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A DEBRECENI SZEMLE HARMADIK ÚJJÁSZÜLETÉSE 

A cívisváros ilyen nevű kiadványának első 
periódusa 1912-ben kezdődött, amikor Szath-
máry Zoltán szerkesztésében a „Debreceni 
Szemle" című politikai, irodalmi és képzőmű-
vészeti hetilap megjelent. A legszebb remé-
nyekkel, hiszen akkorra már nyilvánvalóvá 
vált, hogy a Tiszántúl földszintes metropolisza 
kapja a harmadik magyar egyetemet, a po-
zsonyival párhuzamosan. A nagy tervet azon-
ban hamarosan megtépázta az első világhá-
ború vihara, és 1916-ra már elfogyott a papír. 
Legalábbis a Szemle szerkesztőségéből, 
amelynek a hadigazdálkodás szempontjából 
nem volt „stratégiai" jelentősége. 

Aztán jött Trianon, annak minden követ-
kezményével. Debrecen a bihari hátországgal 
együtt elvesztette szellempezsdítő riválisát: 
Nagyváradot, és mindkettőből végvár lett egy 
új országhatár két oldalán. A nehezen meg-
szerzett egyetem, amelynek 1921-ben már va-
lamennyi fakultása funkcionált, népszerűsítő 
tudományos fórum nélkül maradt Bár a fl-
ziológus professzor, Verzár Frigyes előadáso-
kat tartott a bölcsészeknek és teológusoknak 
„életről, betegségről és halálról", a gyűjtemé-
nyes kötetét mégis a fővárosi Athenaeum 
Nyomda adta ki. Igény tehát volt, lehetőség 
viszont nem. Egészen 1927-ig, mikorra a so-
kat emlegetett bethleni konszolidáció folyói-
ratok megjelenése terén is éreztette pozitív 
hatását. Ekkor indult meg Budapesten a 
Szekfű Gyula szerkesztette „Magyar Szemle", 
ez a sötétkék betűkkel szedett, rendkívül igé-
nyes tudománypolitikai folyóirat, amelynek 
értékeit az értők mindig is nagyra taksálták. 
A kálvinista központban pedig a halványsárga 
alapra türkizkékkel nyomott „Debreceni 
Szemle", erősen franciás orientáltsággal. 
Magyarázat rá a felelős szerkesztő szemé-
lye: Hankiss János, a helybéli francia tan-
szék professzora. Ő koordinálta a politikai 
és bölcsészeti jellegű tanulmányokat, míg 
a felelős kiadó, Milleker Rezső geográfus 
tanár a természettudományos részt gon-
dozta. Nagyobb elismerés aligha mondható 
róluk, minthogy minden regionális érde-

keltségük mellett is méltó partnerei voltak 
a fővárosi folyóiratnak. 

Sorsuk is közös lett: utolsó számuk 1944 
tavaszán, illetve nyarán jelent meg, a magyar 
szellemi élet végső vonaglásakor. A háború 
utáni újraindításra csekély volt az esély. A 
kezdettől rnilitáns moszkovita kultúrpolitika 
méltán tartott a színvonalas polgári sajtóor-
gánumoktól, ezért nemhogy a közismerten 
konzervatív két szemle, de még a leghala-
dóbbnak tartott és Illyés nevével fémjelzett 
„Magyar Csillag" sem ragyoghatott fel újra. 

Helyette importáltak egy belteijes keleti 
marxizmust teljes csőlátásával. Majd generá-
cióváltás után jött a lassú kijózanodás és a 
dialektikusan taktikázni kényszerülő egypárt 
1981-től már a „Társadalmi Szemlét" is igye-
kezett „debreceni szemlésíteni", igen kevés si-
kerrel. Évente kétszer jelent meg ez a jelleg-
telen politikai periodika, amelynek 1989-ben 
történő megszűnését legfeljebb csak a szer-
kesztői vették észre. 

Aztán elkövetkezett 1993 novembere, a 
„Debreceni Szemle" negyedik periódusának 
kezdete. Az azonos nevű alapítvány kurató-
riumának tagjai az atomfizikától a teológiáig, 
valamint a legmodernebb kémiától a hagyo-
mányőrző néprajzig kellő szinten képviselve 
vannak. A tematikus számoknak a történé-
szek a főszereplői. A kuratórium kitűnő fő-
szerkesztőt talált az agilis Gunst Péter sze-
mélyében. A beköszöntőből megtudható, hogy 
ez a „Debreceni Szemle" az 1927—1944 között 
megjelentnek az örököse kíván lenni. Igaz, évi 
12 helyett egyelőre 4 számmal. Rögtön meg-
állapíthatjuk: az ígért színvonalat az eddig ki-
nyomtatott 5 szám igazolta is. Természetesen 
nehéz lenne valamennyi jelentékeny tanul-
mányról részletes recenziót írni, avagy fon-
tossági sorrendet felállítani. A szemle „szem-
lézőjének" különben a figyelemfelkeltés a fel-
adata, az illusztrációs részeket óhatatlanul a 
saját érdeklődése és ízlése szerint választja 
ki. Ilyen írás Berényi Dénes akadémikus lírai 
látása a 20. század végi fizika világképéről, 
melyben a tudomány és a hit kapcsolata nem-
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csak „vagy-vagy", hanem „is-is" alapon Is el-
képzelhető. Mivel a bölcsek kövének birtok-
lása sem kizárólagos, ezért „a megismerés 
alternatív: művészi és vallási útjait is tisz-
telettel el kell fogadnunk". A sokáig kikezd-
hetetlennek tartott klasszikus fizikát alapo-
san módosította az einsteini általános és spe-
ciális relativitáselmélet, a legújabb asztrofi-
zikai kutatások pedig azt valószínűsítik, hogy 
az univerzum anyagának 90%-a még isme-
retlen előttünk. 

Ugyancsak igényes tanulmány Orosz Ist-
ván tollából „A kora középkori keresztény 
kultúra", mely részlet a szerző „Európa tör-
ténete" című könyvéből. A római, bizánci és 
az arab érdekszféra összehasonlításakor elő-
ször valóban a nyugati volt a legbarbárabb, 
hiszen az ókor kontinuitását elsősorban Bi-
zánc biztosította. Az arabokkal kialakult kap-
csolatrendszerükből azonban semmiképp 
nem hagyható ki a nesztoriánus szekta sze-
repe. Őket a 4. században űzte el a kialakuló 
keleti ortodoxia. 

A természetvilág antik ábrázolását görög 
kísérőszöveggel bemutató Physziologosz ne-
vének olvastán óhatatlanul eszünkbe jut 
egyik legismertebb példánya, a híres huma-
nista magyar orvos, Zsámboky Jánosé, 
amely 1986-ban Mohay András fordításában, 
Kádár Zoltán tanulmányával magyarul is 
megjelent A három kultúrkör művelődési 
aránya az egyetemek megjelenésével kezdett 
eltolódni a Nyugat javára. A középkor „kö-
zepén", amely azonban már nem része ennek 
a kitűnő tanulmánynak. 

Ugyancsak az ismeretigény és a hit kap-
csolatával foglalkozik Beck Mihály akadémi-
kusnak „A tudományos gondolkodás kihívá-
sai" című eszmefuttatása, mely a Debreceni 
Teológiai Konferencián hangzott el 1993. jú-
lius 9-én. A szerző igen rokonszenvesen nem 
törekszik a mindenároni eredetiség látszatá-
ra, „megelégszik" Kuhn, Planek, Heisenberg 
és Feynman, illetve a másik oldalról II. János 
Pál pápa, Berzsenyi Dániel és Babits Mihály 
idevaló idézeteivel. Illusztráló ábrája négy 
egymásba kapaszkodó kör, mely a művészet, 
a vallás, az etika-filozófia és a tudomány il-
letékességi területeit fűzi össze. Ezek azon-

ban csak kis felületen fedik egymást Míg a 
tudomány az igazság és a tévedés, addig a 
vallás a jó és a rossz viszonyát vizsgálja. A 
művészet pedig olyan transzcendentális mi-
értre keresi a választ (1. pl. Babits: Esti kér-
dés c. versét), amelyre egyelőre sem a tudo-
mány, sem a hit nem tud kielégítő feleletet 
adni. Szerzőnk akkor van igazán elemében, 
amikor a divatos áltudományok (ufo, para-
pszichológia), valamint az ön- és közveszé-
lyes vallási szekták állításait cáfolja, akár 
kóklerség, akár pszichopatológia az alapjuk. 
A vallásokban ugyanakkor benne rejlik a 
fundamentalizmus lehetősége, így a fő prob-
lémát nem a vallás és tudomány, hanem a 
vallás és vallás közötti viszony jelentheti, sőt 
azonos religión belül a különböző irányzatok. 
A siíta és szunnita mohamedánok Pythago-
rasz tétele fölött soha nem fognak háborúzni. 
A gazdag Észak és a szegény Dél között sem 
a kvantumelmélet másfajta értelmezése je-
lenti a törésvonalat. Ergo: a szociális gondok 
megoldására a va l lásoknak és a tudo-
mánynak együtt kell törekedni. 

Berényi Dénes és Beck Mihály akadémi-
kus után a fizikus teológus Gaál Botond teszi 
teljessé a fenti elmélkedést, a „Maxwell hit-
vallása és a tudomány forradalma" című elő-
adásával, melyből kiderül, hogy a fény elekt-
romágneses elméletét matematikailag kidol-
gozó skót Clerk Maxwell nemcsak mélyen hí-
vő, de a teológiában is rendkívül járatos 
lángelme volt, aki „az egésztől a rész felé 
haladva" jutott el felismeréseihez. A hit „sza-
bályozó szerepe" derül ki leveleiből és előadá-
saiból, melyeket a fizikusok már nem, a teo-
lógusok még nem vizsgáltak eddig. E téren 
Pascal az őse és Heisenberg az utóda, valamint 
Einstein a legnagyobb felismerője. 

A fenti tanulmányok talán érzékeltetik, 
a tudománynak milyen eddig elhanyagolt ha-
tárterületeit cserkészik be a legjobb elmék 
az új Debreceni Szemlében. 

Természetesen a tudomány történetéből 
is ízelítőt kapunk. Ilyen Kiss (F.) Józsefnek 
a Sántha Kálmán „debreceni éveiről" szóló 
tanulmánya, amely az ötvenes évek elejének 
legriasztóbb koncepciós perét ismerteti, ed-
dig nem ismert adatokkal „gazdagítva". E 
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korszak adaléka Balogh István írása is, amely 
az 1950 májusában „leleplezett debreceni 
egyetemi összeesküvés" történetét tárgyalja. 
Egyik áldozata lett Módy György, az Alapít-
vány Kuratóriumának tagja. 

Gunst Péter főszerkesztőnek a „Törté-
netírásunk 1945 után" című cikke „A magyar 
történetírás története" kötetéből való. A felette 
izgalmas tárgykör külön recenziót érdemelne. 
Hogyan telepedett írott múltunkra a marxióta 
ideológia, a maga osztályszemléletével, a po-
zitív és negatív szereplők egysíkú ábrázolá-
sával. 1956 után változott a történetírás, ki-
véve a jeles dátumhoz kötődő események 
megítélését. Az utóbbi évtizedekben kivirág-
zott a helytörténetírás, és a párttörténet ko-
rifeusaira sem volt már kötelező hivatkozni. 

A Debreceni Szemle tematikus számai túl-
mutatnak az alkalmi jellegen, noha helyhez 
(pl. a testvérváros Lublin) és időhöz (Kossuth 
halálának centenáriuma) kötődnek. A termé-
szettudomány területéről „Csernobil üzenete" 
és „a tisztább atomenergia reménye" stílsze-
rűen szólva „sugárzik felénk" a régi színekre 
emlékeztető, jobb minőségű lapokról, a szá-
mítástechnika pedig az agy szimulálásával. 

Korszerű és igényes folyóirat ez, reméljük, 
a Debreceni Szemle ezután minden kormány-
váltást, gazdasági nehézséget túl fog élni. Szí-
nes foltja a magyar folyóirat-palettának. Cso-
konai városa remélhetőleg mindig biztosítani 
tudja hozzá a színvonalas „termelői" és szük-
séges „fogyasztói" réteget. 

Szállási Árpád 
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