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IN MEMORIAM

Gerendai Ida

(1945–2012)

Gerendai Ida orvosprofesszor és festőművész emlékére 

távozása után egy évvel, 2013. június 30-án a Radisson 

Blu Béke Hotel Kupolatermében festménykiállítás nyílt. 

A megnyitón dr. Julesz János professzor méltatta a pro-

fesszor asszony munkásságát:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: Julesz János va-

gyok, nyugdíjazott orvos, szakterületemet illetően bel-

gyógyász, aki az endokrin (belső elválasztású) mirigyek 

betegségeiben szenvedőkkel foglalkozik. 1943-ban szü-

lettem. Ezek az ösztövér tények támogattak abban, hogy 

a mai in memoriam Gerendai Ida-délután és -kiállítás 

megnyitását magamra vállaljam.

Általános és középiskolai fi zika- és kémiaórákon hal-

lottam először a szublimáció jelenségéről. A szó azt 

 jelenti, hogy valamely szilárd halmazállapotú test szoba-

hőmérsékleten – közti cseppfolyós halmazállapot nélkül 

– közvetlenül légneművé párolog el. Csak jóval később 

olvastam arról, hogy Sigmund Freud a szublimáció fo-

galmát alkalmazta arra a lelki folyamatra, amelynek segít-

ségével az ember képes lehet úgy könnyíteni testi-lelki 

szenve désén, akár a gyászán is, hogy azt képzőművé-

szetté, szépirodalommá vagy zenévé párolja el. Hadd 

közelítsem meg a mondottakat néhány verssorral!

Szublimáció (szonett és haiku)

Mint jódnak barna őz-szemű kristálya

porceláncsésze alján. Szublimált.

(E szilárd test felfoghatatlan bája,

hogy edényéből nyomtalan kiszáll.)

Ha burgonyagumónak metszlapjára

csöppentenék, egy berlini király-

palást kékjével azonossá válna,

s talán az öröklétig irizál.

Sugárzó izotópja bétát, gammát

szór széjjel, gyógyvarázsú égi mannát

a mindhalálig kényszeréhezőknek.

Ó, tudta jól Apollinaire: a hangát

letépheted, de sóhaj őrzi hangját.

…És – látjátok? – festett fűszálon is folynak könnyek.

Június harminc.

Jaj! Vászonba hasító

ecset vonása.

Hogy megsejthessük, mi párolódott a szemünk előtt és 

hová, térjünk vissza a kézzelfogható kezdetekhez!

Gerendai Ida 1945-ben született Budapesten, és itt 

hunyt el 2012-ben. 1970-ben kapott általános orvosi 

diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, 

summa cum laude minősítéssel. 1970-ben a SOTE II. sz. 

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének (ma 

SE  Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet) 

 gyakornoka; 1971-től tanársegédje, adjunktusa, majd 

docense; 1997-től elhunytáig ugyanitt egyetemi tanár; 

1999–2011 között ugyanitt az SE és MTA Neuromor-

fológiai és Neuroendokrin Kutatólaboratóriumának a 

vezetője. 1985-ben az orvostudomány kandidátusa, 

1994-től az MTA doktora; 1995-től az SE habilitált 

doktora. A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) 

2013. június 15-i összesítése szerint tudományos közle-

ményeinek száma 65, ezekre 485 független hivatkozást 

kapott; a közlemények összesített impaktfaktora 104,9, 

Hirsch-index: 14. Akadémiai díjjal 1999-ben tüntették 

ki, Széchenyi Professzori Ösztöndíjat kapott 1997–2000 

között. A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Tár-

saság főtitkára 1995–1999 között; ugyanennek elnöke 

1999-től 2007-ig. A Society of European Journal of En-

docrinology végrehajtó bizottságának tagja (1997–2001); 

a European Neuroendocrine Association végrehajtó bi-

zottságának tagja (1998–2002); a European Federation 

of Endocrine Societies alelnöke (2001–2005).

A Román Orvostudományi Akadémia tiszteletbeli 

tagja 2001-től.

Közleményjegyzékének első darabja: Gerendai, I., 

Kiss, J., Molnár, J., Halász, B.: Further data on the exis-

tence of a neural pathway from the adrenal gland to the 

hypothalamus. Cell Tiss. Res., 1974, 153, 559–564.

Az utolsó tétel: Gerendai, I., Tóth, I. E., Bodrogkői, 

Z., Halász, B.: Recent fi ndings on the organization of 

central nervous system structures involved in the inner-

vation of endocrine glands and other organs; observa-

tions obtained by the transneuronal viral double-labeling 

technique. Endocrine, 2009, 36, 179–188.

Kutatási területe: a neuroendokrin fi nomszabályozó 

mechanizmusok; endokrin szervek közvetlen idegi sza-

bályozása; az ivarszervek szabályozó struktúrái. Kutatá-

saiban a világon az elsők között alkalmazott transneuro-

nalis víruskövetési eljárást. Fontos új megállapításokat 

tett a gonádoknak agytörzsi, hypothalamicus és telen-

cephalicus reprezentációját és azok aszimmetriáját ille-

tően.
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Gerendai Ida

Több szakmai bizottságnak vele együtt magam is tagja 

lévén, tanúja lehettem biztos tudományos ítélőképes-

ségének, ugyanakkor természetes segítőkészségének is. 

Tapasztalhattam adottságát a társalgásra és a vitára angol, 

olasz és francia nyelven. Teniszezett, szerette a komoly-

zenét, értett a festészethez. Az ám, a festészet! 2006-ban 

egyszer csak festeni kezdett. Bevallotta, hogy kamaszko-

rában voltak ilyenféle kézügyes próbálkozásai pasztell-

képekkel. Most viszont ontotta a többnyire derűs és 

színgazdag festményeket. Általában akrilfestékkel dolgo-

zott. Ezek gyors száradásuk folytán megkövetelték a 

gyors és határozott ecsetkezelést, ami a képek frisses-

ségéhez jótékonyan járult hozzá. Hat év alatt több mint 

200 festményt készített el úgy, hogy eredeti hivatását 

közben is teljesítette. Mintegy 17 kiállításon vett részt, 

öt önálló tárlatot rendezett. 2011-ben elnyerte a 16. 

Nemzetközi Miniatűr Kiállítás megosztott Műkedvelő 

fődíját.

Miért csinálta ezt? Volt rá oka? Volt vele célja? E tárgy-

ban egyetlen sajtónyilatkozata alkalmával azt mondta 

2012 elején, hogy igazi szakmájából most már nyugdíjba 

készül, és az utóbbi hat év gyakorlatából kiindulva majd 

kizárólag festeni szeretne. Igazán ezt gondolta? Vagy 

 valami egészen mást takartak el a szavai az újságíró elől? 

Esetleg saját maga elől is. Szublimáció? A kisebb- nagyobb 

távolságban körülötte állók sejthették, néhányan bizo-

nyára tudták is, hogy baj van a testtel. Mindenesetre a 

kizárólagosan festőkorszakra már nem került sor.

Két évvel korábban, 2010 februárjában felhívott tele-
fonon.

–  Halló, János! Idén lesz a Magyar Endokrin Társaság 

következő kongresszusa Visegrádon. Tudta?

– Hm – motyogtam nem túlságosan meggyőzően.

–  Az absztraktok füzete a Magyar Belorvosi Archívum 

különszámaként jelenik meg. Arra kértek, hogy a cím-

lapra készítsek valami, a tekintetet odavonzó fest-

ményt. Ez az Archívumnak szokása. Magának volna 

ötlete, hogy mi legyen rajta?

Ekkora megtiszteltetés! Másnap én hívtam, és rövid 

egyeztetés után elküldtem neki a visegrádi vármaradvány 

belső kerengőjéről egy rossz minőségű fekete-fehér fény-

kép másolatát. Kész őrület! A reneszánsz építményen 

belül gótikus ívek nyúlkálnak felfelé – csizma az asztalon. 

– Ebből lehetne kiindulni. A kép címében megállapod-

tunk: „Múlt és jövő… A reneszánsz palota gótikája. 

 Visegrád, 2010”. Elég homályos, nem igaz? És odáig 

szemtelenedtem, hogy azt ígérjem, írok hozzá némi 

 refl exiót, ami kiegészítésül a kiadvány belső címoldala 

után kaphatna helyet. Míg a kollégák a kongresszus 

 vérkomoly tudományát szervezték és fogalmazták, Ida 

Pesten, én Szegeden a mi kicsiny gesamtkunst-unkkal ját-

szadoztunk. Ida festménye szerintem pompásan sikerült. 

A saját szövegemet farkasszonett formába szorítottam 

avval a hátsó gondolattal, hogy ez Michelangelo kedves 

versalakja volt, amiben szívesen kifejezte magát, amikor 

éppen nem szobrászott, nem épített és nem is festett. 

Itt van:

Múlt és jövő nagy tenger egy kebelnek…

Forrásból folytatódó bő folyam,

amelynek parti gátakat emelnek,

de sodra tengerig továbbrohan…

A reneszánsz alól felhőkbe felmegy

a gótika, hisz onnantól fogant,

újjá születni ott kapott kegyelmet,

sőt fogpótlás helyett új tejfogat.

A hegytetőn ágáló suta rom

néhai nagy királyok fellegvára.

Ami fennmaradt falaiból mára,

legfeljebb kőhalom, és mégse lom;

ezen épülhet más architektúra,

s tövétől indul új túlélő túra.

Utadhoz gond legyen kulacsra, borra! –

Nicsak! Ha néha lenézel a völgybe,

a fákon visszavár az almák gömbje…

Írják: a dolgod „ora et labora!”

De in vitro, se vivo ne feledd:

világod lent, in silico eredt!
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Szeretem nézni Gerendai Ida festményeit. Ez alól csak 

egyszer éreztem kivételt. Meglepetésként portrét készí-

tett rólam, és amikor egy kamarakiállításon szembe-

sültem magammal, éreztem, elhagy a humorérzékem és 

helyét pulykaméreg foglalja el. Tudom, tudom. Részem-

ről intelligenciahiányos attitűd, de rólam ne tessék… 

Én  borotválkozni is tükör nélkül szoktam… Szóval, 

gyors cselekvéssel tettem róla, hogy a képet – tokkal, ke-

rettel, vászonnal – a magamévá tegyem. Nem azért, hogy 

én nézegessem, hanem hogy mások okvetlenül ne. A ké-

pet becsben tartom a lakásomon, de még mindig a fal 

felé fordítva.

Amikor 2012-ben Gerendai Ida itt hagyott bennün-

ket, 2600 év távlatából az ógörög költőnő, Szapphó 

 jutott az eszembe, tragikus-különös élete, a tőle hátra-

maradt néhány vers és töredék és főleg a szapphói vers-

szakok bánatos-édes dallama, ritmikája. Egy, a történe-

lemkönyvek igényével éppen akkoriban készült kö tetbe 

(Fejezetek a magyar endokrinológia történetéből [szerk.: 

Rácz K., Tóth M.], Semmelweis Kiadó, Budapest, 2012) 

formabontó módon így került Gerendai Ida szakmai 

munkássága után és fényképe mellé életrajz  helyett ez a 

szöveg:

A festő

Semmi köztünk nem lehetett hasonló,

bár a pályánk párhuzamos futású.

Hormonokról rendszerezett tudását

górcsőve adta.

Orvos ő is, ám nem a praxisával

pénzbehajtó, más nyomorán megélő,

önmagát táltos köpenyébe burkolt

köznapi fajta.

Ókulár lencsén a világra látni,

benne formát, színeket észrevenni,

mérni mélyben végtelenül kitágult

új panorámát –

mennyi évig szüntelenül tanulta.

Szép a felszín belseje – hírül adta

minden órán évtizedek során át

sok fi atalnak.

Lelki biztonságra nevelt. Belőle

boldogító jóakarat sugárzott …

Nagybetegként pár haladékos évre

hátramaradt még.

Sürgető gyors mozdulatokkal ekkor

újraélesztette magába fojtott

régi vágyát: festeni akriláttal

isteni szépet.

Ujja végén jöttek a képek egyre.

Tájak itthon. Tájak a nagyvilágból.

Utcarészlet. Lám, közelít az Ádvent!

Gótikus árkád.

Hű lovak. Pár emberi arc. Virágok.

Most, hogy elment, kései már a kérdés:

Mondja, lesből hogy’ született e portré?

Csöndben a vásznán

itt ülök, s nem mozdul a testem eztán

(staub a kézben, végtelenítve füstje);

míg a festő messzire száll örökre.

Adni akart még?

Nem lehet, hogy kapni talán akármit

hála képpen? Bátoritó tekintet

villanását? … Fordul a kép a falnak.

Nem tanú többé…

Kezünkben a mai alkalomra szóló meghívó: „…Dr. 

 Gerendai Ida orvosprofesszor és festőművész emlékki-

állításának megnyitója, amelyet saját kérésére eltávozásá-

nak első évfordulóján, 2013. június 30-án… tartunk…” 

Tehát ő akarta így. Hogy nem akkor, hanem egy évvel 

később. Amikor az emlékezésben már helyet kér magá-

nak a derű. Szóval: segíteni akart a gyászban. Ahogy 

Freud nevezte: a trauerarbeit-ben. Szublimáció volt ez is.

Szublimáció II.

Követi megkönnyebbülés

a szublimációt?

Vágott seben szűkül a rés,

ha megcsípi a jód.

Letörlöd gondosan a kés

fokáról kárminod.

Próbálod elfeledni, és

nyomát sem érzed ott,

hol imént bugyogott a vér.

A fájdalom elillan,

amint eszedbe villan,

hogy mindez egykor véget ér.

Elpárolog, akár a jód;

és (messze-) messze jár a léghajód.

Hölgyeim és Uraim! A léggömb fölöttünk gömbölyö-

dik, a kötelek feszülten zizegnek. A kosár ajtaja nyitva. 

Lehet beszállni. Ida kapitány vár bennünket a fedélze-

ten,  hogy a falakon és a falakon kívül körbemutogassa 

nekünk szépséges és színes világát. A mi jókedvű, szépsé-

ges és színes világunkat.

Julesz János dr.
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