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Selye János és a stressz

Nyolcvankét éve indult hódító útjára a stressz. Ez alatt az idő alatt mit sem vesztett fényéből, 
sőt a mindennapjainkat, a tudományos kutatásokat, orvosi trendeket, a gazdaságot befolyá-
soló önálló entitássá nőtte ki magát. A stressz léte és jelenléte ugyan áthathatja mindenapja-
inkat, de felfedezője, a száztizenegy éve született és harminchat éve elhalálozott Selye János 
emléke egyre halványul a köztudatban és mintha felejtené a tudományos emlékezet is.

(Selye János, az ember) Selye János az Osztrák–Magyar Monarchia szülötte. Édesanyja, 
Maria Felicitas Langbank (1884–1956) osztrák származású, egy bécsi, jómódú ügyvéd 
gyermeke. Édesapja, Selye Hugó (1875–1940) orvoscsaládban született a Felvidéken, a 
Trencsén megyei Pruszkán. Orvosi tanulmányait a budapesti orvosi egyetemen végezte, 
sebész, katonaorvos lett. Katona lévén több helyen is szolgált a Monarchia hadseregé-
ben. Bécsi tartózkodása alatt továbbképzésen vett részt a bécsi egyetem orvoskarán, a 
híres sebész, Eiselsberg (1860–1939) mellett. Ekkor ismerte meg – katona fivére révén 
– Felicitas Langbankot, akit 1906-ban vett feleségül. Gyermekük, Selye János 1907. 
január 26-án született meg Bécsben, itt is keresztelték február 7-én Hans Hugo Bruno 
Selye néven.

A család – az apa hivatása miatt – egy ideig Theresienstadtban (ma Terezín, Csehország) 
és Kassán élt, majd Révkomáromba költöztek, ahol Selye Hugó a helyőrségi kórházban 
teljesített szolgálatot. Komárom meghatározó helye a Selye család és a gyermek, Selye 
János életének is. Selye édesapja ugyanis nagyon fontosnak tartotta, hogy a gyermeke 
a magyar identitást is magáénak vallja. A család tagjai – mivel az anya rosszul beszélt 
magyarul – elsősorban németül értekeztek egymással, így Selye számára az iskola lett a 
magyar nyelv és a magyar nyelvi és kulturális közösségbe való tartozás elsajátításának 
színtere. A gyermek Selye János a magyar tannyelvű Komáromi Bencés Főgimnáziumban 
1916-ban kezdte meg középfokú tanulmányait és 1924-ig volt az iskola diákja. A gimná-
ziumot nem túl jó eredménnyel végezte, bár már ekkor kitűnt nyelvtehetségével; a losonci 
A Mi Lapunk című diákújságban egy munkája is megjelent 1923-ban: franciából fordította 
Prosper Mérimée (1803–1870) Az áruló című művét. A tanárai közül egyedül a filozófia-
tanárával, Bognár Cecillel (1883–1967) épített jó kapcsolatot, ami Bognár Cecil haláláig 
megmaradt. Selye Komáromban kezdett kísérletezni is. Először kutyákkal próbálkozott. 
Selye Hugó ekkor fordult a városi tanácshoz, hogy engedélyezzék fiának a befogott kóbor 
kutyákon való kísérletezést. Polónyi Béla (1892–1977), aki nemcsak a városi tanács tagja 
volt, hanem kitűnő bőrgyógyász is és egyben a Selye család jó barátja, elutasította a kérel-
met, ám ő volt az, aki a kis Selye figyelmét a patkányok felé irányította.

Az I. világháború komoly változásokat hozott a család életébe. Selye Hugó, az 
apa kétévnyi frontszolgálat után tért haza és a helyőrségi kórházban folytatta tovább 
munkáját. 1918-ban ő volt a kórház utolsó parancsnoka. Az összeomlásban a család 
mindenét elvesztette. Miután felszámolták a katonai kórházat, a családfő munkája is 
megszűnt. Hogy eltartsa családját, Selye Hugó 1920-ban magánszanatóriumot nyitott 
Révkomáromban, ahol 1938-ig dolgozott.

Selye János a gimnázium befejezése után a prágai német tannyelvű Károly Egyetem 
orvosi karán folytatta tanulmányait. 1931-ben doktorált Prágában és még ebben az évben 
Baltimore-ba utazott, hogy Rockefeller ösztöndíjasként a Johns Hopkins Egyetemen dol-
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gozzon. 1932-ben került Kanadába. Montrealban a McGill Egyetemen, a biokémiai tan-
széken 1933-tól biokémiát, később a szövettani tanszéken szövettant oktatott. Itt 1942-ben 
nyerte el a DSc fokozatot. 1945-től 1976-ig saját intézetében, az Institute of Experimental 
Medicine and Surgeryben dolgozott Montrealban, majd nyugdíjazása után az általa 1979-
ben alapított International Institute of Stress nevű intézményben folytatta a munkát.

Legnagyobb felfedezése a stressz tünetegyüttesének leírása volt, ez hozta meg számá-
ra a világhírnevet. Ezen kívül a stressz következményeit, mechanizmusát, biokémiáját 
kutatta. Nevéhez kötődik a mellékvesekéreg és -velő hormonjainak klasszifikálása és 
nomenklatúrájuk megalkotása.

Annak ellenére, hogy munkásságát a világ számos országában elismerték: 18 egyetem 
díszdoktora volt, 43 tudományos társaság tagja, megannyi állam, város díszpolgára, a 
legnagyobb, általa is áhított elismerést, a Nobel-díjat sohasem kapta meg, bár többször 
is jelölték e kitüntetésre.

Selye nemcsak tudósként, hanem egyéniségként is meghatározó alakja volt a kora-
beli tudományos életnek. Köztudomású volt róla, hogy négy nyelven anyanyelvi szin-
ten beszélt. Tíz nyelven tartott előadásokat, melyeken könnyed, lebilincselő stílusával, 
műveltségével, humorával mindig sikerült magával ragadnia, lenyűgöznie közönségét.

Munkabírása, munkatempója is ámultba ejtő volt. Minden bizonnyal ennek köszön-
hető hatalmas irodalmi munkássága is. 17 tudományos monográfia, 40 kötet fűződik a 
nevéhez, mint amilyen az Encyclopedia of Endocrinology I. (1943), az Encyclopedia of 
Endocrinology II. (1946), a Textbook of Endocrinology (1949), a Stress (1949), az Annual 
Reports on Stress (1951-től), The Pluricausal Cardiopaties (1961), Anaphylactoid Edema 
(1968), vagy a Stress in the Health and Diseases (1976). 1700 tudományos közleményt je-
gyez és idézettség szempontjából is kiemelkedő az életműve. Hét könyvet írt a nagyközön-
ség számára, melyekben közérthető módon fogalmazta meg elért eredményeit, a stressz 
mechanizmusának lényegét. Ezekben a könyvekben adta közre a stressz-kutatás során 
kikristályosodott életfelfogását, személyes tapasztalatait, a jövő kutatóinak szánt üzenetét, 
vagy éppen a mindennapok megélésével küzdőknek megfogalmazott gondolatait.

Montrealban halt meg 1982-ben.

(Selye, a kutatóorvos) „Selye János furcsa ember volt. Egyik lábával a XIX. században – a 
nagy felfedezések korában –, a másikkal talán a XXI-ben állt”1 – írta róla egyik volt tanít-
ványa, Bertók Loránd. És valóban: életműve bizonyítja az állítást. A stresszkoncepció meg-
alkotását talán Harvey (1578–1657) felfedezésével, felfedezésének körülményeivel lehetne 
összevetni, hiszen hasonlatosan Harvey-hoz, Selyét is sokan támadták, és sokan vitatták el 
felfedezésének elsőségét. Maga Selye is alátámasztja ezt, hiszen a tudományos felfedezé-
sekről 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 stresszkoncepcióval egy új szemléletmódot adott 
az orvostudománynak, és új távlatokat nyitott a betegségek okait, következményeit kutatók 
számára. Tulajdonképpen ezzel tárta szélesre az ajtót a XXI. századi kutatások előtt.

Talán furcsa volt azért is, mert szerette a kutatásait, eredményeit belehelyezni a tör-
téneti időbe, de ugyanakkor a folyamatban lévő, kortárs kutatások hálójába is. Kenéz 
János (1908–1984) jegyzi meg méltatásában, hogy Selye 1950-ben megjelent Stress cí-
mű könyve 800 oldalt tesz ki, amiből 200 oldalt foglalt el a bibliográfia, becslései szerint 
nagyjából 4000 munkát említve, „ebből ugyancsak becslés szerint saját munkái 200-at 
tesznek ki, ebben a számban azonban nem szerepelnek azok a munkák, melyekben Selye 
társszerző, mivel ezek nem az S. betű alatt szerepeltek”3.



86 DR. SZABÓ KATALIN: SELYE JÁNOS ÉS A STRESSZ

Valóság • 2018. július

Selyének egészen érdekes – a maga korában már egyre kevesebb kutatóra jellemző – 
felfogása volt a módszerekről és a kutatásról. Erről vallott az In vivo című könyvében 
is, mely már a címében is benne hordozza Selye azon elvét, hogy az életet, csak élőben 
lehet vizsgálni. Ehhez a könyvéhez Szent-Györgyi Albert (1893–1986) írt előszót, az ő 
megfogalmazásában az „élet tanulmányozása közben a magasabb régiókból egyre ala-
csonyabbakba szállunk, míg végül útközben az élet eltűnik, és ott állunk üres kézzel. A 
molekulák és az elektronok élettelenek”4.

Különleges elképzelése volt az élet legkisebb egységéről is. A sejtek felfedezésével 
új szemléletmód hódított az orvostudományban: a 19. század elején született meg a sejt-
elmélet, mely a sejtet az élet alapvető egységének tekintette. Erre az alaptételre épült 
Rudolf Virchow (1821–1902) sejtkórtana, mely szerint minden betegség alapvetően a 
sejtek betegsége. A későbbi kutatások aztán rámutattak olyan tényekre is, melyek ellen-
tétben álltak a sejtelmélettel. Ilyen volt például a vírusok felfedezése, vagy az emberi vö-
rös vérsejt felépítésének leírása, melynek – a többi sejttől eltérően – nincsen sejtmagja. 
Selye úgy vélte, az élet alapvető, jellemző elemei szubcelluláris, sejten belüli képződmé-
nyek. Ezeket a képződményeket reaktonoknak nevezte el. Meghatározásában a reakton 
az a legkisebb biológiai célpont, amely még önállóan képes válaszolni az ingerekre.

Szélességi és mélységi kutatásnak nevezte Selye azt a két módszert, amelyek segítsé-
gével bizonyos természeti jelenségekről összképet kapunk, egyúttal az alkotóelemeket 
is meg tudjuk határozni. A teljes megértéshez mindkét módszerre szükség van. Selye 
– talán némi joggal – úgy érezte, hogy a XX. század második felében, a biológiai és az 
orvostudományi kutatások aránytalanul nagy részét töltik ki a mélységi vizsgálatok. Úgy 
vélte, ha elfeledkezünk az egészről és úgy hatolunk a mindig apróbb és apróbb részlete-
kig, végül nem marad más, csupán az élő anyag hamuja.

Az orvostudományi alapkutatás egyik leghatékonyabb módszerének a kísérleti beteg-
ség-modellt tartotta: elsősorban is a teljes modellen történő vizsgálódást, még ha ez a 
modell nem is azonos az eredetivel. Szerinte az állatkísérletek hozzásegítik a tudósokat 
a természet működésének megértéséhez.

Selye – kísérletei jellegéből adódóan – leginkább apró rágcsálókat, egeret, patkányt, 
tengerimalacot használt munkájában. Mindig igyekezett a kísérleteket a legtermészete-
sebb körülmények között végrehajtani és szerette a teljes élettani jelenséget tanulmá-
nyozni, nem csupán annak egy-egy részletét.

Kutatásai nagyon szerteágazók voltak és az adaptációs betegségek egész sorát érin-
tették. Az adaptáció a szervezet védelmi erőit és a meghódolás jeleit is tartalmazza. Úgy 
vélte, bizonyos betegségek abból adódnak, hogy egyes kóros állapotoknál a védelem, 
másoknál a meghódolás erői kerülnek túlsúlyba. Ezt kísérletekkel is bizonyította. Az 
adaptációs torzulásokból eredő elváltozások lehetnek magas vérnyomás, szív- és érrend-
szeri betegségek, vesebajok, eklampszia (terhességi mérgezés), reumás ízületi gyulla-
dások, a bőr és a szem gyulladásai, fertőzések, allergiás és túlérzékenységi betegségek, 
ideg- és elmebajok, emésztőszervi bántalmak, rák és általában a rezisztencia betegségei.

A kísérleti sebészetet gyakran alkalmazták a stressz felkutatásában. A patkányok és az 
egerek előnyösek ezeknél a kísérleteknél, mert viszonylag fejletlen agyuk folytán, fel-
tételezhetően kevésbé éreznek félelmet és fájdalmat. Ugyanakkor rendkívül ellenállóak 
a fertőzésekkel szemben, és ez megkönnyíti a kutatók munkáját. Kísérlet alkalmával az 
állatot valamilyen narkotikummal, legtöbbször éterrel érzéstelenítik. A műtétek segítsé-
gével valamilyen hiányjelenséget hoztak létre és azt figyelték, hogy ilyen körülmények 
között az állat hogyan reagál a stresszre. Ezzel a módszerrel könnyen meg lehetett hatá-
rozni egy-egy szerv szerepét a stressz mechanizmusában.
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Selye intézetében fél tucat technikus dolgozott, akik a kísérleti állatokat látták el. 
Az 1970-es években Selye montreali laboratóriumában nagyjából heti 1000 patkányon 
végeztek különböző akut toxikológiai és enzimindukciós kísérletet és napi 100-150 
patkányt boncoltak. A részletes boncolást az első asszisztens végezte, Selye a már elő-
készített patkányokat tekintette meg. A laboratóriumi kísérleteket minden nap, még 
szombaton és vasárnap is elvégezték.

Az orvostudományi kutatások jó része elképzelhetetlen állatkísérletek nélkül. Ezek 
juttatták hozzá az emberiséget nagyon sok más felfedezés mellett a diftéria elleni vé-
dőoltáshoz, az érsebészeti és transzplantációs sebészeti technikák kifejlesztéséhez, az 
inzulin és a cukorbetegség mechanizmusának és nem utolsósorban a stressz folyama-
tának feltárásához is. Az ilyen kísérletek a XIX. század folyamán terjedtek el. Ezzel 
egy időben természetesen megindult az állatvédő mozgalmak tevékenysége is. Az első 
állatkísérletek ellen fellépő társaságot Angliában hozták létre 1875-ben, és sikerült elér-
niük, hogy a parlament állatvédelmi törvényt fogadjon el. Így mára az állatokkal történő 
kísérleteknek szigorú szabályaik jöttek létre.

(Legnagyobb felfedezése: a stressz) Visszaemlékezései szerint Selyében 1925 körül, 
még elsős egyetemistaként ötlött fel az első stresszel kapcsolatos gondolat. Ugyanis 
a klinikai gyakorlatok folyamán megfigyelte, hogy a betegek kezdetben mindig vala-
milyen általános, minden betegségnél hasonló tünetegyüttesre panaszkodtak és csak 
később mutatkoztak meg az egy-egy betegségre jellemző jegyek. Érthető módon min-
denkit ezek a jellegzetes tünetek érdekeltek, hiszen meg szerették volna állapítani, hogy 
milyen betegségben szenved a páciens, milyen gyógymódot kell majd alkalmazni a 
mihamarabbi épülés érdekében. Selyét azonban az általános tünetegyüttes ragadta meg, 
úgy gondolta, ezzel a betegség belső törvényszerűségeit lehet megérteni. Az egyetemi 
évek alatt elsikkadt ez a gondolat, de később, kutatóként újra előtérbe került, hogy még 
néhány összefüggés véletlen felismerése a stressz felfedezéséig vezesse a kitartóan ku-
tató, dolgozó Selyét.

1935-ben éppen a méhlepény élettanát tanulmányozta a McGill Egyetem biokémi-
ai intézetében. Ekkor kapott először maga mellé egy diplomás beosztottat, akivel a 
terhesség neuro-endokrin viszonyait figyelték meg. Kísérleteik közben nyilvánvalóvá 
vált, hogy a szárított pajzsmirigy-készítmény túladagolása, különféle vitaminok hiánya, 
éhezés, mellékveseirtás és más károsító tényezők hasonló zavarokat okoznak. Mivel be-
bizonyosodott, hogy a kiváltott jelenség nem specifikus, ezért úgy gondolták, a kapott 
eredmények a kutatás szempontjából érdektelenné váltak.

A kezdeti kudarcok igencsak elkeserítették a fiatal kutatót, azonban újra felötlött benne 
az egyetemistaként megfogalmazott szempont és újult erővel kezdett a „betegség szindró-
ma” kutatásának. Megfigyelte, hogy a tünetegyüttest szinte minden ártalmas tényezővel 
elő lehet idézni. Ebben az időben kezdték alkalmazni a stressz kifejezést olyan értelemben, 
ahogyan később közismert lett: mint az élő anyag nem-specifikus izgalmi állapota, ami 
kézzelfogható alaki változásokat hoz létre egyes szervekben és különösen a hipofízis irá-
nyítása alatt álló mirigyekben. A bizonytalanság időszaka volt ez egy fiatal kutató számára, 
de a sok ellenvetés mellett támogató hangok is akadtak. Ilyen volt Sir Frederick Banting 
(1891–1941) kanadai tudós, az inzulin felfedezője, aki ez idő tájt az Országos Kutatási 
Bizottság tanácsadója volt és az egyetemi laboratóriumokat látogatta szerte Kanadában.

Eredményeit és elképzeléseit először egy rövidke cikkben közölte 1936-ban a Nature 
folyóiratban Károsító tényezőkkel előidézett szindróma címmel. Akkor ez a cikk nem 
okozott nagy feltűnést. Sok munka és kitartó publikálás eredménye volt, hogy az ötvenes 
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évekre a „stressz probléma” egy megkerülhetetlen, világszerte ismert, kutatott téma le-
gyen a kísérletes orvostudományban és később a klinikumban is.

Nem volt egyszerű dolga Selyének: egy új jelenséget kellett bevezetnie az orvosi 
gondolkodásba. Hogy eközben milyen sokrétű feladattal és problémával kellett meg-
küzdenie, jól mutatják a felfedezésének névadási nehézségei is: szüksége volt egy olyan 
szóra, ami a nem jellegzetes tünetegyüttest és az előidéző tényezőket is jelöli. Az 1936-
os cikkben a felfedezett jelenséget még nem nevezte stressznek, hanem – ahogyan a cikk 
címében is – különböző károsító tényezőkkel előidézett szindrómának nevezte. Selye 
mielőtt tudományos lapban is ismertette volna meglátásait, beszélgetések és előadások 
alkalmával már szólt a biológiai stresszről. Kollégái nem támogatták a választott kife-
jezést, mert a hétköznapi angolban ez a szó idegfeszültséget jelölt. Mivel Selye attól 
tartott, hogy az elnevezés körül esetlegesen kipattanó vita elterelhetné a cikk lényegéről 
a figyelmet, így ebben az első írásban a károsító tényező kifejezést használta.

Ahogy múlt az idő, és ahogy egyre többen megismerkedtek a Selye által leírt bioló-
giai jelenséggel, úgy váltak elfogadottá a generális adaptációs szindróma, kimerülés, 
alarm reakció kifejezések, de újra előtérbe került a stressz elnevezés is. Egyre több érv 
szólt amellett, hogy ez megfelelő kifejezés lesz, így Selye végül magát az állapotot 
stressznek, a kiváltó tényezőt pedig stresszornak nevezte el.

Az ifjú kutatót sokan azzal támadták, hogy tulajdonképpen semmi újat nem fedezett 
fel, hiszen külön-külön már mindegyik tényezőről létezett valamilyen információ az 
orvosi szakirodalomban.

Azonban a felhozott vádak ellenére sem lehetne Selyét azzal vádolni, hogy nem hi-
vatkozott volna a nagy elődök eredményeire, munkájára, hiszen sohasem mulasztotta 
el, hogy rámutasson a stresszről alkotott elképzeléseinek előzményeire. A nem fajlagos 
elemek szerepéről már előtte is sokan értekeztek. Hippokratész volt az általunk ismert 
első orvos, aki felfigyelt arra, hogy a betegség nemcsak szenvedés, azaz pátosz, hanem 
erőkifejtés, azaz pónosz is, amit a szervezet a betegség leküzdése érdekében hoz létre. 
Hasonló megállapításra jutott John Hunter (1728–1793) skót sebész is, aki a maga ide-
jében megfigyelte, hogy a baleseteknél létrejön egy jelenség, aminek nincs semmilyen 
összefüggése betegséggel, de arra irányul, hogy a gyógyuláshoz hozzájáruljon, ennek 
feltételeit, körülményeit megteremtse. Természetesen rajtuk kívül is sokan foglalkoztak 
a problémával, a szervezetnek erre az egészségért folytatott harcára, képességére újra és 
újra felfigyeltek az orvosok.

Selyére a stressz kutatását illetően a legmélyebb benyomást két kutató, egy XIX. szá-
zadban alkotó francia tudós, Claude Bernard és egy XX. századi amerikai tudós, Walter 
Bradford Cannon tette.

A XIX. században Claude Bernard (1813–1878) francia kutatóorvos volt az, aki az 
élőlények legjellemzőbb tulajdonságát abban látta, hogy minden külső változás elle-
nére fenn tudják tartani belső miliőjük (milieu intérieur) állandóságát. Foglalkozott a 
mérgek hatásmechanizmusával és a szénmonoxid-mérgezés folyamatával is. Ez utóbbi 
kísérlet indította el a szervezet belső egyensúlyával kapcsolatos elméleti álláspontjának 
kidolgozását. Megfogalmazása szerint a belső környezet stabilitása elsődleges feltétele 
a létezés szabadságának és függetlenségének. Kísérleteivel bebizonyította, hogy megha-
tározott korlátokon belül a szervezet fizikális állapota, belső hőmérséklete, vagy akár a 
vér összetétele nem változik. Claude Bernard nevéhez fűződik a modern, XIX. századi 
fiziológia megszületése. Bernard pályája és tudományos nézetei több ponton is hasonló-
ságot mutatnak Selyéével. Pályájuk kezdetén mindkettőjükre jellemző volt, hogy nem a 
felszerelés és a kutatóhely nagyszerűsége, hanem szenvedélyes személyiségük és egyedi 
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gondolkodás- és látásmódjuk vezette el őket a felfedezésekhez. A kutatásban fontosnak 
tartották a kísérletet és a megfigyelés pontosságát. Selye nemcsak az állatkísérleteknél, 
de az endokrinológiai vizsgálódásainál is elődjének tarthatta Bernardot, hiszen ő volt az, 
aki elsőként kidolgozta az állatműtétek technikáját és kísérleteivel különös impulzust 
adott a belső elválasztású mirigyek további kutatásához. Claude Bernardnak nemcsak 
jövő formáló munkái, hanem jövőt látó gondolatai is voltak. Meggyőződéssel vallotta, 
hogy a „… kísérleti tudományok segítségével tünemények feltalálójává, a teremtés va-
lóságos irányítójává válik az ember”.

Claude Bernard meglátásait az élőlények belső egyensúlyuk megtartására tett erőfe-
szítésükről Walter Bradford Cannon (1871–1945) fejlesztette tovább. Ő az élőlények 
egyensúlyfenntartó képességét homeosztázisnak nevezte el és 1926-ban vezette be az 
orvosi terminológiába. Cannon összefoglalóan stressznek és feszültségnek nevezte azt 
a hatást, amit a betegség gyakorol egy adott szervre. Leírta a vészreakció jelenségét is, 
azt a folyamatot, amikor a mellékvese adrenalint termel a készenléti reakciók segíté-
se céljából. A „fight or flight” reakció, azaz a „harcolj vagy menekülj” állapot akkor 
alakul ki, ha az ember, vagy az állatok veszélyesnek ítélik meg a helyzetüket. Ekkor a 
meneküléshez, vagy a harchoz szükséges szervek erőteljesebben működnek. Fiziológiai 
kutatásai alkalmával felfedezte a szimpatiko-adrenális rendszert, mely a szervezet 
vészreakciójának alapját adja. Foglalkozott a kutatások alatt felmerülő állatkísérletek 
morális, etikai vetületével is. A stressz koncepció kidolgozásában nagy jelentősége volt 
Cannon eredményeinek is. Selye személyes kapcsolatot tartott fenn Cannonnel. Amint 
írta, Cannon volt az ő első bírálója, aki kétkedéssel fogadta fejtegetéseit a generális 
adaptációs szindrómáról. Selye és Cannon kétszer beszéltek a stresszről: egyik alkalom-
mal Selye látogatta meg a nagy fiziológust bostoni laboratóriumában, másodszor pedig 
akkor beszéltek róla, amikor Cannon Selye meghívására vendégprofesszorként előadást 
tartott a McGill Egyetemen. Visszaemlékezésében a következőket írta: „Akkor nagyon 
lehangolt, hogy nem sikerült meggyőznöm ezt a nagy öreget arról, milyen fontos sze-
repe van a hipofízisnek és a mellékvese kérgének az én stress-szindrómámban.”5 Selye 
elfogadta Cannonnak azon felismerését, mely szerint a mellékvesevelő által termelt 
anyagoknak nagy szerepe van a vészreakció kialakulásában, de Cannon sohasem ismer-
te el Selye eredményeit a mellékvesekéreg által termelt hormonok tanulmányozásában.

Selye kísérletei segítségével megállapította, hogy melyek azok a szervek és anyagok, 
melyek részt vesznek a stresszreakció létrejöttében. Mivel olyan ember volt, aki mon-
danivalóját szerette belehelyezni az orvostudomány történeti szövetébe, mindig részle-
tesen kitért az előtte már megtett felfedezésekre is. Megemlítette a stressz folyamatában 
részt vevő szervek felfedezőit, sőt olyan részletesen foglalkozott a múlt szakirodalmával 
is, hogy felfedezett egy leírást, melyben a XIX. században a stressz okozta gyomorfe-
kélyt írta le az egyik orvos, Thomas Blizard Curling (1811–1888) angol sebész, akire 
Selye hivatkozik is írásaiban. Curling 1842-ben figyelt meg és írt le egy boncolás alkal-
mával észlelt, friss gyomorfekélyt, ami égési sebek, tehát stressz hatására keletkezett az 
elhunyt emberben. Ezt a megfigyelését On acute ulceration of the duodenum in cases of 
burns című írásában, a Medico-Chirurgical Transactions hasábjain tette közzé.

Selye gyakran hivatkozott szellemi elődeire, a felsoroltak mellett emlegette Louis 
Pasteur (1822–1895), Robert Koch (1843–1910) és Semmelweis Ignác (1818–1865) 
felfedezését és munkásságát. Pasteurt olyannyira tisztelte, hogy a Pasteur fiától kapott, 
a nagy tudóst ábrázoló metszetet dolgozószobája falán őrizte. Nekik a plurikauzális be-
tegségekről kidolgozott elméletét köszönte, hiszen ez éppen ellentéte, vagy fordítottja 
a monokauzális betegségteóriának, melynek legkifejezőbb példái a fertőző betegségek 
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köréből kerülnek ki. Szerinte a monokauzális betegségek tulajdonképpen a kontrollt 
jelentik a plurikauzális betegségek számára. Selye azokat a betegségeket nevezte 
plurikauzálisnak, melyek több okra visszavezethető betegségek. A szívmegbetegedések 
vizsgálatánál figyeltek fel egy jelenségre, miszerint megfelelő kondicionálás után szinte 
mindenfajta stresszor segítségével előidézhető volt a szív szelektív nekrózisa. Selye kí-
sérleti vizsgálatokkal arra jutott, hogy a tipikus plurikauzális betegségeknek nincs külön 
kórokozója, specifikus kóroka. Ezeket a betegségeket egy specifikus kórokozó konstel-
láció idézi elő. Ebbe a csoportba sorolta be például a gyomorfekélyt, a csecsemőmirigy 
sorvadását, a vesezsugorodást, a bőr túlérzékenységét és még jó néhány betegséget.

A stressz elméletéről sokat és sokan vitatkoztak. Voltak, aki egyenesen azt állították, 
hogy a stresszkoncepció csak egy új megnevezése egy már régen elfogadott ténynek. A 
stressz szindrómát gyakran hasonlították Reilly, Hoff, Cannon, Freud, Pavlov elméletei-
hez. Azonban a stressz tünetegyüttese egyikkel sem azonosítható, hiszen ezek maguk is 
jelentősen különböznek egymástól.

Selye a következőkben állapította meg a hasonlóságokat és különbözőségeket: szerin-
te a szervezet védekezőrendszere három pilléren áll. Az egyik pillér az idegrendszer és 
ide sorolható be a Pavlov és Cannon által kidolgozott elmélet is. A másik nagy védelmi 
együttes az immunrendszer, a harmadikat pedig a szervezet hormonális védelmi struk-
túrája alkotja és ide sorolható be a stresszkoncepció.

(Élet az Institute of Experimental Medicine and Surgeryben) Selye a háború után visz-
szautasíthatatlan ajánlatot kapott: meghívták a Montrealban újonnan alakuló francia tan-
nyelvű egyetemre, ahol egy egész emeletnyi teret kapott intézete felállításához és külön 
helyet könyvtára berendezéséhez. Itt hozta létre nagyhírű stresszközpontját, az Institute 
of Experimental Medicine and Surgeryt.

A professzor szigorú szabályok és még szigorúbb időbeosztás szerint élte életét. 
Intézetében nemcsak önmagától, hanem munkatársaitól is elvárta a szabályok pontos 
betartását. Talán nem véletlen élt munkatársai körében a mondás, miszerint nem ismeri 
a stresszt igazán, aki még sohasem dolgozott Selyével.

A professzor számára – aki ifjú korától kezdve tudatosan készült a kutatói pályára – 
laboratóriuma, a szó legszorosabb értelmében véve, második otthona volt. Még vasárnap 
és ünnepnapokon, sőt még karácsonykor sem mulasztotta el a laboratóriumi munkát. 
Napjait percnyi pontossággal beosztott terv szerint élte. Hihetetlen munkabírással és 
munkatempóval büszkélkedhetett. Az Álomtól a felfedezésig című munkájában leírja 
egy napját, 1963. január 26-át, ami egyben az 56. születésnapja is volt. Könyvéből meg-
tudhatjuk, hogy minden nap 5 órakor ébredt. A torna, jéghideg fürdő és reggeli után 6 
óra harminckor már az intézetben dolgozott. A nagy koncentrációt és energiát kívánó 
munkákat mindig a reggeli órákban végezte el. 9 és délután 5 között azok a feladatok kö-
vetkeztek, melyeknél szüksége volt a munkatársai jelenlétére is. Ezt követően már csak 
olyan tennivalókkal foglalkozott, amelyeknél nem volt szükség munkatársaira, vagy 
amelyek kevesebb erőfeszítést követeltek. Így a fennmaradó egy-két órát a mikroszkóp 
mellett, metszetek nézegetésével töltötte, vagy olvasott. Este 7 előtt érkezett haza és az 
otthoni programja is hasonló szigorú beosztással telt.

A laboratóriumban minden délelőtt boncolási értekezletet tartott. Ezen a tudomá-
nyos munkatársak mindegyike részt vett. Annak érdekében, hogy a munka minél gör-
dülékenyebb legyen, az állatok egy része már preparált állapotban várta az érkezőket. 
Mikroszkóppal megtekintették az előkészített metszeteket és ezeken az értekezleteken 
vitatták meg a további munkákat, érdekesebb publikációkat is.
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Selye szerint a kutatói pálya választásánál ösztönző tényező a természet és az igazság 
elfogulatlan szeretete, a gyönyörködés a törvényszerűség szépségében, a puszta kíván-
csiság, a hasznosság vágya, az elismertetés vágya, a siker dicsősége és – nem utolsósor-
ban – a rettegés az unalomtól. A laboratórium az a hely, ahol az alapkutatást választók 
megvalósíthatják álmaikat. Mert – ahogyan Selye fogalmaz –, „ha megállod a helyed 
laboratóriumod személytelen magányában, meglesz az az elégtételed, hogy elmondha-
tod: ha te föl nem fedezed ezt a természettörvényt, egyetlen praktizáló orvos sem alkal-
mazhatná páciensei megmentésére”.

Az intézet életéhez – több más mellett – szinte védjegyként hozzátartozott a Claude 
Bernard program keretén belül meghívott professzorok látogatása, melyet szükségből 
talált ki Selye János. Mivel a kutatóhely nem tudott folyamatosan nagynevű tudósokat 
foglalkoztatni, ugyanakkor Selye szerette volna doktoranduszait megismertetni a kü-
lönböző diszciplínák szakavatott ismerőivel, vendégprofesszorokat hívott. A látogatás 
két nagy esemény köré szerveződött. Az egyik az érkezés napján megtartott vacsora és 
fogadás volt, a másik pedig a vendégprofesszor előadása. A vacsorára csupán néhány 
ember volt hivatalos, a fogadásra azonban a diákok is meghívót kaptak. A vacsora utáni 
italozás a vendégprofesszor faggatásával folytatódott: a neves látogatót egy külön pam-
lagra ültették, majd megkezdődött a „kivégzés”, ahogyan a diákok tréfásan az elkövet-
kező beszélgetést nevezték. Nem volt teljesen alaptalan ez az elnevezés, hiszen a diá-
kok gyakran rendkívül kínos kérdésekkel keserítették a vendég perceit. Az összejövetel 
hagyományosan tíz órakor ért véget, illetlenség lett volna tovább maradni, hiszen Selye 
másnap 5 órai ébredéssel kezdte a napját.

(A stresszkoncepció Magyarországon) Selye nagyon sok kutatóval, kutatócsoporttal, 
tudományos intézménnyel tartott fenn kapcsolatot. Ebben a nagyon sűrűn szövött há-
lóban rajzolódnak ki azok a kapcsolatok is, amelyek Selyét a magyar tudományos vi-
lághoz fűzték, annak ellenére, hogy tanulmányai és kutatói pályája is külföldhöz kötöt-
ték. Ugyan a prágai német egyetemen képezték orvossá, de ott, a kiskomlósi születésű 
Arthur Biedl (1869–1933), az endokrinológiai ismereteket elsőként rendszerbe foglaló 
patológus mellett tanulta meg az experimentális munka lényegét. Amint egyik, Kenéz 
Jánoshoz szóló levelében írja, híres könyvtárának alapjait is Biedlnek köszönheti: 
„Véletlenül én örököltem azt a különlenyomat-gyűjteményt, amelyből ezt a művet (ti. 
az Innere Secretion címűt) összeállította. 30.000 separatumot tartalmazott, ezt fejlesztet-
tem a világ legnagyobb belső szekréciós különlenyomat-gyűjteményévé, amely jelenleg 
mintegy 750.000 különlenyomatot számlál.”6

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 reakci-
óról. 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 kevéssé ismeretes”7. Egyelőre nem derült ki, hogy 
Karády 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 reakcióról 1939-ben tartott előadást a Ferenc 
József Tudományegyetem Baráti Egyesülete Orvosi Szakosztályának decemberi ülésén8.

Verzár Frigyes (1886–1979) vagy Beznák Aladár (1901–1959) munkáira rendszere-
sen hivatkozott Selye, személyesen is ismerte a legnagyobb magyar endokrinológuso-
kat. Dr. Szállási Árpád (1930–2012) egy, Selyéről írt cikkében mondta el a következő 
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történetet: „A nagyemlékű Went István fiziológus professzor mesélte annak idején, 
hogy a harmincas évek elején egy Zürichben tartott élettani konferencián (melyet 
a Debrecenből elszármazott Verzár Frigyes professzor szervezett) feltűnt egy igen 
élénk érdeklődésű fiatal 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. Vagyis: »Selye János vagyok, komáromi 
fiú, nyugodtan beszéljünk magyarul«”9.

A II. világháború befejezése után, különösen az 50-es évektől, a stressz megkerülhe-
tetlen témává vált. A témához kapcsolódó hazai kutatásokról az Orvosi Hetilap hasáb-
jain olvashattak az érdeklődők. Ilyenek voltak például a Szegedi Tudományegyetemen, 
vagy a Fővárosi Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézetben folyó kutatásokról 
szóló beszámolók, amelyek hivatkozásaiban rendszeresen olvashatjuk Selye nevét és 
műveit.

(A háború után) Az 50-es években Selye stresszkoncepcióját számos bírálat is érte. 
Nálunk ezek a kritikák gyakran álltak ideológiai alapokon, 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 annyit a stresszel, 
amikor a nervizmus részére alig van szavuk. […] Nem reánk tartozik annak elbírálása, 
hogy a kórélettani szemléletben szükség van-e a »stress-re«, amikor az orvostudomány a 
nervizmus elméletében határozott és világos útmutatóval rendelkezik és vajjon helyes-e, 
hogy előadásainkon és cikkekben gyakran hivatkoznak reá”10. Ennél talán explicitebben 
fejezte ki a törekvést Hetényi Géza, aki a következőket írta: „A pavlovi tanok és ezek-
nek a keretén belül a nervizmus eszméje Kelet- Németországban is csupán a második 
világháború befejezése után hatoltak be az orvostudományba. Minél szélesebb körben 
való elterjesztésüket az ottani vezető körök minden eszközzel igyekeztek előmozdítani 
és ezt szovjet könyvek fordításán, tudósok meghívásán és a felsőbb idegtevékenység 
vizsgálatára alkalmas berendezések létesítésén kívül évente rendezett nemzetközi talál-
kozón kívánják elérni.”11

Selye 1960-ban Bajusz Eörssel (1926–1973) együtt jegyzett cikkében törekedett a 
félreértések eloszlatására. Amint írták: „Szeretnénk […] elősegíteni annak a félreértés-
nek eloszlatását, mely arra vezetett, hogy a szervezet védekező reakcióinak endokrin 
mechanizmusát vizsgáló kutatásaink syntézisét, egyesek egyenesen szembeállították a 
pavlovi physiologia nagy jelentőségű tanításával.”12 Ez a tanulmány tulajdonképpen elő 
is készítette Selye első, háború utáni útját Magyarországra.

1960 májusában járt először Selye a háború utáni Magyarországon. Az itt-tartózko-
dást és a programot Babics Antal (1902–1992), a Magyar Tudományos Akadémia osz-
tálytitkára szervezte. Az előkészületek iratanyagából kitűnik, hogy Petri Gábor (1914–
1986) a Szegedi Orvostudományi Egyetem rektora április 23-án kelt, a Tudományos 
Akadémiához intézett levelében – nyilván a Selye Jánossal és intézetével fenntartott régi 
kapcsolat okán – szerette volna meghívni a professzort egy szegedi előadásra13, azonban 
ezt akkor az Akadémia elutasította. Május 20-án délután 5 órakor került sor az egyetlen, 
ekkori látogatásán elhangzott előadásra az Akadémia 300-as termében.

Selye 1965-ben is a Magyar Tudományos Akadémián tartott nagysikerű előadást. Az 
Akadémia díszterme zsúfolásig megtelt, ahol Babics Antal köszöntötte 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. 
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Az előadás végén a közönség állva, lelkesen ünnepelte Selye Jánost.14 A világhírű ven-
déget a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvosi Kutatóintézetében is fogadták, 
ahol Stark Ervinnel (1922–1995), az intézet igazgatójával tekintette meg a kutatóhelyet.

A professzor következő látogatása 1968-ra esett. Ekkor már, nyilván a politikai 
enyhülés következményeként és a kiterjedt tudományos kapcsolatok révén, az ország 
orvosegyetemein, valamint a szombathelyi Markusovszky Kórházban tett látogatást és 
tartott előadásokat.

Selye ausztriai vendégeskedése után, május 9-én érkezett a rábafüzesi határátkelő-
höz, ahol a sajtó nagy érdeklődése mellett, Molnár László megyei főorvos és Solymoss 
Béláné, a megyei kórház adjunktusa várta. A tudós a Magyar Tudományos Akadémia 
meghívására érkezett Magyarországra, Szombathelyre a helyi kórház invitálta. A kór-
házban tett látogatást és előadást befolyásolhatta az a tény is, hogy Solymoss Béla 
(1924–2012), a központi laboratórium főorvosa immár másodszor nyert ösztöndíjat a 
montreali intézetbe. A városi vezetőkkel történt találkozás után lépett Selye a zsúfolásig 
megtelt terembe, a még a folyósón is álldogáló nagyszámú közönség elé.

A professzor köztudomásúan jó előadó volt. Már az első mondatokkal képes volt lebi-
lincselni a közönséget. Így volt ez ekkor is: „Nem tudom, hogyan szokás Önöknél hiva-
talos formulák szerint köszönteni ilyen népes, kedves hallgatóságot. Ezért engedjék meg, 
hogy én így köszöntsem Önöket, drága szülőhazám lakóit: szervusztok, magyarok!”15 – 
mondta a köszöntőben. Az előadás a továbbiakban a stressz és a cardiovascularis betegsé-
gek kapcsolatáról szólt, és hatalmas sikert aratott. Zárásképpen Gelencsér József, a kórház 
megbízott igazgatója Markusovszky-emlékplakettel, Orsós Sándor igazgatóhelyettes pe-
dig egy Szombathelyről szóló könyvvel köszönte meg az előadást és a látogatást. A kórház 
mai napig őrzi vendégkönyvében Selye János bejegyzését: „A Markusovszky kórháznak 
sok sikert kívánok és a Solymossékért nagyon hálás vagyok”16.

Az előadássorozat Budapesten folytatódott. Az Orvosegyetem című lapban 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 asszisz-
tenseim 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! 
Hazajöttem!”17 Mint Matos doktor fogalmazott, a captatio benevolentiae olyan jól si-
került, hogy az üdvözlő tapsvihar és az elhangzott első mondatok után a közönség újra 
ovációba kezdett. Persze az elemzések azzal is foglalkoztak, hogy a természetes előadói 
vénán túl, mitől hatásosak és sikeresek az előadások. Legtöbbször a világos, egyszerű 
fogalmazást, a közérthetőséget, a spontán közvetlenséget, a jól felépített szerkezetet 
szokták emlegetni, ami a közönségre lenyűgözően hatott. Előadásában az akkor újnak 
számító szemléltetés is figyelemreméltónak számított. Előadásait soha nem olvasta, stí-
lusa friss, új színt hozott a magyar és az európai tudományos közéletbe.

Az előadókörút harmadik állomása Debrecen volt, ahol a szülészeti klinika amfite-
átrumában tartotta meg A stress és a gyulladás című előadását. Debrecenben Kesztyűs 
Loránd (1915–1979) immunológus, patofiziológus professzor munkája tett Selyére mély 
benyomást.

A debreceni látogatás Szegeden folytatódott, ahova május 13-án érkezett, és ahol 
a szemészeti klinikán tartott rendkívüli tudományos ülés keretében szólt a közönség-
hez. Mellette ezen a délutánon H. J. Wespi svájci nőgyógyászprofesszor, az aaraui 
Frauenklinik des Kantonsspitals főorvosa tartott ismertetőt munkájáról.
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A szegedi Dél-Magyarország című lap interjújából kiderült, hogy Selye magyarorszá-
gi utazását a kapcsolatépítés szempontjából is fontosnak tartotta, hiszen nagyon jó véle-
ménnyel 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 elsőrendű.”18 Szegeden Julesz Miklós (1904–1972) bel-
gyógyász, endokrinológus munkáját különösen nagyra értékelte, és megemlítette meny-
nyire becsülte ifj. Jancsó Miklós (1903–1966) professzort, akit betegsége és halála aka-
dályozott meg abban, hogy a montreali egyetem vendégprofesszora legyen.

Pécsre május 14-én látogatott el Selye János, ahova Barta Ottó (1916–1992) professzor 
kezdeményezésére, Flerkó Béla (1924–2003) anatómus, az Orvosi Szakosztály elnöke 
hívta meg. Ehhez a meghíváshoz is, mint ahogyan a többi egyetemen tartott előadáshoz 
is az Egészségügyi Minisztérium engedélyét kellett kérni. Selye Szegedről érkezvén, 
a pécsi Anatómiai Intézetben tett látogatást, majd a rektori hivatalban üdvözölte Boros 
Béla (1903–1992) rektor. Az ebéden csak néhány professzor vett részt: Selye mellett 
Bertók Lóránd, Selye kísérője, a rektor, Romhányi György (1905–1991), Barta, Flerkó 
és Lissák Kálmán (1908–1982) professzorok. A városnéző program után következett az 
előadás, melyet több országos napilap érdeklődése mellett a Magyar Televízió is rögzített. 
A terem Pécsett is zsúfolásig megtelt. A közönség körében az orvosok mellett laikusok 
is szép számmal akadtak. A látogatásról részletes beszámolót Boros rektor készített, az 
Egészségügyi Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya felszólítására.

A szívélyes pécsi fogadtatást később, Selye nevében Bertók Lóránd köszönte meg. 
Mint írta: „Selye professzor szerencsésen hazaérkezett Montrealba és nagyon hálásan 
emlékezik levelében a Pécsett töltött rövid időre. Nagy örömére szolgált, hogy meg-
ismerkedhetett Professzor Urral és találkozhatott Lissák, Romhányi, Flerkó és Barta 
professzor urékkal. Nagyon örült, hogy láthatta a Halász-féle patkánymütétet és várja a 
Szentágothai – Flerkó – Halász – Mess-féle monográfiát.”19

A következő magyarországi meghívást Barta János Magyarország ottawai nagy-
követe intézte. Selye 1973. november 18-án érkezett meg Ferihegyre, ahol Stark 
Ervin (1922–1995) akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvosi 
Kutatóintézetének igazgatója fogadta. Innen a Gellért Szállóba mentek, ahol a profesz-
szor szállása volt, és ahol volt tanítványai fogadást rendeztek számára. A későbbi nagy-
követi jelentésből kitűnik, hogy Selyét nagyon mélyen érintette tanítványai gesztusa: 
„Meghatottan vette tudomásul, hogy megérkezésekor népes delegáció várta a repülőté-
ren, 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 szeretetnek tudható be. Hasonlóan nagy elismeréssel be-
szélt a Gellértben volt tanitványai által szervezett vacsoráról.”20

Másnap, november 19-én 10 órakor fogadta Tímár Lászlót, akivel könyvének, a 
Stress without Distressnek magyar nyelvű kiadását beszélték meg. Rosta Endrével 12 
órakor találkozott, majd ebéd után megbeszélést tartottak Erdey-Grúz Tiborral (1902–
1976), a Magyar Tudományos Akadémia elnökével. Az előadásra, melynek címe A 
stressz kutatásának mai állása volt, 16 órakor került sor az Akadémián, amin szigorúan 
csak meghívóval lehetett részt venni. Az előadás után a Magyar Tudományos Akadémia 
Orvosi Osztálya a Tudósklubban, a zöld szobában fogadást adott Selye tiszteletére. A 
professzor másnap reggel folytatta útját Berlinbe.

1974-es látogatása könyvei nagy sikerének köszönhető, hiszen Selye három magyar-
ra fordított könyvének példányszáma ekkorra elérte a százezret. A látogatás programját 
az Akadémiai Kiadó és a Magyar Tudományos Akadémia szervezte. A sajtótájékoztató 
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után a szerző dedikálta könyveit. Nem került minden várakozó sorra, hiszen a kígyózó 
sor két háztömbnyire húzódott a bejárattól.

A professzor nemcsak a szakmai sikereket, a szakmához szóló publikációkat tartotta 
fontosnak. Selye azok közé az igazán nagy tudósok közé tartozott, akik tudtak és akar-
tak is a tudományról, az orvoslásról mindenki számára érthető nyelven, olvasmányosan 
és érdekfeszítően beszélni. Ezzel az intencióval jelent meg 1956-ban, angol nyelven, 
világsikert elért, méltán népszerű munkája, a Stress of Life. Számos nyelvre lefordí-
tották, és Selye 1960-ban kezdett levelezni a Magyar Tudományos Akadémiával annak 
érdekében, hogy a könyv magyarul is megjelenhessen. Az orvos, akadémikus Lissák 
Kálmán – aki egyébként Selye több magyar nyelven megjelent munkájához is írt elő-
szót – a következőképpen jellemzi a könyvet: „A könyv közérthető formában, didaktikus 
ábráival világos összefoglalását adja a szerző több mint két évtizedes kutatásai ma már 
valóban értékelhető eredményeinek. Könnyen érthető és amellett élvezetes írásmódjával 
nemcsak a szakembereknek szól, hanem a művelt magyar közönség érdeklődésére is 
méltán számot tarthat, mert egy érdekes, lebilincselő egyéniségű kutató izgalmas élet-
útját bemutatva vezet el a sok nehézséggel küzdő, de mégis az élet legszebb és egyben 
legnemesebb örömeit kínáló laboratóriumi kutatások világába.”21

(Selye különös viszonya Magyarországhoz) „Soha nem hagytam el Magyarországot, 
Magyarország hagyott el engem” – mondta gyakran vicces-komolyan Selye János, ami-
kor Magyarországhoz fűződő viszonyáról kérdezték. Köztudomású volt, hogy a pro-
fesszort erős szálak fűzték Magyarországhoz. Kötődése a magyar nyelvi és kulturális 
közösséghez a fentiekből már talán egyértelműen kiderült. Vannak azonban a magán-
életének olyan epizódjai is, melyek azt sejtetik, még ha időnként csak közvetve is, de 
intenzíven megélte a magyar történelem XX. századi viharait is.

Édesapjának új egzisztenciát kellett teremtenie az I. világháború után. Feltételezhetően 
az első világháború utáni összeomlás szólt bele az egyetem megválasztásába is: 
Budapest, illetve Bécs helyett Prágát választotta, mondhatnánk úgy is, országon belül 
tanult. Később szülei, feladva a komáromi orvosi praxist, 1939-ben Budapestre költöz-
tek és az Erzsébet téren laktak. Selye Hugó, Selye János édesapja 1940-ben meghalt, 
így a magyarul alig tudó Felicitas Langbank egyedül maradt Budapesten. A következő 
– Selye családra vonatkozó adat – 1951-ből származik. Ekkor Selye édesanyja már a 
Mester utca 1. alatt lakott többedmagával egy háromszobás lakásban, de még innen is 
ki akarták telepíteni. Selye Hugónét, mint egy alezredes özvegyét az 01393-as kitelepí-
tési határozat szerint Hajdú-Bihar megyébe, Konyár községbe, id. Fehér Károly házába 
akarták költöztetni. A kitelepítés ellen Selye Hugóné beadványt nyújtott be a budapesti 
rendőrfőkapitánynak, melyhez csatolta dr. Fekete Sándor (1885–1972) egyik levelét. 
E levélben Fekete Selye János munkásságát méltatta, és tekintettel a címzettre, német 
nyelven írta a levelet. A beadvány tartalmazta még Rusznyák Istvánnak (1889–1974) 
egy levelét, melyet az Akadémia akkori elnöke Házi Árpád (1908–1970) belügyminisz-
terhez írt. Ebben a levélben Rusznyák felhívta a belügyminiszter figyelmét arra, hogy 
egy világhírű tudós édesanyjáról van szó.

A legérdekesebb csatolt levél azonban dr. Kelemen Endrétől (1821–2000) szárma-
zik. Ebből a levélből megtudható, hogy a szegedi egyetemen milyen intenzíven foly-
tak a stressz körüli kutatások a 40-es évek végén, az 50-es évek elején. Kelemen dr. 
ugyanis ebben az 1950-ben keltezett levélben a következőkre kéri Selye édesanyját: 
„Talán emlékszik arra, amikor Gráf dr.-nál találkozva köszönetemet fejeztem ki azért, 
hogy nagyrabecsült fia egy ampulla cortisone-t volt szives rendelkezésemre bocsátani. 
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Emlithettem volt azt is, hogy jelenlegi munkámnak Selye professzor koncepciója alap-
ját képezi. Kutatásaink jelentősnek mondható eredménnyel jártak. Közben azonban a 
cortisone részben elhasználásra került, részben állás közben hatása lényegesen csökkent. 
Találkozásunk alkalmával, amit mint megtisztelő emléket őrzök, épen beszélgetésünk 
kapcsán tetszett emliteni, hogy kérni tetszik cortisone-t Selye professzortól. Kisérleteink 
fontossága miatt, amiről Selye professzornak be fogunk számolni, bátorkodom ezt az 
utat választani arra, hogy 2 ampullát kölcsönkérjek. Beszerzésük ma már nem olyan ne-
héz, s Svájcból megrendeltük. Azonban sok adminisztráció nehezíti ezt, s kisérleteinket 
nem akarjuk abbahagyni. Szeretném remélni, hogy kisérleteinkhez nyujtott segitsége, 
amely talán sok-sok beteg ember sorsának könnyitését jelentheti, nem fog áthidalhatat-
lan akadályokba ütközni. Természetesen sem magam, sem munkatársaim nem fogják el-
felejteni ezt a segitséget. Másnak viszont, természetesen nem kívánjuk emliteni, honnan 
jutottunk a kölcsön-anyaghoz.”22

Végül a kitelepítési határozatot felülvizsgálták és Selye Hugóné mentesült a kitele-
pítés alól. Élete végéig a Mester utca 1. szám alatt lakott. Halála is a magyar történe-
lem egy viharos szakaszához kapcsolódik, ugyanis Selye édesanyjával 1956-ban egy 
eltévedt puskagolyó végzett. A főváros 9. kerületében komoly harcok folytak, szóbeli 
közlésből tudható, hogy Selye Hugónét akkor érte a halálos golyó, amikor félrehúzta 
szobája ablakának függönyét.

Magyarország, az akkori rendszer is különös kapcsolatot ápolt Selyével. Erről a vi-
szonyról vallanak a Kulturális Kapcsolatok Intézete, a Külügyminisztérium, a kanadai 
nagykövetség, az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia 
Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya levélváltásai, mely leveleket szigorúan titkos anyag-
ként őriztek.

A Selyével kapcsolatos gazdag iratanyag – látogatásai mellett – két területre terjed ki. 
Az egyik az ösztöndíjasok ügye, akik mindig nagy számban voltak jelen Selye intézeté-
ben, a másik pedig Selye hazatelepülési szándékának és ezzel kapcsolatban felajánlott 
könyvtárának az ügye.

Míg Selye Magyarországhoz fűződő viszonyában felsejlik egy erős érzelmi szál, az 
akkori magyar politikai hatalom a vele fenntartott viszonyból itthon a hatalom számára 
fontos közéleti hasznot szeretett volna kovácsolni, nemzetközi színtéren kapcsolatokat, 
elismerést remélt. Ez utóbbira jellemző, hogy Kanadát kulturális és tudományos kapcso-
latok terén nagy lehetőségnek tekintették. Rosta Endre 1970-ben járt Kanadában, ahol 
megnyitotta az Ember és világa című kiállítást, és több más program mellett Selyével 
is találkozott. Az útról készült jelentésben írják: „Kanada iránti érdeklődésünket indo-
kolja az a körülmény, hogy Kanadában megszerezhető mind a tudományos és a tudo-
mányos-műszaki ismeret, ami az USA-ban az állami korlátozó intézkedések miatt csak 
nagy erőfeszítés árán, ugyanakkor Kanada politikai légköre kedvezőbb és a kétoldalú 
kapcsolatok során mi támogatni tudjuk az önálló nemzeti kultúra megteremtésére tett 
kanadai erőfeszítéseket.”23

A politikai változások lehetővé tették, hogy a magyar kutatók külföldi tapasztalatokat 
is szerezzenek. Az ösztöndíjasok kiválasztásánál szakmai, kultúr- és tudománypolitikai 
szempontok rajzolódnak ki. Selye intézetében a 60-as évek elejétől dolgoztak és tanultak 
magyar kutatók. Selye angol, vagy francia nyelvtudást, patológiai előképzettséget és a 
stresszkutatás előzetes ismeretét várta a hozzáküldött kutatóktól és azt, hogy egy füg-
getlen bizottság döntsön arról, kit küldenek Kanadába. A nyitás jegyében magyar részről 
arra kérték Selyét, hogy támogasson egy esetlegesen létrejövő kapcsolatot egy magyar 
és egy montreali intézmény között.24
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A pártállam rendszeresen ellenőrizte a kiküldött kutatókat. Részben a helyszínen, 
Selye intézetében például az időnkénti nagykövetségi látogatások alkalmával, részben 
pedig hazatérésük után, itthon. Külön hangsúlyt fektettek arra, hogy a kiküldött kutatók 
haza is térjenek. A Selyével folytatott megbeszéléseken ez szóba is került, melyről Rosta 
Endre, a Kulturális Kapcsolatok Intézetének elnöke 1970-ben így írt: „Selye profesz-
szor felvetette, hogy számára nagyon kellemetlen lenne valamelyik magyar vendé-
gének a disszidálása, mert megrontaná hivatalos magyarországi kapcsolatait. Évek 
óta fogad magyar vendégkutatókat, akik közül néhányan csak az ő közbeavatkozása 
miatt nem disszidáltak.” Ugyanakkor Rosta azt is kifejtette, hogy: „Ajánlatosnak 
látszana a Selye-Intézetből visszajövő kutatók alapos beszámoltatása, mert elejtett 
megjegyzéseikből Selye professzor pozíciójának és tekintélyének bizonyos megin-
gására lehetett következtetni.”25

A feljegyzés 1970-ben született, és ha Selye pozíciója nem is ingott meg, nyugdíjazá-
sának ideje vészesen közeledett, és 1976-ban pedig be is következett. Ennek megfelelő-
en Selye is igyekezett rendezni saját és intézetének sorsát, kereste a megoldásokat. Így a 
hazatelepülés gondolata is felmerült benne. Érdekes, hogy maga a hazatérés már a hatva-
nas évek végén foglalkoztatta, hiszen már 1968-as látogatása alkalmával azt nyilatkoz-
ta, hogy szívesen hazatérne; „ha a munkához szükséges körülmények rendelkezésemre 
állnak. Magyarságomra büszke vagyok, anyanyelvemet olvasással igyekszem ápolni, s 
valahogy úgy vagyok ezzel, hogy az első gyerekem után még három született, de azokat 
sem tudtam jobban szeretni, mint az elsőt. Kanadát sem jobban, mint Magyarországot.”26

Rosta Endrét bízták meg azzal, hogy Selyével a hazatelepülésről tárgyaljon, ami egy-
általán nem volt olyan egyszerű, mert a professzornak feltételei voltak, melyek a további 
munkájához járultak volna hozzá. Így egy kb. 150 m² összterületű irodai és laboratóri-
umi helyiséget szeretett volna, hozzá két orvos végzettségű asszisztenst, két titkárnőt, 
akik közül egyiknek angolul is tudnia kellett volna, négy laboratóriumi asszisztenst kért, 
egy megfelelő lakást magának és a feleségének, valamint egy emeritus professzori ki-
nevezést. A legnagyobb kihívást mégis könyvtára jelentette volna, melyet magával sze-
retett volna hozni. Köpeczi Béla, az MTA főtitkára a következőket írta: „Egyöntetű az 
a vélemény, hogy a hazatelepítése ügyében elsősorban politikai megfontolások alapján 
szükséges dönteni, a szakmai érdekek nem feltétlenül indokolják ezt a lépést. Az igényei 
(elhelyezés, létszám) nem szerények, de megítélésünk szerint nem is annyira túlzóak, 
hogy kizárnák a további tárgyalás lehetőségét.”27

Bonyolult kultúr- és tudománypolitikai, valamint politikai vita alakult ki ebben a 
kérdésben. Az Egészségügyi Minisztérium és az akkori miniszter, Schultheis Emil nem-
csak a könyvtár, de Selye hazatelepülését is elvetette, voltak, akik Selye hazatelepülését 
támogatták, de a könyvtár átvételét nem. Először elutasító válasz született Selye hazate-
lepülésével kapcsolatban, majd megváltoztatva az álláspontot, úgy döntöttek, folytatni 
kell a tárgyalásokat. Ez azonban már későn jött, mert Selye más országokkal is tárgya-
lásokba kezdett könyvtára sorsáról, hazatelepüléséről pedig letett. Az ottawai nagykövet 
arról tájékoztatta a külügyminisztériumot 1975-ben, hogy Selyével történt megbeszélése 
alkalmával már szóba sem került a könyvtár és a hazatelepülés ügye.

Végül nyugdíjazása után az általa 1979-ben alapított International Institute of Stress 
nevű intézményben folytatta a munkát, haláláig itt dolgozott.

(Kódolt könyvtár) Selye intézetét híres könyvtára is fémjelezte, melynek különlegessége 
nemcsak abban állt, hogy a kortárs és múltbéli stresszel kapcsolatos és endokrinológi-
ai kutatások publikációit a teljességre való törekvés igényével gyűjtötte, hanem az is, 
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hogy Selye egy sajátos jelölési kódrendszert, a Symbolic Shorthand System rendszerét 
alkalmazta a könyvtári jelölésnél. Ezt tulajdonképpen egy testreszabott, jelekkel kom-
binált gyorsírásos rendszerként kell elképzelnünk. Ebben a rendszerben a szokásostól 
eltérően, nem az önmagukban jelentés nélküli számok és betűk adták a jelölést, hanem 
a jelölt tárgyra utaló emlékezeti jeleket használtak. A szimbólumok kialakításánál Selye 
törekedett a nyelvi határok kiküszöbölésére, így latin és görög elnevezéseket, valamint 
szakkifejezéseket rövidített. Emellett törekedett a rövidségre és az egyértelműségre.

A Selye által megálmodott jelölési rendszer nagy hatékonyságot biztosított a kutatók-
nak, hiszen rövid idő alatt tudtak a szakirodalomban tájékozódni és ezáltal nagy meny-
nyiségű információhoz hozzájutni.

A könyvtárat Selye 1935-ben alapította a már említett kutatók birtokában lévő gyűjte-
ményeire építve. Évente kb. 20 000 tétellel gyarapodott a könyvtár és mintegy 800 szak-
folyóiratot kísértek rendszeresen figyelemmel. 1962-ben a National Science Foundation 
is megemlékezett a könyvtárról, melyet akkor 400 000 darabosra becsültek és elsősor-
ban különlenyomatokat és másolatokat tartalmazott.

Bertók Lóránd akadémikus így írt a könyvtárról az 1970-es években: „Magában fog-
lalja három generáció által gyűjtött könyv és folyóiratanyagot. Fő erőssége a több mint 
1.200.000 különlenyomat, mely nemcsak stresszel kapcsolatos legteljesebb gyűjteménye 
a világnak, hanem felöleli a kísérletes kórtan /különösen az endokrinológia/ és a kapcsola-
tos klinikai orvostudomány igen nagy területét. A gyűjtemény jelentőségét nagymértékben 
növeli az a tény, hogy az egész anyag több szempont szerint naprakész állapotban van 
feldolgozva, egy erre a célra Selye professzor által kidolgozott kódrendszeren /a Symbolic 
Shorthand System, SSS/ alapuló dokumentációs eljárás segítségével.”28

(Filozófiai következtetései) Selye nemcsak természettudós, kutató volt, hanem egy 
mélyen gondolkodó ember is, akinek széleskörű humán műveltsége gyakran ámulatba 
ejtette a környezetét. De nemcsak kereste a megfogalmazott feleleteket, hanem maga 
is aktívan próbált válaszolni az élet nagy kérdéseire. Több, a nagyközönség számára 
íródott könyv tesz erről tanúbizonyságot. Manapság sokan feleslegesnek tartják ezeket 
az elmélkedéseket, de nem úgy Selye; szerinte az „évezredek során a bölcsek már meg-
fogalmazták az ember által felfogható és szavakban kifejezhető legnagyobb igazságo-
kat. Az egymást követő korok gondolkodóinak az a feladata, hogy kiemeljék ezeket az 
igazságokat a mindennapok során rájuk rakódott porból, és lefordítsák őket az adott kor 
nyelvére”.29

De nemcsak filozofikus gondolatokat fogalmazott meg. Nagyon alaposan elemezte, 
hogy miért és kiből válik tudós, ezek milyen személyiségjegyük alapján, milyen tudós-
kategóriába tartozhatnak. Selye szerint a tudóssá válásban nagy szerepe van a hitnek is, 
hiszen a tiszta intellektus mellett szükséges, hogy a kutató higgyen abban, amit csinál, 
higgyen az elképzeléseiben, álmaiban.

Talán ebből adódott, hogy sikerült a stresszt filozófiai szempontokból is megközelíte-
nie. Szerinte annak ellenére, hogy a stressz egy nem látható, mégis nagyon valószerű tör-
ténés, mely nem más, mint a szervezet elhasználódási, öregedési folyamata. Amint írja: a 
„stressz összegzése mindannak a kopásnak, amit az élettel járó reakciók valaha is okoztak 
a szervezet egészén belül”. Kutatásaira vonatkozva állította, hogy különbséget kell tenni 
a naptári életkor és a fiziológiás életkor között, mert ez utóbbit az elkopás, elhasználódás 
mértéke fogja meghatározni. Meggyőződése volt, hogy a magas kor miatt még senki meg 
nem halt; a halált mindig valamelyik szerv elhasználódása okozza, melynek betegsége ösz-
szeroppantja az egész szervezetet. Selye azonban túllép a stressznek a biológiai aktivitásra 
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gyakorolt hatásán és azt állítja, hogy a stressz a lelki képességeket is fejlesztheti. Mint írja, 
„az egyéniség csak a stressz hevében képes tökéletesen kiformálódni”.

És persze utánaeredt a nagy, filozofikus kérdésnek: mi az élet értelme, célja? Selye 
ezt a kérdést is biológusszemmel próbálta megválaszolni, mégpedig úgy, hogy sikerült 
válaszát összeegyeztetni a bölcselők, filozófusok és papok által megfogalmazott vála-
szokkal. Selye szerint az élet célja nem más, mint az önazonosság fenntartása és annak 
igénye, hogy lehetőleg kevés kudarc árán, de az önkifejezés lehetőségeit megragadja, 
mégpedig a biztonságérzet megteremtésével egyetemben. Ahogyan fogalmaz: „az élet-
nek szabad teret kell engedni, hogy a benne rejlő lehetőségeket megvalósítsa”. Mindezt 
természetesen azzal a szándékkal, hogy a felebarátok szeretetét megszerezzük. Selye a 
szeretetet mint a legkülönbözőbb vallások alapját tekintette, bár megfogalmazta, hogy 
ezt az elvet nem lehet maradéktalanul összeegyeztetni a biológia törvényeivel.

Selyét minden bizonnyal alapos humán műveltsége ragadtatta arra, hogy filozo-
fikus kérdésekkel is foglalkozzon. Sokan úgy gondolják, ez elvesztegetett, a ku-
tatástól elvont energia és idő; ez azonban nem így van, hiszen Selye a biológiai 
törvényeket nagyon szép és logikus korrelációba tudta állítani a bölcseleti követ-
keztetésekkel. „Az a tudományos analízis, ami a stressz hatására kibontakozó testi 
reakciókat világítja meg, éppen csak a tények nyelvezetére ültette át a tételt, amit 
nagy körvonalaiban az érzékek ösztönös bölcsessége már észrevett. A racionális ér-
telem korában szinte megörvendeztet, hogy az emberi magatartást nevelő vallási és 
bölcseleti doktrínáknak tudományosan feltárható biológiai igazság az alapjuk” – írta 
az Életünk és a stress című könyvében.

*
Selye János mély benyomást tett a 60-as, 70-es évek Magyarországán mind a tudo-
mányos, mind pedig a kulturális életre. A fiatal kutatók példaképe volt. Amint Lázár 
György professzor – aki négy éven át várt arra, hogy megkapja az engedélyt a mont-
reali kutatáshoz – írja visszaemlékezésében: „A tudományos kutatás iránt elkötelezett 
korosztályunk álmai közé tartozott találkozni egyszer Selye János professzorral, kijutni 
montreali intézetébe és együtt dolgozni vele. […] Szemünkben már akkor, ismeretlenül 
is, ő volt a Kutató, a kreativitás, eredetiség megtestesítője.”30

Selye nemcsak tudósként, hanem egyéniségként is meghatározó alakja volt a kora-
beli tudományos és közéletnek. Jutott ideje az elmélyülésre, behatóan foglalkozott a 
művészet és a filozófia kérdéseivel is. Tapasztalatát, meglátását szívesen osztotta meg 
másokkal. Üzenetét nehéz lenne összefoglalni egyetlen mondatban, mégis, ha meg 
kellene tenni, talán az Életünk és a stress című kötetében olvasható ajánlását kellene 
aposztrofálnunk: ne féljünk élvezni az egész élet stresszét és ne képzeljük azt, hogy 
ez a szellem erőfeszítése nélkül is sikerülhet.
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