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közös mindkét tudósban. Egyéb párhuzamok 
keresését (életüket börtönbüntetés tör te meg, 
hosszú ideig, 82 és 77 évig éltek stb.) felesle-

gesnek tartjuk. A térképészet megújítására 
való közös törekvésük teszi indokolttá szüle-
tésük kerek évfordulóinak kö zös ünneplését. 

Kulcsszavak: Gerhard Mercator, Tóth Ágoston, földgömb, hajózási térkép, atlasz, szintvonalas 
ábrázolás, dombortérkép, első térképészeti kézikönyv
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Izsák Imre (1929-1965) csillagász 1950-ben mint 
akadémiai ösztöndíjas egyetemi hallgató ke-
rült a Magyar Tudományos Akadémia Csil-
lagvizsgáló Intézetébe; 1951-től aspiránsként 
fő kutatási területévé az égimechanika vált. 
1956-ban előbb Svájcba, majd az Egyesült 
Ál lamokba emigrált. A tengerentúlon néhány 
hónap után a Smithsonian Astrophysical 
Observatory hívta meg munkatársai közé, és 
hamarosan a Research and Analysis Section 
vezetőjévé nevezték ki. A tragikusan fiatalon 
elhunyt tudós ott végzett kutatásait rövid 
időn belül nemzetközileg is elismerték, ami-
kor 1961-ben elsőként határozta meg a Föld 
lapultságát, és mesterséges holdak mozgása 
alapján a Föld alakját; a geoidot. A Nemzet-
közi Csillagászati Unió döntése nyomán 
1970-ben krátert neveztek el róla a Hold 
túlsó oldalán.

Az alábbiakban, főként eddig nem közölt 
levéltári adatokra támaszkodva az Eötvös-kol-
légista Izsák Imrét mutatjuk be.

Izsák 1945-ig katonaiskolákban tanult, 
hadapródiskoláját a háború végén Németor-
szágba telepítették. Onnan 1945 őszén tért 
ha za, és a zalaegerszegi Deák Ferenc (ma 
Zrínyi Miklós) Gimnáziumban érettségizett 
1947-ben. Ugyanebben az évben II. helyezést 
ért el az országos matematikaversenyen. En-

nek az eredménynek és kitűnő érettségijének 
birtokában jelentkezett a Pázmány Péter Tu-
dományegyetem matematika–fizika szakára, 
és felvételizett az Eötvös József Collegiumba.

Izsák régi formának megfelelő kollégiumi 
felvételi kérelme egyetlen, az eredendően elit 
középiskolai tanárképző intézményhez illő 
önéletrajzi elemet tartalmaz: „A tanári pályá-
ra készülök. Tanulmányaimat – mint ötödik 
pedagógus nemzedék – a budapesti tudo-
mányegyetemen óhajtom folytatni, a meny-
nyiségtan-fizika szakcsoportban.”1

A felvételi lapok megőrizték a vizsgáztatók 
értékeléseit. Fizikából Izsákot Faragó Péter és 
Detre László hallgatta meg: „Tárgyi ismeretei 
jók, intelligens. Felvételre (3-ik helyen) ajánl-
juk.” A Collegiumban nyelveket tanító Kram-
mer Jenő véleménye így hangzott: „Eléggé 
fejlett egyéniség. Kialakult nézetei vannak: 
komoly elmélyedő embernek látszik, dicsére-
tes kritikával maga is érzi hiányait.” Keresztury 
Dezső, a költő, irodalomtudós igazgató is 
kíváncsi volt a „dögészre”, ahogy a Collegium 
természettudományi szakos hallgatóit hívták: 

„Jóhiszemű, rokonszenves, józan, egészséges. 
Elég olvasott, kritikus: önmagával szemben 
1 Eötvös József Collegium Mednyánszky Dénes Könyv-
tár és Levéltár ECL 1/a Személyi anyagok. 8. doboz. 9. 
(23.) dosszié. Izsák Imre felvételi kérelme, 1947. jún. 21.
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is.” Hajós György matematikus nagyon kedve-
zően értékelt: „Igen jó felfogás, önállóan 
gondolkodó, kutatóhajlam, az első!” Végül 
Mérei Ferenc pszichológus szavai: „Józan 
gondolkodású, alkalmazkodó. Nem eredeti, 
de megbízható ítéletű. Fejlődőképes. Igen.”2

A vizsgáztatók Detre László csillagász ki-
vételével valamennyien az Eötvös Collegium 
tanárai voltak. Detre, a ’20-as években maga 
is Eötvös-kollégista, 1943 végén lett a Csillag-
vizsgáló Intézet igazgatója. A ’47-es felvételin 
való részvételét elsősorban Faragó Péter meg-
hívása magyarázhatja. A felvételi lapok alap-
ján ugyanis egyértelmű, hogy 1945-ben Bay 
Zoltán vizsgáztatott fizikából. 1946-ban Bay 
már az új kollégiumi tanárral, Faragó Péterrel 

– aki Bay kollégája volt az Egyesült Izzó Ku-
tató Laboratóriumában – együtt véleményez-
te a jelentkezőket. Faragó talán ennek az 
együttes munkának a tapasztalatai nyomán 
keresett társat a következő évben is. Így ke-
rülhetett mellé Detre, akit már korábbról 
ismerhetett: 1946-ban írt önéletrajza szerint 

„fényérzékeny elektronsokszorozó alkalmazá-
sával különlegesen érzékeny objektív fotomé-
tert szerkesztettem csillagászati mérések cél-
jára. A berendezéssel tájékozódó méréseket 
végeztem a Szabadsághegyi Csillagvizsgáló 
Intézetben…” (Sas, 1989). A közös fejkopog-
tatások később nem folytatódtak; lehet, hogy 
Detre részt sem akart venni az utolsó évek 
átpolitizált vizsgáin.

Másrészt Detre vizsgáztatói jelenléte kap-
csán érdemes a Csillagda személyi ügyeit is 
tekintetbe vennünk. Detre László igen nagy 
problémának érezte az intézet kutatóinak 
alacsony számát. Mikor igazgató lett, a kuta-
tói állomány három fő volt, ami 1948 végére 

hat főre emelkedett (Detre, 1951). 1948-ig 
azonban Detrének nem volt teljes szabadsá-
ga személyi ügyekben, és ez a korlátozás ér-
zékenyen érintette. Vallomásszerűek egyik 
intézeti beszámolójában közölt sorai:

„Nem lett jobb a helyzet, amikor 1934-ben 
az Intézetet a Pázmány Péter Tudományegye-
temnek »ajándékozták«, mert az Intézet ad-
minisztrációja, de különösen a személyi ügyek 
intézése sokkal bonyolultabb és hosszadalma-
sabb lett, amiből rengeteg fonák helyzet 
származott. Különösen fonák helyzet volt, 
hogy az intézeti személyzet státusza továbbra 
is a múzeumokhoz tartozott, de a személyi 
ügyeket az egyetem intézte, viszont az egyete-
mi oktatásban az Intézet egyáltalán nem vett 
részt. A felszabadulás után azonnal szorgal-
mazni kezdtem e lehetetlen állapot megszün-
tetését, míg végre 1948-ban az intézetet ismét 
a Kultuszminisztérium alá helyezték. Ebben 
a helyzetben már teljesen érvényesülhetett 
népi demokráciánk tudománypártoló poli-
tikájának kedvező hatása és megindulhatott 
az intézet komoly fejlődése.” (Detre, 1952)

1948 végén előbb Herczeg Tibor, majd 
1950-ben Izsák Imre és Ozsváth István kerül-
tek a Csillagdába – valamennyien Eötvös-
kollégisták, és Detre Ozsváthot is felvételiz-
tette 1947-ben. Detre tehát, aki saját tapasz-
talatából ismerte a Collegiumot, szabadon 
rendelkezve személyi ügyekben, Eötvös-kol-
légistákkal töltötte fel a kutatói létszámot.3

2 ECL 1/a Személyi anyagok. 8. doboz. 9. (23.) dosszié. 
Izsák Imre felvételi lapja

3 Herczeg Tibor visszaemlékezése (Bényi – Jelenczki, 
2004) szerint nem ismerte Detre Lászlót a Csillagvizs-
gáló Intézetbe kerülése előtt. Izsáknak viszont „voltak 
kapcsolatai a csillagdával előbb is, ha nem tévedek, ő 
aján lotta nekem, hogy forduljak Detréhez és a csillag vizs-
gálóhoz, ami meg is történt.” (199.) Azaz, ha az em lé  kek 
nem csalnak, Herczeget is Eötvös Collegium-béli kap-
csolatai (Izsák) segítették Detre mellé. Ozsváth felvéte-
lijére vonatkozó anyag: ECL 1/a Személyi anyagok. 15. 
doboz. 15. (44.) dosszié. Ozsváth István felvételi lapja

A természettudományi szakosok számára 
egyébként a kollégiumi oktatás másodlagos 
volt, a tanulmányi rend szerint ők „minden-
ben az egyetemi kötelező studiumokhoz al-
kalmazkodnak. A Kollégiumban külön ta-
nulnak fizikát Faragó Pétertől és matematikát 
Hajós Györgytől.”4 Hajós és Faragó jellem-
zően 3-4 fős csoportoknak tartottak órákat. 
A Collegiumban a tanárok folyamatosan 
értékelték a diákokat. Izsákot Hajós 1947/48 
I. félévének végén így jellemezte: „Szorgalmas 
és igen tehetséges középiskolás szellem, nagy-
vonalúság hiányzik belőle, elemi problémákat 
szeret keresni és megoldani.” Az év végi érté-
kelés pedig: „Igen tehetséges, de kicsinyes. 
Lassankint mer csak nagyobb lendületet 
venni. Szorgalmas.” Faragó Péter ugyanezen 
év első félévében így vélekedett: „Osváth és 
Izsák nagyon nehezen indult és lassan halad. 
Középiskolai képzésük hiányosságának kö-
vetkezményeitől még nem tudtak megszaba-
dulni.” És így a másodikban: „Izsák: Tehetsé-
ges és szorgalmas, elmélyedő, néha túlságosan 
aprólékos.” Ezeken kívül már csak egyetlen 
tanári jelentést találhatunk Izsákról: Faragó 
Pétertől, az 1948/49-es tanév második félévé-
ből. „Mindhárman: Izsák, Osváth és Pál te-
hetségesek, alaposak, feladataikkal kapcsolat-
ban tisztázatlan problémát sohasem hagynak. 
A félév folyamán munkájuk lendülete lany-
hult, ők maguk ezt sokat panaszolt túlterhelt-
ségüknek tulajdonították.”5 Az elsőéves érté-
kelések mutatják, hogy a háborús évek nem 
múltak el nyomtalanul. A Faragó említette 
túlterheltségnek oka lehetett a Collegium 
egyre rosszabbra forduló hangulata is.

1947 volt az utolsó év, amikor a Collegium-
ban még a régi rend uralkodott, és az intéz-
mény 1948 elején is a szabad szellemet képvi-
selte. Ekkor még Izsák is aktívan részt vett a 
Collegium életében. Fodor András 1948. feb-
ruár 17-i naplóbejegyzése (Fodor, 1991) így 
tudósít: „Nagy Tamástól világos, jól felépített 
másfél órás előadást hallunk (Bevezetés a köz-
gazdaságtanba). Utána vita. Meglehetősen 
erős ellenzék lép föl a tételes marxista megál-
lapításokkal szemben. Főként Izsák, Garay, 
Benczédi, Szabadi, Pál tiltakozik.”

1948 tavaszán azonban lejtőre került az 
intézmény élete. Májusban kierőszakolták, 
hogy kommunista ifjúsági elnöke legyen a 
Collegiumnak, júliusban pedig Keresztury 
Dezső is távozott az igazgatói székből. Helyét 
Lutter Tibor vette át, akinek vezetésével 1950 
nyarán a megszűnésig jutott a régi Eötvös 
Col legium (Paksa, 2004).

A kialakult helyzetben Izsák mindinkább 
a szakmaiság mögé vonult, ami – a visszaem-
lékezéseket olvasva (Bényi – Jelenczki, 2004; 
Fodor, 1991; Kelevéz, 2007; Kucsman, 2006; 
Sas, 1989) – amúgy sem állt távol az ő alkatá-
tól, és emberi kapcsolatai sem sínylették meg 
ezt a magatartásbeli változást. Jellemző, hogy 
amikor 1948 novemberében összeíratták a 
kollégisták elfoglaltságait, az ő neve mellett 
csupán ennyi szerepelt: „Izsák (dögész): 53 óra”, 
amely viszont az 52 szereplős listán a 8. leg-
nagyobb terhelést jelezte. Miközben mások 
neve mellett található tanulókör-vezetés, párt-
tevékenység, más kollégiumi vagy egyetemi 
tevékenység, az ő passzivitása senkinek sem 
szúrt szemet.6 Egy hasonló időszakban készül-
hetett jegyzék a mozgalmi munkát foglalta 
össze. Izsák azon ritka kollégisták közé tarto-4 ECL 54. doboz. 104. dosszié. Kollégiumi tan rendek, 

nyelvi és szakórák beosztása, tanári munkatervek idő-
rendben. 104/e. Az Eötvös József Kollégium tanulmányi 
rendje az 1948-49. tanév II. felében
5 ECL 54. doboz. 101. dosszié. Tanári jelentések. 101/10/c

6 ECL 51. doboz. 98. dosszié. Népgyűlések, pártgyűlések 
a kollégiumban. 98/B/1. Elfoglaltságok, dátum nélkül
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zott, akik neve mellé nem került semmilyen 
bejegyzés.7

Arányérzékére példa, hogy amikor a Sza-
bad Nép Házának felépítésére a Collegium-
ban is gyűjtést rendeztek, és többnyire 5, 10 
forintok érkeztek – néhányan 20 forintot vagy 
annál többet is jegyeztek – Izsák az átlagos 
kollégista fölé, de a bőkezűek alá pozicionálva 
magát 15 forintot adományozott.8 Kitérve 
anya gi helyzetére: Izsák, egy 1949/50-re vo-
natkozó adat szerint, egészfizetősként (Lekli, 
1995) 30 forint kollégiumi térítési díjjal tarto-
zott. Ösztöndíja 50 forint volt; egy fennma-
radt, 34 nevet tartalmazó listán ez a legkisebb 
tétel, és mindössze négyen kaptak ilyen ala-
csony juttatást. Jellemzően 100 forint volt az 
ösztöndíj, de volt, aki 300 forintban is része-
sült.9 Javított Izsák helyzetén, hogy ekkoriban 
tankör-vezetésért 300 Ft illette meg.10

Akármennyire próbált is kitérni az intri-
kák elől, azok 1949 tavaszán őt is utolér ték. 
Ekkor jó hangulatú – és ezért gyanús – kollé-
giumi szobaközösségüket szétverik (Kucsman, 
2006; Bényi – Jelenczki, 2004). Június 4-én 
azonban már a kollégisták utolsó jelentős, 
közös programjának egyik főszerepében ta-
láljuk: a hagyományos kabaré operajeleneté-
ben lépett fel (Fodor, 1991).

1949 júliusában Izsák igazgatói dicsé retben 
részesült, Lutter Tibor szerint ugyanis „…nagy 
érdemei vannak az Egyetem és a Kollégium 

közötti viszony kedvező alakulásá ban és aki 
sokat tett a felvételek sikere érdekében.”11 Lut-
ternek ebben az időben égető szüksége volt 
hasonló sikerekre. Jól jellemzi az Egyetem és 
a Collegium feszült viszonyát Fodor András 
egy naplójegyzete (1949. augusztus 9.): „Fo-
garasi kéjjel telefonált be Lutternek, hogy nála 
egy Eötvös-kollégista megbukott.” Izsák a 
csil lagászati tanszék életében vehetett részt már 
ekkor is, bár hiva talosan csak 1949 októbere 
óta volt annak önkéntes díjtalan gyakornoka.12

Izsák kollégiumi jelenlétének következő 
nyoma egy gyűlés vázlatos jegyzőkönyve. A 
röviden jegyzetelt hozzászólások mutatják a 
hangulatot: „Hogyan épít a Kollégium? Jó 
jelek vannak, osztályharc itt is”, „Még vannak 
burzsoá ideológiát képviselők”, „Kollégisták 
mért nem voltak pártnapon?”, „Szakmai gőg”. 
Izsák hozzászólása ebben a környezetben fi-
gyelemre méltó: „Tiszta levegőt!”.13 A vázlatos 
feljegyzések mögött hosszabb monológok is 
meghúzódhattak, de Izsák a fojtogató légkör-
ben egy mindenki szája íze szerint értelmez-
hető megjegyzést tehetett hozzá a vitához.

Visszavonultságát mutatja egy, a Collegi-
um kommunistái által készített feljegyzés is: 

„Izsák: kollégiumhoz nem viszonyul”. Egyéb 
jellemzések, összehasonlításul: „Idegbaj”, 

„propagandista, jó munkát végzett”, „Hibák!”.14

7 ECL 51. doboz. 98. dosszié. Népgyűlések, pártgyűlések 
a kollégiumban. 98/B/1. Eötvös József Kollégium 
tagjainak mozgalmi munkája, dátum nélkül
8 ECL 51. doboz. 98. dosszié. Népgyűlések, pártgyűlések 
a kollégiumban. 98/B/1. Felajánlások a Szabad Nép 
Házának felépítésére. Eötvös Collegium. Dátum nélkül
9 ECL 51. doboz. 98. dosszié. Népgyűlések, pártgyűlések 
a kollégiumban. 98/B/1. Feljegyzés az ösztöndíjakról, 
dátum nélkül
10 ECL 51. doboz. 98/B dosszié. Népgyűlések, pártgyű-
lések a kollégiumban.  98/B/2. Izsák Imre nyilatkozata

11 ECL 54. doboz. 102. dosszié. Tanári gyűlések jegyző-
könyvei. 102/D Jegyzőkönyv az Eötvös József Kol-
légium tanári testületének 1949. július hó 6-án tartott 
tanévzáró értekezletéről, 1949. július 6.
12 Eötvös Loránd Tudományegyetem Csillagászati Tan-
szék. Levelezés 1959. X. 10-ig. 1950-51/7 Földes István 
közlése az MTA Titkári Hiv. részére, 1950. augusztus 2.
13 ECL 51. doboz. 98. dosszié. Népgyűlések, pártgyűlések 
a kollégiumban. 98/B/1. Vázlatos feljegyzés egy gyű-
lésről, dátum nélkül.
14 ECL 51. doboz. 98. dosszié. Népgyűlések, pártgyűlések 
a kollégiumban. 98/B/1. Névsorrendbe szedett jellemzés 
a kollégistákról, dátum nélkül

Izsák a Collegium végnapjainak egy hír-
hedtté vált eseménye kapcsán is úgy vált fő-
szereplővé, hogy egy apolitikus mozdulattal 
eltekerte a rádiót akkor, amikor – 1949 szept-
emberében – éppen a Rajk-per közvetítését 
figyelték a többiek. Később ezt az ügyet Beny-
he Jánossal szemben hozták fel vádpontként, 
amikor eltávolították a Collegiumból. Beny-
he így emlékezett vissza az esetre: „…nem én 
voltam, aki el akarta csavarni a rádiót, más-
valaki akart operát hallgatni. Hogy ki volt ez? 
Magának elárulom. Izsák Imre volt, aki egy 
kiváló, nemzetközi tekintélyű tudós lett, egy 
nagyon rokonszenves, művelt, kedves dunán-
túli fiú, akit én nagyon kedveltem, noha ő 
ahhoz a csoporthoz tartozott, akiket akkor 
úgy hívtunk, egy kicsit gyanakodva, hogy 
posszibilisek. … Posszibiliseknek neveztük 
azokat a kollégistákat, akikhez némi joggal 
fűztek reményt a kommunisták. Érdekes, 
hogy ezt kevesen említik. … Izsák Imrét is, 
bár talán a legkevesebb joggal, posszibilisnek 
tartotta a frakció. Megkérdezheti tőlem, miért 
nem kentem Izsákra a vádat… nem láttam 
értelmét, mert tudtam, hogy ki akarnak rúg-
ni. Ha visszautasítom ezt a vádat, csak eláz-
tatom szegény Izsák Imrét, és tudtam, úgyis 
találnak más hazugságot, amiért kirúghatnak.” 
(Kelevéz, 2007)

Ez az eset a volt kollégistákban mély nyo-
mot hagyott; Benyhe János felidézi az epizó-
dot Papp Gábor Zsigmond dokumentumfilm-
jében is (A Kollégium végnapjai, 1996). Iro-
dalmi alakká azonban Szász Imre tette Izsák 
Imrét, aki a Benyhe-ügy kapcsán a követke-
zőket írta Ménesi út című regényében:

„Mikor Benyhe János került sorra, már egy 
szóval sem védekezett a legfőbb vádpont ellen, 
hogy elcsavarta a rádiót a Rajk-per közvetíté-
se közben, mert valami olasz operát akart 
hall gatni, holott nem ő csavarta el, hanem 

egy dögész gólya, aki akkor párttag volt, aztán 
disszidált, és szakterületén, a geofizikában vagy 
a csillagászatban állítólag világhírűvé vált.” 
(Szász, 1987)

Izsák nem volt párttag: a frakció tagjai 
kel lően pontos listákat vezettek nemcsak sa ját 
magukról, hanem az összes kollégista jellem-
zésére is ahhoz, hogy ezt biztosan állíthassuk. 
Hogy Szász Imre csak a regény érdekében, az 
eset drámaiságát tovább hangsúlyozandó 
túlzott-e, vagy a „posszibilis” Izsák maradt 
meg emlékezetében párttagként, nem tud-
ható. Egy kritikus pillanatban azonban Izsák 
valóban csaknem megingott. „1949. január 
27., csütörtök. … Imre be akar lépni a pártba 
azon az alapon, hogy valahova tartozni kell, 
a karriert nem lehet feláldozni destruktív 
megjegyzésekért, satöbbi. Ezután arról be-
szélgettünk, hogy mi miért nem lépünk be 
a pártba.” – írta naplójába Kucsman Árpád 
(Bényi – Jelenczki, 2004), Izsák akkori szo-
batársa. A nyomást Izsák egy ideig még bírta 

– a feljegyzések szerint egészen 1949 decembe-
réig még a Collegiumban lakott.15 1950. janu-
ártól azonban már nyoma sincs ott tartózko-
dásának, és eltávozásáról tudósít egy 1949 
végén, 1950 elején kötelezően kitöltendő 
kér dőívre adott egyik válasza is, mely szerint 
ő „’Kültag’ (szabadságon)”. A kérdőíven a 
következő utasítás állt: „A válaszokat lehető-
leg külön, ¼ ív nagyságú cédulákon, szemé-
lyenként kérjük leadni.” Izsák volt az egyetlen, 
aki figyelmen kívül hagyta ezt a kérést, és 
ugyanerre a gépelt papírra vezette fel ceruzá-
val írt, tömör válaszait.16 A „kültag” teljesen 
elszakadt a Collegiumtól, megfelelési kény-

15 ECL 55. doboz. 105. dosszié. Hallgatókra vonatkozó 
vegyes tárgyú kimutatások. Kollégium növendékei 1949. 
okt., nov., dec. hóban
16 ECL 51. doboz. 98/B dosszié. Népgyűlések, pártgyű-
lések a kollégiumban. 98/B/2. Izsák Imre nyilatkozata
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szernek nyoma sincs. Útja, Detre László se-
gítségével, ekkor már egyenesen vezetett fel 

az Eötvös Collegiumból az MTA Csillagvizs-
gáló Intézetébe.

Kulcsszavak: Detre László, Eötvös Collegium, Izsák Imre, tudománytörténet
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Csaba – Falus • Egy orvosegyetemi intézet…

EGY ORVOSEGYETEMI INTÉZET 
(A BIOLÓGIAI – GENETIKAI, SEJT- 
ÉS IMMUNBIOLÓGIAI INTÉZET)

NEGYVEN ÉVÉNEK VÁZLATOS TÖRTÉNETE

 Csaba György  Falus András
 professor emeritus, az MTA rendes tagja,

Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézete

AZ ELSŐ HUSZONHÁROM ÉV 
(Csaba György)

Az előzmények

A XX. század első évtizedeiben a Pázmány 
Péter Tudományegyetem orvosi fakultásán 
még nem tanítottak biológiát. A curriculum-
ban állattan és növénytan szerepelt, amit 
később – joggal – megszüntettek, és ezután 
jó ideig csak az anatómia, a fizika és a kémia 
voltak az elsőéves alapozó tárgyak. Az orvos-
tanhallgatók képzésében fontos és hasznos 
biológiai ismeretek oktatásának gondolata 
Huzella Tivadar fejében született meg. Ő 
kez detben a pesti egyetemen dolgozott és 
tanított, majd a Debreceni Egyetem megala-
pítása után ott lett az anatómia professzora. 
Ott megengedték neki, hogy tárgya kereté-
ben biológiát is oktasson. 1932-ben meghív-
ták a budapesti egyetem orvosi fakultására, 
ahol kifejezetten az ő számára a II. számú 
Anatómiai Intézetet átnevezték és átalakítot-
ták Szövet és Fejlődéstani Intézetté (Törő, 
1973). Itt is megpróbált biológiát oktatni, ezt 
azonban nem engedték meg neki. Hogy en-
nek szakmai vagy politikai okai voltak, vagy 

egyszerűen a fakultás konzervativizmusa volt 
az oka, nem tudhatjuk. A biológiában ekkor 
már elkerülhetetlen volt az evolúció, illetve 
darwinizmus oktatása, és ez sem a kurzus, sem 
az egyetem vezetésének  gondolkodásmód-
jával nem volt összeegyeztethető. Ráadásul 
Huzella liberális mivolta és ezzel kapcsolatban 
akár a politikáig elmenő megnyilvánulásai 
közismertek voltak, ami a biológiai oktatásért 
való harcát nem segítette az akkor már fasizá-
lódó Magyarországon. De elképzeléseit nem 
adta fel. 1933-ban megjelent Általános Biológia 
című könyve, melynek alcíme: Az orvostudo-
mány alapjai az élettudományban világosan 
jelezte, hogy ezt orvostanhallgatók és orvosok 
számára írta, azok számára, akik mégis meg 
kívánták szerezni azokat az alapokat, melyek-
hez élőszóban nem jutottak hozzá. A könyv 
a kor leghaladóbb biológiai nézeteit tartal-
mazta, mindazt a szintézist, amire az orvos-
nak gondolkodásmódja helyes kialakításához 
szüksége lehetett.

Huzella Tivadar (1933) a könyv előszavá-
ban világosan megfogalmazta, hogy miért 
tartja fontosnak az orvosok biológiai alapkép-
zését. Mint írja: „A biológia, eltekintve a tár gyi 


