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Száz éve született Huzella Tivadar

Nagyváradon született 1886. június lO-én, kereskedöcsaládból, Elemi és középiskoláit szűlövá

rosában, majd Nagyszombatban és Budapesten végezte. a piaristáknál érettségizett. A tudomány
és a muvészet egyformán érdekelte. leginkább mégis az orvostudomány. a gyógyítás rnüvészete
iránt vonzódott.

Bécsben kereskedelmi iskolát végzett ugyan. de igazi örömét az orvostudományban lelte. Ta
nulmányai befejeztével. 1911-töl tanársegéd lett a II. sz. Kórbonctani Intézetben. Majd Krom
pecher Ödön intézetében adjunktusként dolgozott.

Az első világháború kitörése után a frontra vezényelték. majd visszarendelték Székesfehér
várra föorvosnak. Később járványkórházat vezetett Crna Gorában. Antimilitarista és pacifista
nézetei nek "élményanyagát" lényegében a fronton gyűjtötte.

A keserves tapasztalatok azonban nem ölték ki belőle öröklött belső derűjét. Megnősült. négy
gyermeke született.

Az újonnan alakult debreceni orvosfakultáson az Anatómiai Intézet igazgatója lett. Innen
1932-ben a fővárosba kerűlt. ugyanis pályázattal elnyerte a II. sz. Anatómiai Intézet megürese
dett katedráját.

Huzellát sejttani, szővettani,organízációs kérdések érdekelték. és munkatársait is ilyen irányú
kutatásokra ösztökélte. Számos kiváló szakember nőtt fel mellette: Törő Imre. Lengyel Júlia.
Kiszely György. Klein György és még sokan. Huzella kiváló szervezötevékenysége különösen
Debrecenben mutatkozott meg, ahol szinte a semmiből teremtette elő a legfontosabb alapeszkö
zöket tanszéke. intézete részére. mecénások anyagi támogatásával.

Fontosnak tartotta, hogy a biológia az orvosképzés alaptárgya legyen: "A biológiai műveltség

ma az általános műveltség korszerű követelménye. Annál visszásabb jelenség. hogy éppen az
orvos nem szerezheti meg intézményesen. az egyetemi rend keretén belül a biológiai ismerete
ket. melyek nélkül az életnek az emberi élethez viszonyított általános jelenségeit és megnyilvá
nulásainak formáit mélyebb okozati vonatkozásaiban meg nem értheti."

Huzella korszerű szemléletü kutató és nagy műveltségú ember volt. Munkatársai közlése sze
rint hatalmas könyvtárában a könyvek margójára mindig azon a nyelven írta megjegyzéseit.
amilyen nyelven éppen olvasott. Alsógödi házában élte át nélkülözések közepette a második vi
lágháborút; látnia kellett hatalmas levelezésének és tudományos filmarchívumának szinte teljes
megsemmisülését.

Lakása egyben laboratóriuma is volt; felszereléséhez a Széchenyi Tudományos Társaságtól és
az Ella Sachs Flooth Foundation-tőlkapott támogatást. Minden pénzét, családi vagyonát a labo
ratórium fejlesztésére fordította. Hazai és kűlföldi kutatók látogatták meg és dolgoztak vele AI
sógödön, többek között Alexis Carrel is.

1950. július II-én hunyt el Huzella Tivadar. sok mellözés, gyanakvás és kirekesztettség köze
pette. Nagy tervei azonban lényegében valóra váltak: Alsógödön müködik az ELTE Biológiai Ál
lomása, itt van az MTA Dunakutató Állomása is; a biológia pedig alaptárgy lett az orvosi okta
tásban.

E nagy tudóst főként a sejt, a sejtközötti állomány szerkezete. a sejt és a sejtkőzötti struktúrák
kapcsolata foglalkoztatta. Az ép és a kóros máj mukődését vizsgálta. és igen jól magyarázta a
struktúra és a funkcíó kapcsolatát. Az "aktív rugalmasságra" vonatkozó tételét sokan bírálták.
bár arácsrostok rnuködését ma ís elfogadják, hiszen annak képzödését in vivo bizonyítani tudta,
sőt a mesterséges rostok szervezödését is szellemes kísérletekkel tanulmányozta. Az Anatomi
sche Gesellschaft a sejt felfedezésének centenáriumát 1939-ben Budapesten ünnepelte meg. Ez
az esemény a külföldi tudósok elismerését bizonyította Huzella munkássága iránt.
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A szövettenyésztést Ő honosította meg hazánkban. A regenerációs sajátságokat bizonyító szö
vetfejlődési kísérleteinek döntő mozzanatait filmeken rögzítette, amelyeknek. sajnos, csak töre
déke maradt meg. Fizikokémiai, fiziológiai fejtegetései közben eljutott a molekuláris biológia
kapujáig. A mágneses tér organizációs hatásait, a mesterséges érpótlás egyik lehetséges módsze
rét is ő dolgozta ki. Kimutatta a rákos és a normális sejtek eltérő viselkedését, s rnikrofényképé
szeti módszerrel rögzítette is.

Igen tanulságosak a társadalmi problémákkal kapcsolatos gondolatai. Szerkezeti és müködési
hasonlóságot látott a természet és a társadalom folyamataiban. Társadalmi filozófiájának alap
vonása kirajzolódik "A háboru és béke orvosi megvilágitasban" címu könyvében. "Mi orvosok az
embergyülölet szellemének uralma alatt is az emberszeretet szellemét képviseljük. a béke hely
tartói és közvetítői vagyunk. A társadalom gyógyítói. Kik a világ szellemi életére átalakító ha
tással voltak. magukat orvosnak tartották. Buddha magát páratlan orvosnak nevezte. Krisztus is
orvos volt, gyógyított, vigasztalt." Egyén és társadalom között Huzella ugyanolyan kapcsolatot
feltételezett, mint amilyen a sejtek és a szővetek között áll fenn.

Szociálbiológiai-társadalomfilozófiai müvét megküldte Romain Rolland-nak is, aki meleg
hangú levélben válaszolt. A levelet Huzella 1946-ban a Műveltség című folyóiratban megjelentet
te egyik saját tanulmányával együtt. Romain Rolland írta: "Ami müve egészét illeti, teljesen,
mélységesen egy véleményen vagyunk... Legbensőbbgondolataimat találom újra az ön könyvé
ben. Ha megint elő fogom venni a háboru problémáját legújabb regénysorozatomnak. az Elvará
zsolt lélek-nek most következő kötetében - az ön gondolatmenete fog engem segíteni abban,
hogy mélyebbre jussak a magaméban. .. Rendkívül megragadott az ön elemzése a háborút
megelőző beteges folyamatról. Mint ön, én is megfigyeltem az egyéni erőknek oly félelmes el
gyengülését; ... amelyek egyre fenyegetik az emberiség fejlödését." (Gyergyai Albert fordítása.)

Huzella gondolatai nem üres frázisok voltak, egész életében harcolt a maga csendes módsze
reiveI a zsarnokság ellen. Az 1944. március 19-i német megszállás után így kezdte előadását:

"Hölgyeim és Uraim, a hormonális szervek szövettanával kellene folytatnom eloadásomat. az
események azonban megzavarták programomat. Mivel csak annyi biztos, hogy ezt az órát még
megtarthatom, ma a fajeImélet tudományos kritikáját fogom Önökkel megismertetni. .. Csak a
vak nem látja, hogy a fajbiológia: adatok. érvek és logikus következtetések nélküli hóbort. Ne
feledjék el. hogy minden ember egyetlen fajhoz tartozik. Közös a származásunk. és ugyanaz a faji
bélyeg különböztet meg mindnyájunkat az állatoktól: az a képesség, hogy nem foggal-körömmel
viaskodunk, hanem ésszel élünk. Az élölények rendszerében a Homo sapiens, a bölcs ember ka
tegóriájába tartozunk valamennyien. Sohase tagadják meg emberi mivoltukat!" (Közölte Kontra
György 1963-ban.)

Huzella mélyen hívő katolikus volt, ennek hátterét a szülöi ház és neveltetése adta. Példamu
tatóan következetes harmóniát alakított ki vallásos meggyőződése és életformája között; ellen
sége volt az emberi rossznak, bűnnek, gonoszságnak, a háborúnak. Akaratvilágában az orvosi
hivatás és a segíteni akarás uralkodott. A hit és a tudás bonyolult 'problémája mindig érdekelte.
"Az élet mibenlétének kutatásában elsősorbanmeg kell különböztetnünk azt. amit tudunk. amit
csak tudni vélünk és amit hiszünk az életről. .. Az élet mibenlétéröl tisztán tudományos megis
merés alapján csak hiányos fogalmat alkothatunk magunknak, az életet csak mint természeti je
lenséget tanulmányozhatjuk. Az élet megismerésének további forrása az élet egyéni átélése.
amely személyes természetű. A valódi tudás hitetlen a tudományban, mert a tudománya hitben
megmerevedik. elveszti a kételynek, a kiváncsiságnak. a tudni vágyásnak, az alkotó képzeletnek
a tudományos kutatásra serkentő erejét és indítékát... Belátjuk, hogy a tiszta hit nem szorul
tudásra és a tiszta tudomány nem szorul hitre, hogy igazsága érvényesüljön. A vallásos hit nem
állhat ellentétben a tudomány igazságaival. csak egyes tudósok nem tudományos. nem tárgyila
gos egyéni hiedelmével."

Huzella néhány tanulmánya világnézetének igazi mélységeit tarja fel. Ilyenek "A pszichológia
és a biológia kapcsolata", "A biológia múltja és jelene", "A biológia útjai Istenhez" című írások.

Sok világnézeti, társadalomfilozófiai kritika érhette és érheti e nagy tudóst. de szaktudomá
nyos és bölcseleti munkássága, átfogó készsége maradandó életművet hozott létre. Szakkutatási
eredményeit a mai tudományos közvélemény is elismeri; számos tanítványa él külföldön és itt
hon. A Magyar Biológiai Társaság díjat alapított emlékére, Az ELTE Alsógödi Biológiai Állomása
tisztelette! őrzi e nagyszeru tudós, kiváló humanista ember emlékér.

Suranyi Dezső
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