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Závodszky Péter • Aki nemcsak mert…

Száz éve született 
Straub F. Brunó

Általában igyekszem tartani magam ahhoz a magam alkotta szabályhoz, hogy 
ennek a folyóiratnak szerkesztője és nem írója vagyok, de néha kénytelen vagyok 
megszegni ezt. Most azért, mert Straub F. Brunó, a „Prof” az én mesterem is 
volt, nemcsak kitűnő kollégáimé, akik ezt az összeállítást írták. Életem legkelle-
mesebb periódusát töltöttem a hajdani Orvosi Vegytani Intézetben, ott tanultam 
meg igazán gondolkodni, kutatni, és ott ragadt rám némi kultúra is. A tanszéki 
munkatársak mellett elsősorban az ő eleganciája, domináló arisztokratikus 
személyisége formált engem is. Tisztelte a szabadságom, és bár útjaink idővel 
elváltak, hatása nem múlt el. Sok évvel elválásunk után a saját tanszékemen 
egyszer egy német etológus kollégát láttunk vendégül, aki történetesen behavi-
orista volt, és előadásának első részében elavult képtelenségeket halmozott. Már 
éppen azon törtem a fejem, hogyan fogom távozása után munkatársaimnak 
elmagyarázni tévedéseit, amikor befejezte előadását, és a kérdések következtek. 
Aktív érdeklődő embereim voltak, sokat kérdeztek. És hirtelen furcsa érzésem 
támadt, mintha az Orvosi Vegytani Intézet könyvtárában ülnék, és éppen egy 
nekünk nem tetsző előadót égetnénk porig pusztán a jól megfogalmazott kér-
désekkel. Soha semmi bántó megjegyzés vagy ítélet nem hangzott el, csak a 
kérdések, amelyek nyomán szépen bomlottak ki az előadó gyenge pontjai. 
Ráébredtem, hogy sikerült továbbadnom ezt a kultúrát.
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gyarországi látogatásának házigazdája. Két 
évtized alatt Straub Brunó össztársadalmi is-
mertsége kissé megfakult, de vagyunk sokan, 
akik láttuk és ismertük, s tudjuk, hogy egy 
különleges képességű és formátumú tudós, 
kultúrember és közéleti férfiú szerencsés 
kortársai lehettünk. Straub Brunó tanúja és 
fontos szereplője volt szinte a teljes XX. század-
nak, és talán érdekes a Magyar  Tudomány 
olvasóinak, hogy milyen élmény volt évtizede-
ken  át dolgozni, beszélgetni, ebédelni, ping-
pongozni ezzel a nem mindennapi emberrel.

Az én történetem 1962-ben kezdődik. 
Ek kor végeztem Debrecenben, fizikusként, 
dip lomamunkámat magfizikai témában, az 
MTA Atommagkutató Intézetében, egy nagy-
formátumú tudós, Szalay Sándor környeze-
tében készítettem. Ő volt számomra akkor a 
mérce az emberi és kutatói kvalitások meg-
ítélésében. Akkori olvasmányaim alapján úgy 
gondoltam, hogy a komplex rendszerek fizi-
kájával érdekes és érdemes foglalkozni, s ilyen 
a biológia. A magfizika – eszközök hiányában 

– Magyarországon, akkor nem látszott nem-
zetközi szinten sikerrel művelhető tudomány-
ágnak. Állást kerestem, kutatói állást, lehető-
leg biológiai területen. A hatvanas évek elején 
a biokémiában jelentős szemléleti, koncep-
cionális és technikai változások kezdődtek. 

Száz éve született Nagyváradon Straub F. 
Brunó. Akár csak tíz évvel ezelőtt  senkinek 
nem kellett magyarázni, ki is volt ő.  A tudo-
mány világában, az orvosok körében, de 
közemberek számára is ismert volt ez a név 
és hordozója.  Ha korábban azt mondtam: a 

„Straub Intézetben” dolgozom, szinte min-
denki tudta, mit jelent ez.  Nem csoda, hogy 
így volt. Amikor Szent-Györgyi Albert 1937-
ben elnyerte az orvosi és élettani Nobel-díjat, 
Straub már négy éve ott volt közvetlen mun-
katársai között, a siker fényéből rá is jutott. 
Szent-Györgyi már akkor legígéretesebb ta-
nítványának tartotta. A jó indulás, a stimulá-
ló környezet, a tehetség és a szorgalom meg-
hozta számára a sikert, elsősorban a „felfede-
zés és megértés örömét”. A harmincas évek-
ben fedezte fel és nevezte el az aktint és a 

„Straub diaforáz” enzimet.  Generációk tanul-
tak Magyarországon és még számos ország-
ban biokémia tankönyveiből, létrehozta az 
ország első modern molekuláris élettudomá-
nyi kutatóintézetét, a Szegedi Biológiai Köz-
pontot, hosszabb időn át volt elnöke a tekin-
télyes, száznegyven országot képviselő Nem-
zetközi Tudományos Tanácsnak (ICSU), s ő 
volt az átmenet idején az Elnöki Tanács elnö-
ke, vagyis Magyarország államelnöke, Bush 
amerikai elnök történelmi jelentőségű ma-


