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ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY

Egy „furcsa ember” – Selye Jánosról 

magyar kapcsolatainak tükrében

Szabó Katalin dr.

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár, Budapest

Selye János egyaránt mély benyomást tett mind a magyar orvosi, tudományos, mind pedig a közéletre. 1938-ban 

értekezett először az Orvosi Hetilapban az alarm reakcióról. A háború utáni magyar kapcsolatai is széles körűek voltak 

és kiterjedtek nemcsak a hazai előadások és tudományos publikációk, hanem a magyar hallgatók montreali képzésére 

is. A gazdag levéltári anyag feltárása folyamatban van és minden bizonnyal izgalmas adatokat tartogat még számunk-

ra. Orv. Hetil., 2015, 156(35), 1436–1440.
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A peculiar man – about Hans Selye in the mirror of his Hungarian connections

Hans Selye made a great impact on the Hungarian medical, scientifi c and public life. His fi rst Hungarian publication 

about the alarm-reaction appeared 1938 in the Orvosi Hetilap. His Hungarian relationship was quite extensive after 

the war as he published, gave lectures, and accepted Hungarian students for specialized training in his Canadian in-

stitute saw. The rich documents in archives about Selye are currently being processed and those will surely shed light 

on Selye’s life in further details. 
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„Selye János furcsa ember volt. Egyik lábával a XIX. szá-

zadban – a nagy felfedezések korában –, a másikkal talán 

a XXI-ben állt” [1] – írta róla egyik volt tanítványa, Ber-

tók Loránd. És valóban: életműve bizonyítja az állítást. 

A  stresszkoncepció megalkotását talán Harvey (1578–

1657) felfedezésével, felfedezésének körülményeivel le-

hetne összevetni, hiszen hasonlatosan Harvey-hoz, 

 Selyét is sokan támadták, és sokan vitatták el felfedezésé-

nek elsőségét. Maga Selye (1907–1982) is alátámasztja 

ezt, hiszen a tudományos felfedezésekről szólva írja, 

hogy „nem az a lényeges, hogy valamit elsőnek lássunk 

meg, hanem az, hogy szilárd kapcsolatot teremtsünk az 

előzőleg megismert és az eddig ismeretlen között. Ez a 

tudományos felfedezés ábécéje” [2]. A stresszkoncepció-

val egy új szemléletmódot adott az orvostudománynak, 

és új távlatokat nyitott a betegségek okait, következmé-

nyeit kutatók számára. Tulajdonképpen ezzel tárta szé-

lesre az ajtót a XXI. századi kutatások előtt. 

Talán furcsa volt azért is, mert szerette a kutatásait, 

eredményeit belehelyezni a történeti időbe, de ugyanak-

kor a folyamatban lévő, kortárs kutatások hálójába is. 

Éppen ezért tekintett vissza gyakran a nagy elődökre, 

nemcsak az általa is gyakran emlegetett Cannonre 

(1871–1945) vagy Claude Bernardra (1813–1878), ha-

nem szívesen idézett olyanokat is, akiket talán kevés 

eséllyel hoztak volna összefüggésbe a stresszel. Ilyen 

 különlegesség valószínűleg Thomas Blizard Curling 

(1811–1888), angol sebész is, akire Selye hivatkozik. 

Ő  már 1842-ben leírt olyan gyomorfekélyt, ami égési 

sebek alkalmával, tehát stressz hatására keletkezett [3]. 

A kortárs kutatási eredmények feltérképezését is fontos-

nak tartotta. Kenéz János (1908–1984) jegyzi meg mél-

tatásában, hogy Selye 1950-ben megjelent Stress című 

könyve 800 oldalt tesz ki, amiből 200 oldalt foglalt el a 

bibliográfi a, becslései szerint nagyjából 4000 munkát 

említve, „ebből ugyancsak becslés szerint saját munkái 

200-at tesznek ki, ebben a számban azonban nem szere-

pelnek azok a munkák, melyekben Selye társszerző, mi-

vel ezek nem az S. betű alatt szerepeltek” [4]. 
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Selye magyar kapcsolatai a háború előtt

Ebben a nagyon sűrűn szövött hálóban rajzolódnak ki 

azok a kapcsolatok is, amelyek Selyét a magyar tudomá-

nyos világhoz fűzték, annak ellenére, hogy tanulmányai 

és kutatói pályája is külföldhöz kötötték. Ugyan a prágai 

német egyetemen képezték orvossá, de ott, a kiskomlósi 

születésű Arthur Biedl (1869–1933), az endokrinológiai 

ismereteket elsőként rendszerbe foglaló patológus mel-

lett tanulta meg az experimentális munka lényegét. 

Amint egyik, Kenéz Jánoshoz szóló levelében írja, híres 

könyvtárának alapjait is Biedlnek köszönheti: „Véletle-

nül én örököltem azt a különlenyomat-gyűjteményt, 

amelyből ezt a művet (ti. az Innere Secretion címűt) ösz-

szeállította. 30.000 separatumot tartalmazott, ezt fej-

lesztettem a világ legnagyobb belső szekréciós különle-

nyomat-gyűjteményévé, amely jelenleg mintegy 750.000 

különlenyomatot számlál” [5]. 

Selye a stresszelmélet megalkotása, az adaptációs 

szindróma leírása és Nature-beli 1936-os megjelenése 

után két évvel már az Orvosi Hetilap hasábjain értekezett 

az alarm reakcióról. Szerzőtársa J. S. L. Browne (1904–

1984) mellett Karády István (1904–1974), a cikket a 

montreali McGill Egyetemről jegyezték. Amint írták, 

vizsgálataik megértése céljából szükségesnek tartották 

ismertetni az alarm reakció lényegét, „annál is inkább, 

mert az alarm reactio fogalma Európában még csak ke-

véssé ismeretes” [6]. Egyelőre nem derült ki, hogy Kará-

dy István kutatott-e a McGill Egyetemen Selyével vagy 

csak a szerzőségi adatoknál szerepelnek megtévesztően 

az információk, az azonban biztos, hogy Karády István 

szívén viselte a stressz népszerűsítését; így az alarm reak-

cióról 1939-ben tartott előadást a Ferenc József Tudo-

mányegyetem Baráti Egyesülete Orvosi Szakosztályának 

decemberi ülésén [7].

Verzár Frigyes (1886–1979) vagy Beznák Aladár 

(1901–1959) munkáira rendszeresen hivatkozott Selye, 

személyesen is ismerte a legnagyobb magyar endokrino-

lógusokat. Dr. Szállási Árpád (1930–2012) egy, Selyéről 

írt cikkében mondta el a következő történetet: „A nagy-

emlékű Went István fi ziológus professzor mesélte annak 

idején, hogy a harmincas évek elején egy Zürichben tar-

tott élettani konferencián (melyet a Debrecenből elszár-

mazott Verzár Frigyes professzor szervezett) feltűnt egy 

igen élénk érdeklődésű fi atal kutató, aki mindig azon a 

nyelven szólott hozzám, amelyen az előadás elhangzott. 

Mikor Went professzor kiléte felől érdeklődött meglepő 

módon, kifogástalan magyar nyelvű választ kapott. Vagy-

is: »Selye János vagyok, komáromi fi ú, nyugodtan be-

széljünk magyarul«” [8].

A II. világháború befejezése után, különösen az 50-es 

évektől, a stressz megkerülhetetlen témává vált. A témá-

hoz kapcsolódó hazai kutatásokról az Orvosi Hetilap ha-

sábjain olvashattak az érdeklődők. Ilyenek voltak például 

a Szegedi Tudományegyetemen [9, 10] vagy a Fővárosi 

Péterfy Sándor Utcai Kórház-rendelőben [11] folyó ku-

tatásokról szóló beszámolók, amelyek hivatkozásaiban 

rendszeresen olvashatjuk Selye nevét és műveit. 

Selye a háború utáni Magyarországon

Selye stresszkoncepcióját azonban számos bírálat is érte. 

Nálunk ezek a kritikák gyakran álltak ideológiai alapo-

kon, mert úgy értették, hogy Selye elmélete ellentmond 

a pavlovi nervizmus „eszméjének”. Ilyen például Arató 

Emil (1885–1978) hozzászólása a témához a sport és a 

stressz kapcsolata ürügyén: „Tisztában vagyunk azzal, 

hogy a nyugat szakirodalmában miért foglalkoznak any-

nyit a stress-szel, amikor a nervizmus részére alig van 

szavuk. […] Nem reánk tartozik annak elbírálása, hogy a 

kórélettani szemléletben szükség van-e a ’stress-re’, ami-

kor az orvostudomány a nervizmus elméletében határo-

zott és világos útmutatóval rendelkezik és vajjon helyes-

e, hogy előadásainkon és cikkekben gyakran hivatkoznak 

reá” [12]. Ennél talán explicitebben fejezte ki a törekvést 

Hetényi Géza, aki a következőket írta: „A pavlovi tanok 

és ezeknek a keretén belül a nervizmus eszméje Kelet-

Németországban is csupán a második világháború befe-

jezése után hatoltak be az orvostudományba. Minél szé-

lesebb körben való elterjesztésüket az ottani vezető 

körök minden eszközzel igyekeztek előmozdítani és ezt 

szovjet könyvek fordításán, tudósok meghívásán és a fel-

sőbb idegtevékenység vizsgálatára alkalmas berendezé-

sek létesítésén kívül évente rendezett nemzetközi talál-

kozón kívánják elérni” [13].

Selye 1960-ban Bajusz Eörssel (1926–1973) együtt 

jegyzett cikkében törekedett a félreértések eloszlatására. 

Amint írták: „Szeretnénk […] elősegíteni annak a félre-

értésnek eloszlatását, mely arra vezetett, hogy a szer-

vezet védekező reakcióinak endokrin mechanizmusát 

vizsgáló kutatásaink syntézisét, egyesek egyenesen szem-

beállították a pavlovi physiologia nagy jelentőségű taní-

tásával” [14]. Ez a tanulmány tulajdonképpen elő is ké-

szítette Selye első, háború utáni útját Magyarországra. 

Az itt-tartózkodást és a programot Babics Antal (1902–

1992), a Magyar Tudományos Akadémia osztálytitkára 

szervezte. Az előkészületek iratanyagából kitűnik, hogy 

dr. Petri Gábor, a Szegedi Orvostudományi Egyetem 

rektora április 23-án kelt, a Tudományos Akadémiához 

intézett levelében – nyilván a Selye Jánossal és intézeté-

vel fenntartott régi kapcsolat okán – szerette volna meg-

hívni a professzort egy szegedi előadásra [15], azonban 

ezt akkor az Akadémia elutasította. 1960. május 20-án 

délután 5 órakor került sor az egyetlen, ekkori látogatá-

sán elhangzott előadásra az Akadémia 300-as termében.

Selye professzor 1965-ben is a Magyar Tudományos 

Akadémián tartott nagy sikerű előadást. Az Akadémia 

díszterme zsúfolásig megtelt, ahol Babics Antal köszön-

tötte a vendéget. Az előadás az éppen aktuális kutatások 

köré épült és érintette – a plurikauzális betegségekről 

szóló bevezető után – az adaptációs rendszer betegségeit 

és a calciphylaxist. Az előadás végén a közönség állva, 

lelkesen ünnepelte Selye Jánost [16]. A világhírű vendé-

get a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvosi 

Kutatóintézetében is fogadták, ahol Stark Ervinnel 

(1922–1995), az intézet igazgatójával tekintette meg a 

kutatóhelyet. 
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A professzor következő látogatása 1968-ra esett. Ek-

kor már, nyilván a politikai enyhülés következményeként 

és a kiterjedt tudományos kapcsolatok révén, az ország 

orvosegyetemein, illetve a szombathelyi Markusovszky 

Kórházban tett látogatást és tartott előadásokat. 

Selye ausztriai vendégeskedése után, május 9-én érke-

zett a rábafüzesi határátkelőhöz, ahol a sajtó nagy érdek-

lődése mellett, dr. Molnár László megyei főorvos és dr. 

Solymoss Béláné, a megyei kórház adjunktusa várta. A tu-

dós a Magyar Tudományos Akadémia meghívására ér-

kezett Magyarországra, Szombathelyre a helyi kórház 

invitálta. A kórházban tett látogatást és előadást befolyá-

solhatta az a tény is, hogy Solymoss Béla (1924–2012), 

a  központi laboratórium főorvosa immár másodszor 

nyert ösztöndíjat a montreali intézetbe. A városi veze-

tőkkel történt találkozás után lépett Selye a zsúfolásig 

megtelt, még a folyósón is álldogáló nagyszámú közön-

ség elé. 

A professzor köztudomásúan jó előadó volt. Már az 

első mondatokkal képes volt lebilincselni a közönséget. 

Így volt ez ekkor is: „Nem tudom, hogyan szokás Önök-

nél hivatalos formulák szerint köszönteni ilyen népes, 

kedves hallgatóságot. Ezért engedjék meg, hogy én így 

köszöntsem Önöket, drága szülőhazám lakóit: szervusz-

tok, magyarok!” [17] – mondta a köszöntőben. Az elő-

adás a továbbiakban a stressz és a cardiovascularis beteg-

ségek kapcsolatáról szólt és hatalmas sikert aratott. 

Zárásképpen dr. Gelencsér József, a kórház megbízott 

igazgatója Markusovszky-emlékplakettel, dr. Orsós Sán-

dor igazgatóhelyettes pedig egy Szombathelyről szóló 

könyvvel köszönte meg az előadást és a látogatást. A kór-

ház mai napig őrzi vendégkönyvében Selye János bejegy-

zését: „A Markusovszky Kórháznak sok sikert kívánok és 

a Solymossékért nagyon hálás vagyok” [18].

Az előadás-sorozat Budapesten folytatódott. Az Or-

vosegyetem című lapban dr. Matos Lajos emlékezett meg 

az eseményről „Prof. Selye János és az előadás művészete” 

című írásában. Már a címből is kitűnik, hogy a cikk, a 

tudományos eredmények mellett, Selye egyik nagy 

adottságára, rétori képességeinek elemzésére helyezte a 

hangsúlyt. Selye személyes elemmel kezdte előadását: 

„Elutazásom előtt Montrealban magyar asszisztenseim 

összeültek és egy szép bevezetőt írtak a mai előadáshoz. 

Én ezt a bevezetőt az úton elvesztettem. Nem tudok, 

hát mást mondani, mint azt, hogy: Szervusztok! Haza-

jöttem!” [19]. Mint Matos doktor fogalmazott, a capta-

tio benevolentiae olyan jól sikerült, hogy az üdvözlő 

tapsvihar és az elhangzott első mondatok után a közön-

ség újra ovációba kezdett. Persze az elemzések azzal is 

foglalkoztak, hogy a természetes előadói vénán túl, mitől 

hatásosak és sikeresek az előadások. Legtöbbször a vilá-

gos, egyszerű fogalmazást, a közérthetőséget, a spontán 

közvetlenséget, a jól felépített szerkezetet szokták emlí-

teni, ami a közönségre lenyűgözően hatott. Előadásában 

az akkor újnak számító szemléltetés is fi gyelemre méltó-

nak számított. Mondandóját soha nem olvasta, stílusa 

friss, új színt hozott a magyar tudományos közéletbe.

Az előadókörút harmadik állomása Debrecen volt, 

ahol a szülészeti klinika amfi teátrumában tartotta meg 

„A stressz és a gyulladás” című előadását. Debrecenben 

Kesztyűs Loránd (1915–1979) immunológus-patofi zio-

lógus professzor munkája tett Selyére mély benyomást. 

A debreceni látogatás Szegeden folytatódott, ahová 

május 13-án érkezett, és ahol a Szemészeti Klinikán tar-

tott rendkívüli tudományos ülés keretében szólt a kö-

zönséghez. Mellette ezen a délutánon H. J. Wespi svájci 

nőgyógyászprofesszor, az aaraui Frauenklinik des Kan-

tonsspitals főorvosa tartott ismertetőt munkájáról. 

A szegedi Dél-Magyarország című lap interjújából ki-

derült, hogy Selye magyarországi utazását a kapcsolat-

építés szempontjából is fontosnak tartotta, hiszen na-

gyon jó véleménnyel volt a magyar orvosokról, ahogyan 

ebben a riportban nyilatkozott: „…büszkék lehetünk a 

magyar orvostudományra […] s bár nem olyan széles 

körű, mint például Amerikában, ám minőségileg első-

rendű” [20]. Szegeden Julesz János belgyógyász, endo-

krinológus munkáját különösen nagyra értékelte, és 

megemlítette, mennyire becsülte ifj. Jancsó Miklós 

(1903–1966) professzort, akit betegsége és halála akadá-

lyozott meg abban, hogy a Montreali Egyetem vendég-

professzora legyen.

Pécsre május 14-én látogatott el Selye János, ahova 

Barta Ottó (1916–1992) professzor kezdeményezésére, 

Flerkó Béla (1924–2003) anatómus, az Orvosi Szakosz-

tály elnöke hívta meg. Ehhez a meghíváshoz, mint aho-

gyan a többi egyetemen tartott előadáshoz is, az Egész-

ségügyi Minisztérium engedélyét kellett kérni. Selye 

Szegedről érkezvén, a pécsi Anatómiai Intézetben tett 

látogatást, majd a rektori hivatalban üdvözölte Boros 

Béla (1903–1992) rektort. Az ebéden csak néhány pro-

fesszor vett részt: Selye mellett Bertók Loránd, Selye kí-

sérője, a rektor, Romhányi György (1905–1991), Barta, 

Flerkó és Lissák Kálmán (1908–1982) professzorok. 

A  városnézési program után következett az előadás, 

amelyet több országos napilap érdeklődése mellett a Ma-

gyar Televízió is rögzített. A terem Pécsett is zsúfolásig 

megtelt. A közönség körében az orvosok mellett laiku-

sok is szép számmal akadtak. A látogatásról a részletes 

beszámolót Boros rektor készítette, az Egészségügyi Mi-

nisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya felszólí-

tására. 

A szívélyes pécsi fogadtatást később Selye nevében 

Bertók Loránd köszönte meg. Mint írta: „Selye profesz-

szor szerencsésen hazaérkezett Montrealba, és nagyon 

hálásan emlékezik levelében a Pécsett töltött rövid időre. 

Nagy örömére szolgált, hogy megismerkedhetett Pro-

fesszor Urral, és találkozhatott Lissák, Romhányi, Flerkó 

és Barta professzor urékkal. Nagyon örült, hogy láthatta 

a Halász-féle patkányműtétet és várja a Szentágothai–

Flerkó–Halász–Mess-féle monográfi át” [21].

Selye következő látogatásai az 1970-es évekre esnek. 

Ennek az időszaknak meghatározó témája volt Selye 

esetleges hazatelepülése nyugdíjba vonulása után, illetve 

könyvtárának a sorsa. Érdekes, hogy a hazatérés már a 
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hatvanas évek végén foglalkoztatta, hiszen már 1968-as 

látogatása alkalmával azt nyilatkozta, hogy szívesen ha-

zatérne, „ha a munkához szükséges körülmények ren-

delkezésemre állnak. Magyarságomra büszke vagyok, 

anyanyelvemet olvasással igyekszem ápolni, s valahogy 

úgy vagyok ezzel, hogy az első gyerekem után még há-

rom született, de azokat sem tudtam jobban szeretni, 

mint az elsőt. Kanadát sem jobban, mint Magyarorszá-

got” [20].

A következő magyarországi meghívást Barta János, 

Magyarország ottawai nagykövete intézte, akit azzal is 

megbíztak, hogy a hazatelepülés kérdésében is tájéko-

zódjon a professzortól. (Selye nyugdíjazásának várható 

időpontja 1976 volt.) Barta arról is informálta Selyét, 

hogy dr. Rosta Endre, a Kulturális Kapcsolatok Intézeté-

nek igazgatója is fogadja majd Budapesten. Rostát bízták 

meg azzal, hogy foglalkozzon Selye hazatelepülésének 

kérdésével. Selye 1973. november 18-án érkezett meg 

Ferihegyre, ahol Stark Ervin (1922–1995) akadémikus, 

a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvosi Kuta-

tóintézetének igazgatója fogadta. Innen a Gellért Szálló-

ba mentek, ahol a professzor szállása volt és ahol volt 

tanítványai fogadást rendeztek számára. A későbbi nagy-

követi jelentésből kitűnik, hogy Selyét nagyon mélyen 

érintette tanítványai gesztusa is: „Meghatottan vette tu-

domásul, hogy megérkezésekor népes delegáció várta a 

repülőtéren, akik között a hivatalos személyek mellett 

volt tanitványai is – hosszabb, vidékről történő felutazás 

után – találkoztak vele a repülőtéren. Ugy érzi, ez nem 

mint tudós iránti tisztelet, hanem meleg emberi szeretet-

nek tudható be. Hasonlóan nagy elismeréssel beszélt a 

Gellértben volt tanitványai által szervezett vacsoráról” 

[22].

Másnap, november 19-én 10 órakor fogadta dr.  Tímár 

Lászlót, akivel könyvének, a „Stress withouth Distress”-nek 

a magyar nyelvű kiadását beszélték meg. Rosta Endrével 

12 órakor találkozott, majd ebéd után megbeszélést tar-

tottak Erdey-Grúz Tiborral (1902–1976), a Magyar Tu-

dományos Akadémia elnökével. Az előadásra, amelynek 

címe „A stressz kutatásának mai állása” volt, 16 órakor 

került sor az Akadémián, amin szigorúan csak meghívó-

val lehetett részt venni. Az előadás után a Magyar Tudo-

mányos Akadémia Orvosi Osztálya a Tudósklubban, a 

Zöld Szobában fogadást adott Selye tiszteletére. A pro-

fesszor másnap reggel folytatta útját Berlinbe.

1974-es látogatása könyvei nagy sikerének köszönhe-

tő, hiszen Selye három, magyarra fordított könyvének 

példányszáma ekkorra elérte a százezret. A látogatás 

programját az Akadémiai Kiadó és a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia szervezte. A sajtótájékoztató után a szer-

ző dedikálta könyveit. Nem került minden várakozó sor-

ra, hiszen a kígyózó sor két háztömbnyire húzódott a 

bejárattól.

Rosta Endre szeptember 27-én találkozott Selyével, 

amikor is elsősorban könyvtára sorsáról beszéltek. Az ak-

kori álláspont szerint Magyarország nem tudta vállalni a 

könyvtárral járó költségeket [22].

A professzor nemcsak a szakmai sikereket, a szakmá-

hoz szóló publikációkat tartotta fontosnak. Selye azok 

közé az igazán nagy tudósok közé tartozott, akik tudtak 

és akartak is a tudományról, az orvoslásról mindenki szá-

mára érthető nyelven, olvasmányosan és érdekfeszítően 

beszélni. Ezzel az intencióval jelent meg 1956-ban, an-

gol nyelven, világsikert elért, méltán népszerű munkája, 

a „Stress of Life”. Számos nyelvre lefordították, és Selye 

1960-ban kezdett levelezni a Magyar Tudományos Aka-

démiával annak érdekében, hogy a könyv magyarul is 

megjelenhessen. Az orvos, akadémikus Lissák Kálmán 

– aki egyébként Selye több, magyar nyelven megjelent 

munkájához is írt előszót – a következőképpen jellemzi a 

könyvet: „A könyv közérthető formában, didaktikus áb-

ráival világos összefoglalását adja a szerző több mint két 

évtizedes kutatásai ma már valóban értékelhető eredmé-

nyeinek. Könnyen érthető és amellett élvezetes írásmód-

jával nemcsak a szakembereknek szól, hanem a művelt 

magyar közönség érdeklődésére is méltán számot tart-

hat, mert egy érdekes, lebilincselő egyéniségű kutató iz-

galmas életútját bemutatva vezet el a sok nehézséggel 

küzdő, de mégis az élet legszebb és egyben legnemesebb 

örömeit kínáló laboratóriumi kutatások világába” [23].

Selye Magyarország és Kanada viszonyában

A Selyével kapcsolatos gazdag iratanyag – látogatásai 

mellett – két területre terjed ki. Az egyik az ösztöndíja-

sok ügye, akik mindig nagy számban voltak jelen Selye 

intézetében, a másik pedig Selye hazatelepülési szándé-

kának és ezzel kapcsolatban felajánlott könyvtárának az 

ügye. 

Az ösztöndíjasok kiválasztásánál szakmai, kultúr- és 

tudománypolitikai szempontok rajzolódnak ki. A haza-

település ügyét igyekeztek politikai kérdésnek feltüntet-

ni, de mint az eddig feltárt anyagból kiderül, volt benne 

erős szakmai féltékenység is. 

Míg Selye Magyarországhoz fűződő viszonyában fel-

sejlik egy erős érzelmi szál; az akkori magyar politikai 

hatalom a vele fenntartott viszonyból itthon a hatalom 

számára fontos közéleti hasznot szeretett volna ková-

csolni, nemzetközi színtéren kapcsolatokat, elismerést 

remélt. Ez utóbbira jellemző, hogy Kanadát a kulturális 

és tudományos kapcsolatok terén nagy lehetőségnek te-

kintették. Rosta Endre 1970-ben járt Kanadában, ahol 

megnyitotta az „Ember és világa” című kiállítást és több 

más program mellett Selyével is találkozott. Az útról ké-

szült jelentésben írják: „Kanada iránti érdeklődésünket 

indokolja az a körülmény, hogy Kanadában megszerez-

hető mind a tudományos és a tudományos-műszaki is-

meret, ami az USA-ban az állami korlátozó intézkedések 

miatt csak nagy erőfeszítés árán, ugyanakkor Kanada po-

litikai légköre kedvezőbb és a kétoldalú kapcsolatok so-

rán mi támogatni tudjuk az önálló nemzeti kultúra meg-

teremtésére tett kanadai erőfeszítéseket” [24].

„Soha nem hagytam el Magyarországot, Magyaror-

szág hagyott el engem” – mondta gyakran tréfásan-ko-
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molyan Selye János, amikor Magyarországhoz fűződő 

viszonyáról kérdezték. Köztudomású volt, hogy a pro-

fesszort erős szálak fűzték Magyarországhoz. Szülei itt 

éltek, édesapja, aki – mint Selye fogalmazott egyik inter-

jújában – legtöbbször ugyan  németül beszélt osztrák 

származású feleségével, de ahhoz ragaszkodott, hogy őt, 

a gyermeket magyarnak neveljék. Többször tett látoga-

tást Magyarországon, intézetében szinte mindig dolgoz-

tak magyar ösztöndíjasok, és az a szóbeszéd is járta, hogy 

mindig szívesen segítette a hozzá forduló, idegenbe sza-

kadt honfi társait. Selye látogatásainak, magyarországi 

tartózkodásának, az ösztöndíjasok fogadásának megle-

hetősen gazdag levéltári forrása van. Nemcsak annak 

okán, hogy a fogadó intézmények emlékként őrizték 

meg az események egy-egy dokumentumát és nemcsak 

azért, mert állami tisztviselők is fogadták Magyarorszá-

gon. A bőséges levéltári anyag az akkori állami rendszer 

eredménye is, hiszen jelentések, tájékoztatások tömkele-

ge foglalkozott a külföldinek számító tudós látogatásai-

val, kapcsolataival.

Selye János mély benyomást tett a 60-as, 70-es évek 

Magyarországán mind a tudományos, mind pedig a kul-

turális életre. A fi atal kutatók példaképe volt. Amint Lá-

zár György professzor – aki négy éven át várt arra, hogy 

megkapja az engedélyt a montreali kutatáshoz – vissza-

emlékezésében írja: „A tudományos kutatás iránt elkö-

telezett korosztályunk álmai közé tartozott találkozni 

egyszer Selye János professzorral, kijutni montreali inté-

zetébe és együtt dolgozni vele. […] Szemünkben már 

akkor, ismeretlenül is, ő volt a Kutató, a kreativitás, ere-

detiség megtestesítője” [25].

Mindent egybevetve, a Selye János magyar kapcsola-

tait tartalmazó iratok további feltárása minden bizonnyal 

tartogat még érdekes, izgalmas adatokat számunkra.

Anyagi támogatás: A közlemény megírása anyagi támo-

gatásban nem részesült.

A cikk végleges változatát a szerző elolvasta és jóvá-

hagyta.

Érdekeltségek: A szerzőnek nincsenek érdekeltségei.
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