. Az arisztotelészi természetfilozófia pedig – részben Avicenna

Kánonján  keresztül  –  Arisztotelész  tudományfilozófiájával  együtt  valamiféle  tudományos

standardot kínált fantasztikus vagy egyenesen mágikus spekulációk ellen. 

„Mi több – jegyzi meg az egyetemek hatását kommentálva Nancy Siraisi –, valószínű,

hogy a medicina professzorait orvosi praxisuk filozófus kollégáiknál inkább fogékonnyá

tette az empirikus és a partikuláris iránt. A tanult orvosok kétségkívül tisztában voltak a

medicina kettős természetével mesterségként és tudományként, és nem egy diszkussziót

szenteltek eme kettős aspektusából fakadó kétértelműségek tisztázására. És amennyire

tényleges  terapeutikus  aktivitásuk  megítélhető  (az  orvosi  tevékenységre  vonatkozó

számtalan előírás korántsem tükrözi szükségképpen a tényleges eljárásokat), praxisukat

legalább részben teóriájuk irányította. Idézhető továbbá néhány eset, amikor elméleti

konstrukciókat kritizáltak vagy módosítottak a gyakorlati tapasztalat alapján.”634 

Ezzel együtt  azonban a középkori patocönózis értelmezésében vagy éppen alakításában az

egyetemeknek nem sok szerep jutott,  tán még kevesebb, mint a maguk patocönózisának a
634 Siraisi, Nancy: The faculty of medicine. In: A History of the University in Europe. Vol. 1. Univesities in the
Middle Ages. Ed. by Hilde de Ridder-Symoens. Cambridge University Press. 1992. pp. 360–387., p. 384.



tisztázásában a hippokratikus orvosoknak. Tán épp ezért is maradhattak a hippokratészi tanok

végig változatlanul érvényesek, még akkor is, amikor Galenos és Avicenna teóriái felett már

régen eljárt az idő. 

Az  egyetemek  hatása  már  csak  az  egyetemet  végzett  vagy járt  orvosok  viszonylag

csekély száma miatt se lehetett túlságosan nagy. Például Franciaországban, ahol a XII. és a

XV. század közötti időből a sebészeket és a borbélyokat nem számítva több mint négyezer

praktizáló orvos ismert, Nancy Siraisi becslése szerint még kétezerre se tehető az egyetemet

jártak száma,  és  a  kétezerből  mindössze 417 viselt  magiszteri  vagy professzori  fokozatot.

Nem volt jobb a helyzet Firenzében, ahol pedig Bologna közelsége miatt viszonylag nagy volt

az egyetemet járt orvosok aránya. 

„Így az egyetemen medicinát tanult orvos állandó versengésben állott a nem egyetemen

képzett  orvosokkal  és  sebészekkel,  valamint  a  testi  bajokra  különféle  spirituális  és

természetfölötti gyógymódokat kínálókkal – az utóbbi kategóriához számítva rég holt

szenteket is. Méghozzá a tizenharmadiktól tizenötödik századokban a medicinális vagy

sebészeti praxist folytató nem egyetemeken nevelkedett gyakorló orvosok egyáltalában

nem  föltétlenül  voltak  tanulatlan  empirikusok  vagy  illiterátus  falusi  gyógyászok.

Kétségkívül akadt közöttük sok ilyen is; meg aztán olyan is, akinél elmosódott a határ a

megélhetést (vagy részleges megélhetést) biztosító medicinális vagy sebészi praxis és a

szomszédoknak családnak, barátoknak nyújtott  alkalmi segítség között;  sokan mások

meg  a  medicinális  praxist  vagy a  kisebb  sebészkedést  egy vagy több  másféle  apró

kereskedéssel  vagy  mesterséggel  kombinálták.  A  medicina  eme  apróbb  praktizőrei

jobbára nem is annyira az orvosi fokozatok birtokosaival versenyeztek, mint inkább egy

másféle pacientúrát szolgáltak ki (amelyiknek se pénze, se társadalmi és intellektuális

igénye nem lehetett egyetemen képzett orvosokra). 

Hanem volt az orvosi vagy sebészi tevékenység eme itt vázolt szerény formái és

az  egyetemek  medicinája  között  egy  széles  spektruma  a  köztes  kategóriáknak.  Az

utóbbiakhoz tartoztak a sebészi  praxist  kompetens  és szervezett  mesterség vagy céh

tagjaiként folytatók, valamint literátus (némely esetben latinban is jártas) sebészek és

medicusok.  A  tizenharmadik,  tizennegyedik  és  tizenötödik  században  a  medicina

egyetemi  tanulóinak és  professzorainak  fontos  attribútumaiban részesedtek  egyetemi

körökön kívüli medicusok és sebészek – így például ismerték az antik és az új orvosi

könyveket (akár latinul, akár anyanyelvi fordításban, amelyekből a késő középkorban

egyre  több  keletkezett)  és  tradíciókat,  és  (céhek  vagy  városi  orvosi  kollégiumok



formájában)  professzionális  egyesületeket  alkottak  vagy  ilyenekben  vettek  részt.

Spanyolország, Provence és Itália zsidó közösségeiben működő számos praktizőr orvosi

tudása is többnyire ugyanazokból az antik vagy iszlám forrásokból táplálkozott, mint az

egyetemek  medicinája.  Így  bár  gazdagság  és  társadalmi  státus  tekintetében  az

egyetemen  nevelkedett  orvosok  mindig  az  orvosi  hivatás  csúcsain  helyezkedtek  el,

akadt  az  egyetemen  kívül  nevelkedett  orvosi  és  sebészi  praktizőrök  között  is  szép

számmal, aki jelentős képzettségi, gazdasági és társadalmi lehetőségeket élvezett. Az

ilyenek sok tekintetben esélyesek voltak egyetemen végzett kollégáikkal a gazdag vagy

akár nemes, sőt királyi páciensekért folytatott versenyben.”635 

A  pacientúra  differenciálódása  egyben  a  patocönózisét  is  tükrözte:  általában  más  kórok

gyötörték a gazdagokat,  mint a parasztok és a városi szegények tömegeit.  A medicinában

azonban ez nem nagyon jelentkezett,  mert aktív orvosi vagy sebészi ellátás inkább csak a

„fizetőképes keresletre” specializálódott. A szegény betegek végig a középkoron nem annyira

mint betegek, hanem inkább mint segélyezésre szoruló nyomorultak szolgáltak a keresztény

könyörületesség  tárgyai  inkább,  mintsem  alanyai  gyanánt.  Michel  Foucault  valószínűleg

túlzott,  amikor  a  leprozóriumokban  elsősorban  a  középkor  kirekesztő  hajlamainak  a

paradigmatikus megtestesülését vélte felismerhetőnek, ámde az kétségtelen, hogy leprások,

egyéb bőrbajosok,  fertőző  betegek,  koldusok,  nyomorultak marginalizálódása és  lehetőség

szerinti  elkülönítése  nemcsak  a  populáció,  a  betegségek  egy  jó  részét  is  kivonta  a

tulajdonképpeni gyógyítás és az orvosok látóköréből. 

Ezen a fekete halál és a nyomában századokra befészkelődő pestis fel-fellobbanása se

sokat változtatott: a könyvnyomtatással gombamód megszaporodó pestis-traktátusok sokféle

terápiás és prevenciós javaslatából végül is  egyedül a „futás” bizonyult  hatásosnak, amire

persze  többnyire  csak  a  gazdagoknak  volt  lehetőségük.  Amint  a  teritoriális  államok

megalakulásával  és  növekedtével  egyre  nagyobb  méretűvé  és  félelmesebbé  növekedő

hadjáratok s a nyomukban szinte törvényszerűen föllépő éhínségek s járványok rémségeitől is

egyedül az előkelőek és gazdagok tudták úgy ahogy megóvni magukat s családjukat. Az egy

mázsa  búza  árának  a  megkereséséhez  szükséges  munkaórák  számának  az  állandó

növekedésében  a  nagy  nemzeti  államok  kielégíthetetlen  hadjáratéhségének  a  számtalan

következménye is szerepel;  és ez egyben a megélhetésüket tisztességes munkával keresők

tartós  hátrányát  is  jelenti  katonákkal,  hadi  szállítókkal,  üzérekkel,  uzsorásokkal,

spekulánsokkal,  vagy  egyszerűen  csak  a  velük  született  hatalmukra  hagyatkozó  urakkal

635 Siraisi id. mű p. 362.



szemben.  A  XV.,  XVI.,  XVII.  század  erősen  polarizálódó  társadalmában  a  munkájából

megélő orvos a „fizetőképes kereslethez” kényszerült alkalmazkodni, éspedig annál inkább,

minél több pénzt s időt fordított tudásának megszerzésére. Egy származására és egyéniségére

büszke,  öntelt  arisztokrácia  vagy  egy  szerencséjére  számító  gazdag  városi  patríciusság

háziorvosaként  keresve  se  találhatott  volna  jobb  aetiológiát  az  asztrológiánál,  amihez  a

matematikai és az asztronómiai tudást – s gyakran a horoszkóp készítését is – tálcán kínálta az

egyetemi oktatás. A kor patocönózisának egy jelentős, talán a legjelentősebb része pedig a

szegényekkel  együtt  eleve  kiesett  a  művelt  orvosok  látóköréből.  A  késő  középkor  és  a

reneszánsz  orvosai  behozhatatlan  hátrányba  kerültek  így  a  hippokratészi  kor  orvosaival

összehasonlítva,  s  a  medicina  megújítóinak,  egy  Sydenhamnak  vagy  Boerhaave-nak

szükségképpen kellett az egész patocönózist figyelembe vevő és arra reagáló Hippokratészra

hivatkoznia. 

A  hadjáratokból  egyedül  a  sebészet  húzott  tudományos  hasznot.  A  fegyverek  nem

válogattak urak és szegények között, és a sokféle sebesülés ellátása rengeteg, békeidőben is

hasznosítható  tapasztalathoz  juttatta  a  sebészeket  a  törések,  ficamok,  ízületi  bajok,

gyulladások és  gennyedések vonatkozásában.  Megcáfolódtak  régi  babonák (pus  bonum et

laudabile),  kialakultak a sebkezelés racionális  szabályai.  Ambroise Paré lángelme volt,  de

nem  magános:  egy  lendületes  sebészi  fejlődés  centrumában  inkább  mintsem  csúcsán

kritikusan  összegezi  mások  és  saját  tapasztalatait,  és  különleges  figyelmet  szentel  az

anatómiának, a legújabb eredményeket, Vesalius könyvét is beleértve. Tanítványaira, például

Leonardo Botallóra is átörökíti ezt az anatómia iránti érzékenységet. 

Az anatómia nagy forradalmát és Vesalius  jelentőségét  pompásan ismerteti  Benedek

István, a  Hügieia legszebb fejezetei szólnak róla. Reá mutat a tárgykör nagy föllendülését

segítő  társadalmi  és  kulturális  erőkre  is,  az  egyetemi  vonatkozásokat  és  kapcsolatokat  is

beleértve, így itt beérhetjük annyival, hogy a növekvő és rendszereződő anatómiai ismeretek

perspektivikusan  releváns  alternatívát  kínáltak  az  asztrológiai  és  a  mikrokozmosz-

makrokozmosz  analógiákra  építő  patológia  helyébe.  Ehhez  azonban  elébb,  valóságos  új

Hippokratészként,  meg kellett  teremteni  a  kor  reális  patocönológiáját.  Ennek a módszerét

találta meg és dolgozta ki lényegében máig érvényesen Hermann Boerhaave. Nem ok nélkül

írja  róla  irányadó  esszéjében  Birtalan  Győző:  „Hermann  Boerhaave  életműve  az  európai

orvostudomány kibontakozására meghatározó volt.” 

Boerhaave jellemzésére egyik kiemelkedő tanítványának, Albrecht Hallernak 1727-ben

lejegyzett naplójából idéz: 



„...úgy él, mint egy szegény sörfőző. Jelentéktelen, tenyeres-talpas ember, macskaszemű,

kis orrú. Sötét árnyalatú arca van, haja borzas, kardot nem hord... Neki van a legtöbb

hallgatója,  80–90.  Tíz  és  tizenkét  óra  között  kereshető  fel.  Igen  sok  a  látogatója.

Háromkor újra jönnek a betegek. A többi időben széles körű levelezésével van elfoglalva

és a görög orvosok tanulmányozásával, amennyiben valamely előkelő beteg nem fosztja

meg ezektől az óráktól. Rengeteg tekintélyes külföldi páciense is van. 1725-től ízületi

panaszai elhatalmasodtak egyre jobban gátolják az éjszakai pihenésében.” 

Világosan  látja  Birtalan  professzor  azt  is,  hogy  a  nagy  fölfedezés  milyen  szorosan  és

szervesen kapcsolódik az egyetem hosszú fejlődésének újabb fázisához: 

„A XVI.  században  alapított  leideni  egyetem akkoriban  fénykorát  élte.  Hollandia  a

franciákkal és szövetségeseikkel folytatott hosszú, viszontagságos háborúk befejeztével,

az  1713-ban  megkötött  utrechti  békét  követő  évtizedekben  konszolidált  helyzetbe

került.  Ez  elősegítette,  hogy egyetemeit  a  külföldi  diákok  felkeressék.  A  leideniről

ugyancsak Haller naplójából tájékozódhatunk: »A híres főiskola virágzik legalábbis ami

az  én  tudományomat  illeti.  Kiterjedt  jogokkal  bír.  A  professzorok  választják  a

tanszékvezetőket, a rektort is. Az állami felügyelet csak formális. Százhúszan vagyunk,

negyven angol, húsz német, a többiek franciák, hollandok, északiak, még görögök is

előfordulnak.  Csendben  élünk,  nő-ügyekre  nincs  lehetőség.  1729-ig  Boerhaave  a

practica medicián kívül rendszeresen előadta a kémiát és a botanikát is...« A korabeli

botanizálás,  a  természeti  jelenségek  módszeres  észlelése,  csoportosítása  általában  a

fegyelmezett tudományos megfigyelés és következtetés modelljének fogható fel. Ebben

a szellemben folyt a boerhaavei betegségészlelés, ami az egyetem rendelkezésére álló

19  betegágyon  történt.  Ez  a  beteglétszám  ugyan  csekély  volt  az  individualizáló

esetészlelés elsajátításához,  de elegendő az akkoriban ismert főbb nozológiai  típusok

bemutatására... Boerhaave behatóan tárgyalta a betegségek kórtanát. Nem elégedett meg

a gyulladás általános jeleinek hangoztatásával, hanem igyekezett a folyamatot az egyes

szervek  sajátságaira  vetíteni.  Ilyen  módon  fejtette  ki  például  a  tüdőgyulladás

kórmechanizmusát, beleértve az általános szepszishez vezető szövődményt is. Elemzően

ismertetett ideggyógyászati,  szemészeti, bőrgyógyászati kórképeket. Előadást tartott a

hólyagkő gyógyszeres oldásának lehetőségeiről. Úgy vélte, hogy az orvosnak többféle

kórmechanizmusban kell gondolkodnia.”636 

636 Birtalan Győző: Évszázadok orvosai. Bp., 1995. Akadémiai Kiadó. pp. 48–50. 



Ahogyan Ambroise Paré és Vesalius, Boerhaave sem magános géniusz, ő is a kor másoknál is

jelentkező igényeit és tendenciáit sűrítette és folytatta magasabb színvonalon. 

„Szórványosan előfordult a megelőző századokban is, hogy az orvostanár a pácienseit

demonstrálta  hallgatóinak.  A  leideni  egyetem fekvőbeteg-részlegének  létesítése  sem

egyedülálló  abban az  időszakban.  Halléban,  a  Hermann Francke által  alapított  nagy

gyermeknevelő  intézetben  Johann  Juncker  a  medikusokat  az  ottani  kórházi  osztály

fekvőbetegeinek  bemutatásával  oktatta.  Boerhaave  iskolájának  érdeme  azonban  az,

hogy kialakította a kórházi orvoslás új típusát, amelyben integrálódott a diagnosztikai

kivizsgálás (beleérve a laboratóriumi adatokat is), a folyamatos betegészlelés és terápia,

végül a kórboncolás. Ez a koncepció teljességgel a XVIII. században épült új, több száz

ágyas óriás kórházakban valósulhatott meg. Itt virágzott ki az egzakt klinikopatológiai

észlelésre alapozó kórbonctani medicina, amelynek felfedezéseit a megfigyelések nagy

száma, statisztikai értékelhetősége támasztotta alá.”637 

Innen azután egyenes, bár részleteiben rendkívül bonyolult út vezetett – a cellulárpatológián,

a  fiziológiai  megalapozású  funkcionális  medicinán,  a  mikrobiológián  és  az  aszeptikus

sebészet kialakulásán keresztül – a mai orvostudományhoz, amint arról Birtalan professzor

egy  precizitásban  és  tömörségben  utolérhetetlen  monográfiában  beszámol.  A  bonyolult

fejlődésből itt inkább csak annyit kell kiemelni, hogy ennek a során válik az ember először a

patocönózis  aktív  és  tudatos  alakítójává.  És  ezzel  az  orvos  és  az  orvoslás  túlnő  az

orvostörténeti kereteken: a történelem alakító és aktív részese lesz, az orvostörténet-írás pedig

történetírás, bármiféle szakmai megszorítások nélkül. A szakma azonban ritkán érzékeli ezt a

nagy  változást;  a  ritka  kivételekhez  tartozik  Birtalan  Győző  és  Szállási  Árpád:  az  ő

tanulmányaik és esszéik példás módon veszik figyelembe és regisztrálják az orvosi munka

növekvő  történetformáló  szerepét,  az  orvos  és  az  államhatalom ebből  következő  változó

viszonyát és konfliktusait. 

Így mutatja be Birtalan professzor Adam Chenot tevékenységét, aki a Habsburg – vagy

inkább  tán  kelet-közép-európai  –  Monarchia  egységes  közegészségügyét  megteremtő  –

Boerhaave-tanítvány  –  Van  Swieten  elsőrendű  munkatársaként  és  kiküldöttjeként  a

tizennyolcadik  század  második  felében  Erdélyben  megszervezte  és  működtette  az

egészségügyi záróvonalat, amely mintaszerűen teljesítette a feladatát: 

637 Uo. p. 53. 



„Megvédte  nemcsak  a  monarchiát,  de  a  kontinens  valamennyi  országát  a  pestis

offenzíváitól.  Chenot  epidemiológiai  elvei  és  gyakorlata  pedig  tartósan  beépült  a

birodalom  járványvédelmi  előírásaiba...  Nem  egészen  száz  évvel  az  után,  hogy

Sydenham, a kiváló angol orvos, az ősi hagyományoknak megfelelően még elmenekült

a londoni pestis fenyegetése elől, Európa elmaradt délkeleti szegletében, vezető szakmai

pozícióban,  munkához  látott  az  epidemológus  orvos.  A  felvilágosodás  szellemében

kormányzó  hatalomnak,  amely  cselekvési  körét  a  közegészségügyre  és  a

járványvédelemre is kiterjesztette, szüksége lett a járványokra specializált orvosra. A

hatalom és  a  medicina  ezen  újszerű  összefonódása  időállónak  bizonyult,  bár  ez  az

együttműködés azóta is bővelkedik nehézségekben és ellentmondásokban.”638 

Ezekből is vázol jó néhányat Szállási professzor Weszprémi-monográfiája. De épp a Komor

kórkép, járványügyi háttér pontos és egyáltalában nem csak a bevezető fejezetre korlátozódó

bemutatása mutatja,  hogy a XVIII.  század második  felében az ország saját  erejéből,  nem

egyszerűen csak a központi hatalom intézkedései és szervezése következtében jut el a hatalom

és a medicina újszerű összefonódásának a küszöbére. Szinte szimbolikusnak tekinthető, hogy

Debrecen  város  orvosaként  Weszprémi  István  nem  elégedett  meg  orvosi  és  járványügyi

feladatának  pontos  és  hűséges  betöltésével,  sem  az  ezzel  kapcsolatos  szakirodalmi

munkássággal.  Emberfeletti  szorgalommal  –  és  kivételes  tehetségével  – Succinctá-jának

köteteiben úgy teremtette meg a magyar orvostörténet-írást, hogy az a kor átalakuló orvosi

valóságának  inkább  mintsem  még  szemléletének  megfelelően  egyben  az  egyetemes

történetírás nélkülözhetetlen forrása is legyen. Azaz a debreceni városi orvos korában szinte

egyedüliként  és  mindenképpen  legpontosabban  regisztrálta  –  és  fejezte  ki  –  napjai

medicinájában a korszakalkotó változást. És ez egyben – Szállási Árpád, Julow Viktor és Tóth

Béla  munkáira  hagyatkozva  és  hivatkozva  ezt  is  pontosan regisztrálja  –  Debrecen  akkori

szellemi státuszát is mutatja. 

„Azzal  kezdtük  és  fejezzük  be  –  írja  végszó  gyanánt  –,  hogy  Debrecen

orvostörténetében a XVIII. század második fele a legizgalmasabb fejezet. Közel olyan

kitűnőségekkel  bírt,  mint  Felvidéken  a  nagyszombati  orvosi  fakultás,  ahol  öt  tanár

okította a medicinát. Név szerint: Trnka Vencel, Plenck József Jakab, Winterl József

Jakab,  Prandt  Ádám  Ignác  és  Schoretich  Mihály.  A  velük  párhuzamba  állítható

debreceniek:  Hatvani  István,  Weszprémi  István,  Csapó  József  Polgári  Mihály  és  a

638 Uo. pp. 81–82. 



gyógyszerész  Kazay  Sámuel.  Miként  a  nagyszombatiak,  úgy  a  debreceniek  közül

irodalmilag hárman jelentkeztek. Ott Plenck, Trnka és Winterl, itt Hatvani, Weszprémi

és  Csapó.  Ám  ha  hozzátesszük  hogy  a  Pázmány  által  alapított  egyetemen  az

orvostanárok  nem beszélték  a  bíboros  író  nyelvét,  elmondható,  hogy Rácz  Sámuel

jelentkezéséig  elsősorban  debreceniek  jelentették  a  magyar  (nyelvű)  medicinát.  A

civisvárosi egyetem előtörténete tehát Weszprémiék koráig nyúlik vissza.”639 

Szabályos, intézménytörténeti története is helyben és egy nagy debreceni orvos önfeláldozó

munkálkodásával kezdődik; ezt meg Lampé László meséli el, Kenézy Gyuláról írt hézagpótló

monográfiájában. 

„Senki  annyit  nem tett  annak  érdekében  –  írja  –,  hogy gyors  fejlődésnek  induljon

városunkban az  anya-  és  csecsemővédelem,  a  gyermekvédelem,  az  öregek  szociális

gondozása.  Továbbá,  hogy  egy  új  egyetem  alapításáért  versengő  városok  közül

Debrecen kerülhetett ki győztesen, és hogy Európa egyik legszebb egyeteme a rendkívül

súlyos gazdasági és politikai körülmények ellenére, az első világháború alatt és után

megépülhetett.”640 

Azaz Kenézy Gyula és Weszprémi István – annyi sok mai kultúrpolitikussal ellentétben –

pontosan  tudta,  mit  jelent  egy  város,  egy  ország  életében  az  egyetem.  De  tudta,  érezte

Hajdúság,  Bihar,  Szabolcs-Szatmár  népe  is,  hiszen  a  betegeikkel  messziről  beszekerező

parasztok  még  az  én  diákkoromban  is  nagy  következetességgel  és  tisztelettel  mindig

„Egyetem”-ként emlegették a nagyerdei Klinikatelepet, még az után is, hogy a szomszédban

fölépült a maga neoklasszikus stílusában a látványos és monumentális egyetem. 

Éppen ezért és ebben az értelemben jelentős messzi túl a szűkebben vett orvostörténet-

íráson a Debreceni Orvostudományi Egyetem vállalkozása nagy tanárairól szóló monográfia-

sorozatával:  a  hajdani  beszekerező  parasztokéhoz  fogható  tisztánlátással  képviseli  azt  a

fölismerést,  hogy a  modern medicina országos fontosságú ügy az államok életében,  nagy

képviselőinek sorsa és munkássága nem egyszerűen csak a szakmatörténet ügye. 

Ez a fölismerés emelte – és emelte ki – Antall József folyóirat-szerkesztői, könyvtár- és

múzeumszervezői, történészi munkásságát a korszerű honi orvostörténet-írás és orvostörténeti

kutatás megteremtésében; a sorozat így bizonyos értelemben az ő szellemi örökségét folytatja.

639 Szállási  Árpád:  Weszprémi  István  (1723–1799)  és  kora.  Debrecen,  1995.  Debreceni  Orvostudományi
Egyetem. p. 39.
640 Lampé  László:  Dr.  Kenézy  Gyula  élete  és  munkássága,  1860–1931.  Debrecen,  1995.  Debreceni
Orvostudományi Egyetem. p. 5.



És  Korányi  Sándor  szellemi  örökségét,  akinek  közegészségügyi  tevékenységéről  és

gondolatairól Birtalan Győző írt máig megszívlelendő idézetekkel illusztrált esszét. 

„Magyarország megszállott  részei fölött  – idézi Korányi Sándor 1919-ben megjelent

cikkéből – nincs hatalmunk. Ami hazánkból megmaradt, emberekkel túltelik. Budapest

maga órási tömeglakás, amelynek lakói közt meglazult a fegyelem, a rendnek már-már

vége van. Míg a politika hullámverései magasra csapnak és minden figyelmet, minden

erőt  lekötnek,  a  halálos  baj  csírái  napról  napra  szivárognak  közénk...  Ahhoz,  hogy

nemzetünk fennmaradjon, élnünk kell és küzdenünk kell a halál ellen. E küzdelemben a

háború kitörése óta sikerünk mind kisebbé válik. Az orvosnak nem feladata máskor;

hogy a közösségbe félelmet vigyen. De rendkívüli időket élünk. Ma kell ez a félelem

ahhoz, hogy a nemzet észrevegye, megtudja azt, hogy jöhet a középkori döghalál. Jöhet

a  mohácsi  vész  utáni  morbus  hungaricus,  ha  lehetetlenné  válik  a  rendszeres

védekezés.”641 

Birtalan  professzor  legfontosabb  tanulmányainak  egyike  épp  ennek  a  rendszeres

védekezésnek a kiépítését és működését-működtetését elemzi: Adatok a két világháború közt

Magyarországon  végzett  szervezett  egészségvédelmi  munkáról,  különös  tekintettel  az  OKI

tevékenységére. 

A tanulmány megírása, előadás formában való elhangzása és megjelenése idején, 1978-

ban  és  1979-ben  önmagában  is  történeti  tettként  volt  értékelhető,  és  a  szerkesztői

megjegyzésből  ítélhetően Antall  Józsefnek minden diplomáciai  ügyességére  szüksége volt

ahhoz, hogy az Orvostörténeti Közleményekben megjelentethesse. A tanulmány ugyanis nem

csupán  egy  méltatlanul  agyonhallgatott  intézményrendszernek  és  egy  igazságtalanul

félreállított-meghurcolt orvosnak, Johan Bélának szolgáltat igazságot, hanem tükröt is tart az

öntelt  és  hipokrita  hatalomnak,  amely  többnyire  inkább  csak  a  jelszavak  szintjén  és  a

szükségesnél mindig sokkal kisebb anyagi és szellemi „ráfordítással” igyekezett eleget tenni

nyilvánvaló és alapvető közegészségügyi és higiéniai kötelességeinek. Ma az írás elsősorban

azért  érdekes,  mert  pontosan  mutatja  a  medicina  lehetőségeit  és  korlátait  a  népesség

közegészségügyi  státuszának  javítása  és  megőrzése  tekintetében,  mutatja  a  feladat

szükségképpen országos méreteit, az orvos és az államhatalom egyformán fontos szerepét a

munkában, s egyformán nagy felelősségét. Az, hogy irtózatosan nehéz gazdasági és politikai

körülmények  közepette,  egyáltalában  nem  mindig  készségesen  és  értelmesen  kooperáló

641 Birtalan Győző: Évszázadok orvosai, p. 101.



államhatalommal  társként  sikerült  a  két  világháború  közötti  időkben  ilyen  szintű  és

hatékonyságú egészségvédelmi szervezetet létrehozni és működtetni, az önmagában minősíti

az  immáron  hosszú  múltra  visszatekintő  magyar  orvosi  kultúrát,  magyar  orvosok  hosszú

sorának  fáradozásait  Pápai  Páriz  Ferenctől  Weszprémi  Istvánon  és  Csapó  Józsefen  át

Semmelweis Ignácig, Korányi Sándorig, Kenézy Gyuláig. 

Az ő munkájukat folytatva szorította vissza Johan Béla az ország patocönózisát a lehető

legkedvezőbb,  a  lehető  legkevésbé  káros  keretek  közé,  egyfajta  modern  hippokratészi

háromszög harmadik oldalaként a beteg és a betegség között.  De szóljunk inkább Birtalan

professzor szavaival: 

„az  OKI  tevékenysége  külföldön  is  érdeklődést  keltett.  A  Népszövetség  javaslatára

magyar  mintára  kísérelték  meg  Kína  egészségügyének  megreformálását.  Angol  és

francia  szakemberek  tapasztalatokat  vettek  át  az  OKI-tól.  A  bolgár  egészségügyi

miniszter nálunk tanulmányozta a védőnőképzést. Elismerő véleményeket olvashatunk a

magyar egészségvédelmi munkáról a csehszlovák sajtóban is. 1928 és 1939 között 49

országból 881 orvos jött hozzánk külföldről tapasztalatszerzésre.”642 

És  ma  úgy  lehet  még  sokkal  időszerűbb  idézni  Dréher  Imre  népjóléti  államtitkár

figyelmeztetését  az  egészségvédelemre  és  szociális  segélyekre  fordított  kiadásokat

költségvetési takarékoskodásból megnyirbálni kívánókhoz, mint 1979-ben volt: 

„Ha  nem  igyekszünk  ellensúlyozni  éppen  a  válságos  gazdasági  időkben  kifejlődött

társadalmi feszítő erőket, a szociális  gondoskodás hiányában elhagyatottságnak kitett

tömegek  erőszakkal  bontják  meg  a  kapitalizmüs  szempontjából  nélkülözhetetlen

magánjogi kapcsolatokat.”643 

Mai kapitalizmusunk persze sokkal nyugodtabb és magabiztosabb az akkorinál. De ne feledje,

hogy  ezt  a  nyugalmat  nem  holmi  valódi  vagy  volt  erényeinek  vagy  pláne  „szociális

érzékenységének” köszönheti,  hanem egyes egyedül a kapitalizmus magánjogi kapcsolatait

előzőleg  megbontó  rendszer  bornírtságának  és  hatástalanságának.  A  helyzet  fonákságát

fokozza, hogy a „kapitalizmus szempontjából nélkülözhetetlen magánjogi kapcsolatok” mai

jó  lelkiismeretű  haszonélvezői  jobbadán  azonosak  e  kapcsolatok  azelőtti  radikális

megbontóival,  s  ha  nem,  módszereik  és  mentalitásuk  tekintetében  akkor  is  hozzájuk

642 Birtalan Győző: Évszázadok orvosai, p. 138.
643 p. 125.



igazodtak.  De  hagyjuk,  hiszen  már  Tancredi  kiválóan  megmagyarázta  a  donnafugatai

éjszakában  az  értetlenkedő  Salina  hercegének  a  Párducban,  hogy  mindennek  meg  kell

változni  ahhoz,  hogy  minden  úgy  maradhasson,  ahogyan  van.  A  hatalom  semmiféle

konvertálása  sem  mentheti  fel  azonban  a  XX.  század  végén  az  uralkodó  eliteket

közegészségügyi  kötelességeik  teljesítésétől,  s  erre  lelkiismeretes  orvos  meg nem szűnhet

figyelmeztetni  őket.  Amíg  ilyen  az  ország  egészségügyi  helyzete,  addig  a  népjóléti

miniszternek legalábbis pofátlanság tízmilliós állami autókon flangálni. 

Az orvos és az államhatalom kapcsolata soha nem egyszerűen teoretikus kérdés,  ezt

éppen Debrecen mutatja legszebben, nagy professzorának, Sántha Kálmánnak a példájával.

Most,  hogy a  Debreceni  orvosképzés  nagy alakjai  sorozatban megjelent  Majerszky Klára

Sántha-monográfiája, a nagy per úgyszólván minden részlete olvasható. A roppant gonddal

összegyűjtött  és  lelkiismeretesen  közölt  dokumentumok  tükrében  persze  fényesen

kiemelkedik a „Prof” tüneményes egyénisége és döbbenetes tisztessége, tisztasága,  a nagy

meglepetés azonban nem ez, hiszen – ha nem is ilyen világosan – ezt eddig is láttuk. A nagy

meglepetés az, hogy pusztán szakmai szempontból tekintve is mennyire igaza volt a profnak.

Ahogyan például  a  hírhedt  „sztahanovista  ügy”  kapcsán  ismételten,  egyre  tömörebben és

világosabban összegzi  az  emóciók  kettős,  pozitív  és  negatív  s  a  mérhető  teljesítményben

utóbbi  esetben  sem  föltétlenül  kimutatható  hatását.  Vagy  ahogyan  a  boszorkányperben

akadémikus kollégái viselkedését szemléli higgadtan és megértően, az elmeorvos szemével. 

Épp  ezzel  függ  talán  össze  a  dokumentumok  tán  legnagyobb  meglepetése:  milyen

könnyen,  úgyszólván minden  külső  kényszer  nélkül  képes  a  hatalom megfelelő  ideológia

birtokában a  saját  járszalagára  fűzni  kiváló  műveltségű,  intelligens,  általában  –  már  csak

szakmájuk miatt is – kritikusan gondolkozó intellektüeleket. Ezeknek a dokumentumoknak a

hátterében  nő  egyre  magasabbra  Sántha  megingathatatlan  integritása,  s  nyer  történelmi

jelentőséget következetes ragaszkodása a debreceni katedrához. Az Akadémia rehabilitációs

igyekezete nem érdekelte, sőt láthatóan inkább bosszantotta. 

„Újra  hangsúlyoztam  –  számol  be  egy  beszélgetéséről  a  Hatalom  képviselőivel

Környeinek –, hogy az akadémiát hagyják ki a dologból, és csak a debreceni tanszékkel

foglalkozzanak.” 

És az egyetem jelentőségét hangsúlyozza Juhász Pálnak 1954. január 2-án írt baráti levelében,

amelyben összegezte a közte és a rendszer közötti ellentétek lényegét. 



„Gyermekkoromban – végzi az »ügy« summázatát néhány »szubjektív megjegyzéssel«

–  és  kezdő  kutató  koromban  zárkózott,  majdnem  emberkerülő  voltam.  Amikor  a

laboratóriumból a klinikára kerültem át, foglalkozásom az emberek felé fordított. Innen

kezdve egész életemben az emberekért dolgoztam, vagyont nem gyűjtöttem, pályámon

gyorsan haladtam és sokat értem el aránylag fiatalon: mindezt pedig saját erőmből és

kizárólag  tisztességes  eszközökkel.  Nemcsak  tanítottam,  hanem  neveltem  is,  és

nyugodtan tekintek hátra, mert csak jóra neveltem mindenkit. Külföldön a mikroszkóp,

itthon főleg a kés tett ismertté. Mindkettőt kiütötték a kezemből 1951-ben. De egyet

mégsem  vehettek  el,  legalábbis  hazai  viszonylatban  nem.  Ez  pedig  az  emberek

megbecsülése, betegeké és egészségeseké egyaránt, amely 1951 óta csak fokozódott,

néha úgy érzem, érdememen felül.” 

És fokozódik azóta is, egy szellemi Debrecen eszmei egyetemének halhatatlan professzor-

példájaként. Az orvos és az államhatalom kérdésének példamutató – és nehéz időkben erőt

sugárzó – megoldójaként. 


