
40 évvel ezelőtt született az Irodalom Tudomány 
című folyóirat 

A „született" szó itt szó szerint értendő, mert 
egy világtragédia véres vajúdásából lett valósággá 
1945 decemberében, midőn a főváros nemcsak 
krumplira és kenyérre volt kiéhezve, amikor a vi
har után már új szellem szellői fújdogáltak. Az 
óvóhelyekről, haláltáborokból és fogságból hazatá
molygó emberek az első tál meleg étel után már 
olvasni akartak, írók, művészek és tudósok fórum
hoz jutni, új seregszemlére, „a gyász és romok fe
lett." 

Az irodalom rátermett szellemi vezére akkor 
Zilahy Lajos volt, a két világháború között diva
tos és népszerű író, aki Illyés Gyula mellett talán 
a legtöbb reálpolitikai érzékkel rendelkezett, em« 
béri tisztességét senki nem vonhatta kétségbe, dip
lomáciai képessége pedig egyenesen predestinálta 
erre a szerepre. A főszerkesztő Zilahy mellé iro
dalmi szerkesztőnek Illés Endre került, a megszün
tetett Nyugat, majd Magyar Csillag egyik legkivá
lóbb esszéírója, aki mint egykori medikus, a ter
mészettudományoktól sem volt idegen. 

A természettudományi rész főszerkesztője a 
Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert, akinek a politi
kába való „kirándulása" óriási morális jelentőség
gel bírt, a laboratórium tiszta légköréből került a 
diplomácia piszkos boszorkánykonyhájába, misszió
jától megváltó sikert aligha remélhettünk. Ismert 
neve erkölcsi tőkét jelentett egy folyóirat címlap
ján, amely átmenetileg toborozni akart, hogy a 
konszolidáció felé haladva átadja majd helyét a 
szakosodó sokféleségnek. Szent-Györgyi mellett a 
szerkesztői tisztséget a népszerűsítő fizikus-író 
Sztrókay Kálmán töltötte be, a cikkek szakszerű
ségét és érthetőségét egyaránt garantálva. Hogy 
egyik se menjen a másik rovására, elvégre itt nem 
„hivatásos" népszerűsítők szólaltak meg. 

Nem feladatunk a szépirodalmi részt ismer
tetni, mégsem hagyhatjuk említetlen, hogy a pró
zát Zilahy mellett a ragyogó tollú Márai, Déry Ti
bor és Cs. Szabó képviselte, a lírát Radnóti és Weö
res, valamint az orosz klasszikusok (Puskin, Ler
montov), a francia irodalmat Jean-Paul Sartre, aki 
akkor még nem volt az egzisztencializmus Nobel
díjas pápája. A minőségi mércét aligha kell utólag 
hitelesíteni. A közel 150 oldalas folyóirat a meg
alakult Magyar—Szovjet Művelődési Társaság égi
sze alatt jelent meg, a társaság díszelnöke Szent-
Györgyi Albert, az elnöke Zilahy Lajos, alelnöke a 
kitűnő orientalista Ligeti Lajos, a főtitkára Háy 
Gyula volt. A periodikát kétharmad részben a szép
irodalom és grafika .(Szabó Vladimír, Hincz Gyula, 
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Zádor István) dominálta, az illusztrálás elsősorban 
portrékból állott. 

A tudomány címszó alatt legelőször Szent-
Györgyi szólalt meg. Elavult iskolarendszerünk
ről, amely nem gondolkodni tanít, hanem az ada
toknak engedelmeskedni; az értelmes lény értel
metlen pusztításairól a hamisan hangoztatott haza
fiság nevében. Ám a tudomány szerepe most mi
nőségileg megváltozott — írja a nagy tudós. „Az 
atom energiájának legutóbb történt felszabadítása 
a helyzetet egész katasztrofálissá teszi és az egész 
emberiség a végső pusztulás előtt áll, ha az együtt
élés problémáinál, melyek ma természettudományi 
kérdések, nem veti el a szentimentalizmust és an
nak elavult, titkos diplomáciai eszközeit, ha nem 
tanulja meg, hogy természettudományi problémát, 
vagy matematikai egyenletet ágyúval megoldani 
nem lehet, még atombombával sem." Hirosima 
után négy hónappal, a béke eufóriájában ő már 
megfogalmazott valamit, amit később hideghábo
rús légkörnek neveztek. Balsejtelmét az esemé
nyek azóta (sajnos) nagyon igazolták. 

Második írás Erdey-Grúz Tibor tollából: Az 
út az atombombáig, amelynek főbb állomásai: Dal-
ton atomelmélete, Prout 1815-ben álnéven leírja 
az atomok összetett voltát, Becquerel felfedezi, 
hogy az uránérc láthatatlan sugárzást bocsájt ki, 
Rutherford és Bohr atommodellt konstruál, amely 
a naprendszerhez hasonló, Chadwick 1932-ben fel
fedezi az elektromos töltés nélküli neutron részecs
két, Einstein zsenije felismeri, hogy a tömeg ener
giává alakulhat át (és fordítva), eddig az egész el
sősorban elméleti érdekesség. Félelmetesen jelké
pes, a világháború kitörésének évében (1939) O. 
Hahn és L. Meitner azon felismerése (pont a náci 
Németországban), hogy az urán 235-ös izotópja 
neutronnal bombázva lavinaszerű folyamatot in
díthat meg, így az anyagból hatalmas, pusztításra 
is alkalmas energiamennyiség szabadul fel. Ettől 
kezdve Németország és az angolszász hatalmak kö
zött megindul a versenyfutás az atombombáért, 
amely kétesen fog dönteni annyi éves öldöklés 
után. Ám arra vigyázni kell, nehogy a náci őrültek 
kezébe kerüljön, mert beláthatatlan következmé
nyekkel járna. A tudósok Roosevelt és Churchill 
figyelmét kellőkép felhívták, így 1941 őszén már 
Amerikáé a vezető szerep. „The Manhattan Engi-
neer District", illetve „The Metallurgical Labora-
tory" fedőnév alatt már 125 ezer ember dolgozik 
a kijelölt ipartelepeken. Megkönnyítette a gyár
tást a plutónium felfedezése. A New^Mexico állam
beli Los Alamos városában Oppenheimer profesz-
szor irányításával előállították az első atombom-



bát, amelynek gyakorlati bemutatása „annyira si
került", hogy a konstruktőrök is megrettentek tőle. 
íme, az atombombáról magyarul először az Iroda
lom Tudomány című folyóiratban olvashattak hon
fitársaink, már akikhez eljutott. Erdey-Grúz tanár 
cikke mégsem pesszimista kicsengésű, mert kétség
telenül az új tömegpusztító fegyver nemcsak veszé
lyes, de egyben (ha úgy tetszik) záloga is a béké
nek, a békés felhasználhatóságról nem is beszélve. 

A következő írás Kőrösy Albert professzor 
tollából származik, címe: „Visszaemlékezés Pavlov-
ra (1843—1936). „A tolsztoji kinézésű és méretű 
nagy szovjetorosz fiziológus nem volt annyira is
meretlen a magyar orvostársadalom előtt, mint 
ahogy azt a memoár szerzője véli. Szerinte „még 
Pavlov munkái is hozzáférhetetlenek voltak, mert 
csak orosz nyelven jelentek meg olyan folyóira
tokban, amelyek például Budapestre nem jöttek el, 
s még referáló lapok sem ismertették őket." Sza
bad legyen arra utalni, hogy A magyar orvosok és 
természetvizsgálók XXXIV. vándorgyűlésén (Po
zsony, 1907) Urszony Gyula doktor már beszámolt 
Pavlov híres állatkísérleteiről, s hogy a látásnak 
milyen szerepe van az emésztés előkészítésében, a 
szalonnasütés rá a meggyőző példa, állítja Pavlov 
korai magyar híve. Így a mezőgazdasági munkások 
között kevesebb is a gyomorpanasz, mint a szellemi 
foglalkozásúaknál, akik nem törődnek az evés 
pszichikai előkészítésével. Vagy idézzünk Beznák 
professzor nekrológjából (Orvosi Hetilap, 1936), aki 
Bertrand Russel nyomán Galileivel helyezi egy 
szintre, az emberről pedig a következőket írja: 
„Pavlov hűséges jellem volt. Hű volt tudományá
hoz és nemzetéhez. Világháborúban, teljes társa-
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dalmi és gazdasági összeomlások, s egy ideig tartó 
személyes nyomoron keresztül is kitartott mind a 
kettő mellett és soha nem hagyta el a hajót, akár
milyen veszélyben forgott is." Azonos rendszerben 
sem lehetett volna szebb sorokat írni róla. Kőrösy 
tanár a nagy orosz fiziológus nevét először Pékár 
Mihálytól hallotta, majd 1907-ben a heidelbergi 
élettani kongresszuson találkozott vele személye
sen. Utoljára pedig 1935-ben „a leningrád-moszk-
vai" élettani kongresszuson. Minden elismerése és 
méltatása mellett megemlítendő, hogy Kőrösy ta
nár bátorkodott rámutatni a zseniális tudós azon 
tévedésére, mintha a kidolgozott feltételes reflexek 
a következő generációban már örökölhetően ki
mutathatók lennének. „Ez homlokegyenest ellen
kezik az örökléstan megállapításaival" — szögezi 
le magyar méltatója. A vakján akadémikus idézi a 
Harcban a reakciós mendelizmus-morganizmus el
len című 1952-es kiadású könyvben Pavlovot. „El
fogadhatjuk, hogy egyes újonnan keletkezett fel
tételes reflexek később öröklődőén feltétlenekké 
alakulnak át." Egy nagy tudós nagy tévedése így 
segítette zsákutcába vinni a szovjet genetikát, de 
a tévtanok terjesztéséért általában az „apostolok", 
esetünkben a nervizmus képviselői a felelősek. Az 
Irodalom Tudomány erre már 1945-ben rámutatott, 

Végül Cavallier József a Magyar Természettu
dományi Akadémia alakuló közgyűléséről számolt 
be, amelynek ünnepi aktusa 1945. szeptember 6-án 
zajlott le. 

Az akadémia tisztikara az alábbi nevekből ál
lott: Elnök: Szent-Györgyi Albert, alelnök: Bay 
Zoltán (a ragyogó fizikus), gazdasági igazgató: Ráth 
István, főtitkár: Gombás Pál (Bay Zoltán távozása 
után a hazai fizika vezető egyénisége), titkár: Ca
vallier József. Az elnöki tanács tagjai: a teljes tisz
tikar mellett Békésy György a későbbi Nobel-dí
jas, Csűrös Zoltán, Egerváry Jenő, Mansfeld Géza 
és Wolsky Sándor volt. Az első ülésen a tagok meg
vitatták munkatervüket és a folyóiratok megje
lenésének módjait, különösen a világnyelveken 
történő kiadványok fontosságát, hogy hazánkat ne 
csak a délibábos puszta hamis romantikájáról is
merjék, majd Ivanovics György és Csűrös Zoltán 
vezetésével megalakult a magyar penicillin bizott
ság. Egy sebesültekkel telt országban, ahol az éh
ségtől legyengült szervezet könnyű zsákmánya volt 
egy sima lobáris pneumóniának, elképzelhetjük je
lentőségét. Nem beszélve a nemibetegségek, a trip
per és a szifilisz elterjedtségéről, a sárgásbarna por 
valóban csodának számított. Bogyó Tamás doktor 
cikke szerint a győztes angolszász hatalmak egyik 
leghatásosabb fegyvere éppen a penicillin volt, 
amelynek bevetése döntőnek bizonyult. Maga 
Churchill sem élte volna túl az 1943-as esztendőt, 
ha súlyos tüdőgyulladására nincs antibiotikum. 
Természetesen 1945 őszén a rombadőlt Magyaror
szág penicillin gyártására még nem gondolhatott, 
de az amerikai katonai misszió orvosai nem elha
nyagolható mennyiségben szállították ezt a min
dennél értékesebb gyógyszert, így az elosztásáról 
gondoskodni kellett. Elkészült persze a gyártási 
terv is, nem „hadititokról" volt szó, rövidesen 
megteremtették hozzá a feltételeket, különösen mi
kor megérkezett a hír, hogy Angliában sikerült 



szintetikusan is előállítani a penicillint. Kellér An
dortól tudjuk, micsoda megdöbbentő híre volt fő
városunkban, hogy Csortos Gyula szepsziséhez ké
sőn érkezett meg a penicillin. 

A biológus szakosztály tagjai a következők 
voltak: Beznák Aladár, Ernst Jenő, Ivanovics 
György, Jancsó Miklós, Jávorka Sándor, Mannin-
ger Rezső, Mansfeld Géza, Miskolczy Dezső, Rusz
nyák István, Sántha Kálmán, Szent-Györgyi Al
bert, Tóth László, Törő Imre és Wolsky Sándor. 
Nem panaszkodhatott a vidék a fővárosiak túlsú
lya miatt. A külföldi tagok közül elég Hevesy 
György, Tomcsik József, Verzár Frigyes és Zech-
meister László nevére utalnunk, a nem biológusok 
között szerepel: Neumann János és Wigner Jenő. 

A névsor olvastán elámulunk, később három 
Nobel-díjas került ki közülük (Békésy, Hevesy, 
Wigner) és a század legnagyobb matematikai láng
elméje: Neumann János. 

Szent-Györgyi a Royal Society mintájára kép
zelte el a Magyar Természettudományi Akadémia 
külön létezését. Szent-Györgyi külföldre történő 
távozása után a „magyar Royal Society" a Tudo
mányos Akadémia kereteibe integrálódott, de erről 
folyóiratunk 1945-ös száma még nem tudhatott. 

Az Irodalom Tudomány 1946 augusztusáig ösz-
szesen hat kötetben jelent meg, majd átadta helyét 

a népszerűsítő és a szakfolyóiratoknak. Minden
esetre a kilóban is megfogyatkozott saerzők „zsí
ros" honoráriumot kaptak, lévén akkor az ételalap
anyag a legkeményebb valuta. 

A külföldi írók közül korán megszólalt He
mingway, Solohov, és Cocteau, a „befuttotak" leg
jobbjai: Gorkij és Romaiin Rolland, Alexej Tolsz
toj és Majakovszkij. A Jószomszédság Könyvtára 
sorozatban megjelent Csehov: A körorvos és más 
elbeszélések című kötetet, hogy csak a hozzánk leg
közelebb esőt említsük. 

Augusztus után különvált az irodalom és kü
lön a természettudomány. Még népszerűsítő for
mában is paradox módon hatott, hogy a „tüntető
en" elkülönült természettudományi akadémia kö
zös fórumot tart fent a szépirodalmival. A meg
jelent hat kötet viszont színvonalas dokumentuma 
az újjáéledő ország szellemi életének, amely a név
sort tekintve szinte „nagyhatalomnak" számított. 

A felrobbantott hidak roncsait még a Duna 
jégpáncélja tartotta fogságban, amikor a szellemi 
híd építése már elkezdődött. Négy évtizede, amikor 
új fejezet nyílott a sokat szenvedett kis hazánk 
történetében. 

Szállási Árpád dr. 


