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tekben könnyen válhatott valaki munkake-
rülővé annak ellenére, hogy dolgozni szeretett 
volna, de a személyzeti osztály nem engedé-
lyezte a felvételét. Ilyen szempontból az 
egyetem különösen szigorú volt, mivel az 
ifjú ságot igyekeztek megóvni az ideológiai 
mételytől. Tarján professzor tekintélye és jó 
akadémiai kapcsolatai révén megoldható volt, 
hogy az ilyen „veszélyes” jelentkezőket labo-
ránsként MTA-álláson alkalmazza. Az MTA-
álláson lévő személy elvben nem állt kapcso-
latban az ifjúsággal. Az intézetben így dolgo-
zott laboránsként például Gerő Éva, aki ti-
tokban (természetesen a hivatalos szervek ezt 
tudták) egy feloszlatott szerzetesi közösség 
tagja volt. 

Az intézetben volt egy másik, ugyancsak 
laboránsként-segédlaboránsként felvett mun-
kaerőcsoport is. Ebbe azok a fiatalok tartoztak, 
akik egy (vagy több) éven át az orvosegyete-
mi felvételire vártak amiatt, hogy – bár kifo-
gástalanul, esetenként maximális pontszámot 
elérve tették le az egyetemi felvételi vizsgát – a 
családjukat „osztályidegennek” nyilvánítot-
ták. Számukra a munkahelyi ajánlás, mely 
bizonyította, hogy nem riadnak vissza a fizi-
kai munkától sem, nagyon fontos életrajzi 
adattá vált.  Azok közül a fiatalok közül, akik 

ebbe a csoportba tartoztak, később többen 
váltak egészen kiemelkedő orvosszemé lyi-
ségekké: számosan neves főorvosok, kiváló 
egyetemi tanárok lettek. 

Tarján professzor fontos közéleti funkció-
kat töltött be: a SOTE ÁOK dékánja, a SOTE 
tudományos rektorhelyettese, az MTA Ma-
tematikai Fizikai Osztályának osztályelnöke, 
az MTA Elnökségének tagja volt. A tudo-
mányban és az oktatásban elért eredményei-
ért számos kitüntetésben részesült, ezek közül 
kiemelendő: a Kossuth-díj és az Állami Díj, 
a Magyar Köztársasági Érdemrend Középke-
resztje, az Akadémiai Aranyérem. 

A munkatársak, tanítványok közül mind-
azok, akiknek alkalmuk nyílt arra, hogy 
Tarján professzort közelebbről megismerjék, 
kutatói, oktatói, vezetői szellemi hagyatékát 
tisztelettel őrzik, igaz emberségét soha nem 
felejtik el. Az a több ezer magyar (és nem 
magyar) orvos/fogorvos/gyógyszerész pedig, 
aki Budapesten tanult, megőrzi és továbbvi-
szi gondolatait, szemléletét, ezáltal gazdagítva 
generációról generációra az egyetemes orvos-
tudományt.

Kulcsszavak: kristáyfizikai iskola, biofizikai 
iskola, felsőoktatási pedagógia
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PROFESSZOR ÚR, MARADOK
Halász Béla akadémikus emlékezése Szentágothai Jánosra

„Nagyon szeretek előadni, nem mint tudós-
hoz illene, hanem mint ezt a színészről kép-
zelem, hogy kábítószere a hallgatóközönség 
csillogó szeme és élvezetük üdvözítő betelje-
sülése” – idézi Szentágo thai Jánost Halász 
Béla akadémikus, neu roendokrinológus, aki 
1948-ban kezdte meg orvosi tanulmányait a 
Pécsi Orvostudományi Egyetemen, és akit 
Székely Györgyhöz hasonlóan elsőéves me-
dikusként szintén rabul ejtettek azok a bizo-
nyos legendásan lebilincselő előadások. Ha-
lász Béla tudományos pályája tulajdon kép-
pen már másodéves medikus korában elkez-
dődött. Harmadéves korától belgyógyásznak 
készült, aztán mégis maradt az anatómiánál…

Első év végén jelentkeztem externistának 
Szentágothai professzor intézetébe, és másod-
éves koromtól rendszeresen bejárhattam 
dolgozni. Amikor másodév végén szigorla-
toztam anatómiából, addigra már túlestem 
a kérdésen: „na, mi kárt tettél a tudományban?”. 
Szentágothai ugyanis gyakran így kérdezte 
meg, hogy mit csináltunk, egy-egy kísérlettel 
kapcsolatban mire jutottunk. Én kezdettől 
fogva neuroendokrinológiával foglalkoztam. 
Patkányok agyában parányi sértéseket ejtet-
tünk, és azt vizsgáltuk, hogy ezeknek milyen 
hatásuk van a belső elválasztású mirigyekre. 
Szentágothai akkor vezette be a magyar ideg-
tudományi kutatásokba az agycélzó készülé-
kek alkalmazását. Patkánykísérleteimhez az 
első agyműtéteket ő maga végezte. Én a 
mellékvesekéreggel foglalkoztam, és miután 

akkoriban a vizsgálati módszerek igen kezdet-
legesek voltak, a mellékvesekéreg aktivitását 
mindig úgy vizsgáltam, hogy szövettani met-
szeteket készítettem, a megfestett metszeteket 
nagyítókészülékkel kivetítettük, majd az 
érin tett sejtrétegben lévő sejtek sejtmagjának 
nagyságát határoztuk meg. Voltak ugyanis 
már bizonyos adatok arról, hogy a sejtmag 
nagysága és a sejt aktivitása között összefüggés 
van. Pályám kezdetén sok ezer ilyen sejtmagot 
mértem meg. Eleinte Szentágothai nemcsak 
az agyi beavatkozásokat vezette, hanem az 
operált patkányok boncolásait is. 

Annak ellenére, hogy igen jól éreztem 
magam Szentágothai intézetében, később a 
klinikai tárgyak igen nagy hatással voltak rám, 
és belgyógyásznak készültem. Hatodévesen 
már ügyeltem az egyik belklinikán, és tulaj-
donképpen már megvolt a lehetőségem arra, 
hogy a diploma megszerzése után ott dolgoz-
hassak. Szentágothai tudott ugyan arról, hogy 
belgyógyásznak készülök, de hatodév végén 
egy nap összeszedtem magam, és bejelentet-
tem: „Professzor úr, köszönök mindent, de 
belgyógyász leszek.” Erre ő azt kérdezte: „Így 
döntöttél?” Elbizonytalanodtam, habozni 
kezdtem, majd kisvártatva ezt mondtam: 

„Professzor úr, maradok.” És ott abban a pil-
lanatban eldöntöttem, hogy nem belgyó-
gyász, hanem anatómus leszek.

Miért gondolta meg magát? 
Szemrehányás vagy csalódottság volt 
Szentágothai hangjában? 

Halász Béla Szentágothai Jánosról
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a montreali nemzetközi élettani kongresszu-
son, szem- és fültanúja lehettem annak, hogy 
amikor az elnök felkérte őt előadásának meg-
tartására, és az emelvényre lépett, viharos 
tapssal köszöntötték a részvevők. Márpedig 
ez kongresszusokon nemigen szokott előfor-
dulni. Ez fantasztikus jó érzés volt. 

Ebben a sorozatban beszélgettem már 
Hámori Józseffel és Székely Györggyel, 
de egyiküket sem kérdeztem Szentágothai 
vallásosságáról. Mélyen hívő ember volt, ugye? 

Ez így van, és erről mi, a tanítványai nagyon 
korán meggyőződhettünk. Ugyanis Pécsett 
az ötvenes évek elején orvostanhallgatóknak 
rendszeresen tartott bibliaórákat, bibliama-
gyarázatokat. Sok medikus járt ezekre, én is. 
Abban az időben bibliaórákat tartani veszélyes 
és kockázatos vállalkozás volt. Ő éveken át 
vállalta ezt, mígnem – úgy emlékszem, Ernst 
Jenő professzor fellépésére – kénytelen volt 
eze  ket beszüntetni. Hitéről így vallott: „Az 
is tenhitemnek egyik legerősebb oszlopa és 
támasza az a csodálatom, hogy a világ, az élő 
természet milyen csodálatos berendezkedésű, 
milyen hajszálpontosan illeszkednek össze a 
legkülönbözőbb állatok, növények, tehát 
minden élőlény, akár a vízben, akár barlangok 
mélyén, akár a magas hegyeken, akár az Észa-
ki-sark közelében élnek is […] Ez a csodála-
tos harmónia és szépség, amilyennek én a 
teremtett világot látom, énbennem azt a 
gon dolatot ébreszti, hogy ez nyilvánvalóan 
nem jöhetett létre magától vagy véletlenül, 
hanem emögött egy teremtő gondolata, egy 
teremtő akarata kell legyen.”

Élete utolsó évtizedeiben behatóan fog-
lalkozott az agy – elme – tudat, s ezzel össze-
függésben a keresztény hit kérdéseivel. Ezzel 

kapcsolatban egyik munkájában ezt írja: „A 
tudomány kizárólagos kompetenciája, hogy 
elemzi azt, ami Világegyetemünkben van, és 
ami van, annak mi az oka. Az isteni kijelentés 
pedig elsősorban arról szól, hogy ki a minden-
ség teremtője, és a természet élettelen, majd 
élő világának és benne a teremtő mű beko-
ronázásaként teremtett embernek mi a célja 
és a rendeltetése. Ezeket a kérdéseket a tudo-
mány nemhogy megválaszolni, de feltenni 
sem tudja. Végre be kellene látnunk elsősor-
ban a keresztényeknek, vagy a zsidó tradíció 
fenntartóinak, hogy nem feladatunk az egész 
emberi társadalom magatartásának szabályo-
zása, hanem csak az, hogy bizonyságot te-
gyünk hitünkről és arról, hogy ez a hit bol-
dogít már e földi életben is.” 

Mint hívő keresztény ember, Szentágothai 
hitt a feltámadásban. Egyszer, egy angol filo-
zófus Szentágothainak az agy szerkezetéről 
szóló előadása után megkérdezte tőle: „Ön 
most az agyról, az ember legfőbb szabályozó 
rendszeréről mint fizikai, biológiai rendszer-
ről beszélt. Mi azonban egyszer meghalunk, 
az agyunk, mely letéteményese a személyisé-
günknek, gondolatainknak és kívánságaink-
nak, elpusztul, sejtjei szétesnek. Miként tud ja 
összeegyeztetni hitét tudományos kutatásai-
nak eredményeivel? Hisz a feltámadásban?” 

A válasz ez volt: „Kedves Barátom! Hiszek 
az apostoli hitvallás minden szavában. Hiszek 
a Mindenható Istenben és ha Isten minden-
ható, akkor semmi okom arra, hogy kétség-
be vonjam, hogy Neki megvan a hatalma 
engem feltámasztani olyan formában, amit 
Ő megfelelőnek tart.”  

Kulcsszavak: neuroendokrinológia, belső elvá-
lasztású mirigyek, publikáció, istenhit 

Nem, szó sincs róla. Akkor ott leperegtek 
előttem az együtt töltött gyönyörű évek, a 
közös munka, a kirándulások, hogy mennyit 
fejlődtem, mennyi mindent tanultam tőle. 
Már publikációim is voltak. 

És hogyan születtek 
azok az első publikációk? 

Nekünk, zöldfülűeknek kéziratot kellett ké-
szítenünk, és azt neki odaadni. Ezeket a 
kézzel írt munkákat ő nem javította, hanem 
teljesen átírta, mert rengeteg javítanivaló volt 
rajtuk. Cikkeinkre azonban nagyon-nagyon 
ritkán írta rá szerzőként a nevét. Nagyon 
helytelenítette azt, hogy ő csak azért, mert 
intézetvezető, szerepeljen a publikációinkon. 
Voltak azonban kivételes esetek: ha úgy érez-
te, hogy a kísérletekből alapvető következte-
téseket lehet levonni, akkor, hogy ezeknek 
súlyt adjon, javasolta, hogy ő is szerepeljen a 
szerzők között, ne csak zöldfülű ismeretlen 
legények állítsanak valamit. De még egyszer 
mondom, nagyon határozottan ellenezte azt, 
ami számos helyen követelmény volt akkor 
és ma is, hogy az intézetvezető neve az inté-
zetből kimenő minden publikáción szerepel-
jen. Később az Akadémia elnökeként is 
többször hangot adott e véleményének. 

De természetesen nem csak közleményt 
írni tanultam meg Szentágothaitól. Ő észre-
vétlenül belénk oltotta a tudomány tiszteletét, 
a kutatás vágyát, örömét. Tőle tanultam meg, 
hogy az embernek mindig pontosan tudnia 
kell, hogy milyen kérdés(ek)re keresi a választ, 
és ennek megfelelően kell a kísérleteket elvé-
gezni. Sosem helyeselte azt a sokak által mű-
velt kutatói stratégiát, hogy csináljuk ezt vagy 
azt, aztán majd meglátjuk, mi jön ki belőle. 
Szóval mi igyekeztünk mindig pontosan fel-
tenni a kérdéseket, és azután értékeltük a 
kísérleteket, hogy milyen választ kaptunk. 

Szentágothaitól tanultam meg azt is, hogy 
milyen fontos az eredmények interpretálása. 
Ő azt szorgalmazta, hogy ne egyszerűen csak 
leírjuk a megfigyeléseinket, hanem próbál-
junk az eredményekből következtetéseket is 
levonni. Ő óriási fantáziával és szintetizáló 
képességgel megáldott ember volt, és az volt 
az egyik legnagyobb tudósi erénye, hogy 
egy-egy eredményt látva szinte azonnal kész 
volt a fejében a teória, amely magyarázta a 
dolgokat. Miután kiválóan rajzolt és festett, 
mindig kitűnő illusztrációkkal szemléltette a 
következtetéseket. 

1963-ban Székely professzor úrhoz hasonlóan 
Ön sem ment Szentágothaival Budapestre…

Tudja, ez fel sem merült sem Szentágothaiban, 
sem bennem. A neuroendokrinológiai kuta-
tásokat Pécsett maradt tanítványai, elsősor-
ban tanszéki utóda, Flerkó Béla professzor, 
Mess Béla professzor és személyem, valamint 
munkatársaink folytatták.

Szakmai kapcsolatunk, barátságunk élete 
végéig megmaradt. Én az egyetem elvégzése 
után megnősültem. Szentágothai volt az es-
küvői tanúnk. Idősebb lányunknak ő a ke-
resztapja. Szentágothai és felesége több alka-
lommal vendégül látott bennünket vacsorá-
ra és mi is őket. Szóval családi és baráti kap-
csolat is összefűzött minket. Nem jártam soha 
úgy Pesten, hogy meg ne látogattam volna.

1971-ben Budapestre kerültem, elnyertem 
a II. számú Anatómiai Intézet igazgatói állá-
sát. Attól fogva ismét szinte mindennaposak 
lettek a találkozásaink. Ma is megtiszteltetés-
ként élem meg, hogy 1979-ben, amikor aka-
démikussá választottak, Szentágothai volt az 
egyik ajánlóm. 

Még azt hadd említsem meg, hogy ami-
kor a hetvenes években – nem emlékszem a 
pontos évre – Szentágothai felkért előadó volt 

Halász Béla Szentágothai Jánosról


