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N. SZABÓ JÓZSEF

Szent-Györgyi Albert tudományszervezo
és kultúrpolitikai tevékenysége

(1945-1946)

Szent-Györgyi Albert az új Magyarországon a politikai demokrácia megteremté-
sét elképzelhetetlennek tartotta nemzetközi szintu tudományos élet nélkül. 1945-ben
a rendszerváltozás idején hisz a demokratikus er6k tudománypártolásában, bízik ab-
ban, hogy az új és szabad Magyarország szakítani tud nemcsak a Horthy-korszak
politikai konzervativizmusával, hanem annak elavult tudományos rendszerével is. Ab-
ban reménykedik, hogy az eddig elnyomott politikai er6k a tudományt is korszintre
emelik, és annak szabad kibontakozását biztosítják. Szent-Györgyi nemzeti fel-
emelkedésünk és kibontakozásunk zálogát a világszinten muvelt tudományban látja.
A modernizált tudományos életbe ezért minden értéket integrálni kívánt. A szovjet
tudomány igazi értékei és a szomszéd országok valódi eredményei számára egyaránt
beépítend6k voltak. Modellértékunek az amerikai és angol tudományos életet tartotta.
Természetes volt, hogy a világtudománnyal való kapcsolatban a nyugati, els6sorban az
angol-szász tudományt kívánta preferálni.

A nemzetközi kulturális kapcsolatok kiépítését61 azt remélte, hogy azok kedvez6
feltételeket teremtenek az egyetemes kultúra értékeinek a befogadásához, illetve a ma-
gyar kultúra nemzetközi megismertetéséhez. A magyar kultúra és a tudomány felvirá-
goztatásáért érzett felel6sségvezérli akkor, amikor tudományos és kutatómunkája mel-
lett szerepet vállal a különböz6 muve16désitársaságokban, ezért fogadja el az Országos
Köznevelési Tanács elnöki tisztjét is. Szent-Györgyi Albert 1945-1946-0s muvel6dés-
politikai ténykedése azon a reményen alapult, hogy Magyarországon a kultúra kibon-
takozásának soha nem látott távlatai nyílnak.

Mivel nemcsak a reakciós és konzervatÍv rendszereket ellenezte, hanem a totalitá-
rius megoldásokat is, ezért a tudomány és a politika együttmuködésének számára csak
addig volt értelme, amíg az a demokrácia talaján állt, amíg a politika a tudomány és
a kutatás szabadságát nem sértette. Mihelyt a politika szakított a demokráciával, és
a tudomány szabad fejl6dése veszélybe került, Szent-Györgyi a legnehezebbet, az emig-
rációt is vállalta. Az USA-ba történ6 távozása nemcsak a jobb kutatási lehet6ségek biz-
tosításával, hanem politikai szempontokkal is összefügg. Tudta, hogy a totalitárius
rendszer nemcsak az állampolgárt, hanem a tudóst is a legitimáció eszközévé, a taktika
szolgálóleányává teszi. Ó ezt nem vállalhatta, ezért inkább elhagyta az országot.
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A tudományos élet modernizálása és az MTA reformja*

Az ország felszabadulásakor, más területekhez hasonl6an, viszonylag elmaradott
állapotban volt a tudományos élet is. A tudományos kutatást jellemz6 néhány adat
mutatja az ország kutatási bázisának fejletlenségét: 1938-ban többségében néhány szak-
emberrel dolgoz6, kis kutató- és rutinvizsgálatot végz6 intézetek m6ködtek, összesen
mintegy 450 f6s létszámmal, mellettük 380 egyetemi, í6iskolai tanszék 950 oktatóval,
összesen 1300-1400 dolgoz6val. Az aktív keres6k 0,1%-a alkotta a kutatási bázist, a rá-
fordítások a nemzeti jövedelem 0,15%-át tették ki. Ennek ellenére néhány természet- és
bölcsészettudományi ágazatban, valamint a vállalati kutatásban kimagasl6 eredményt
is elértek, de egészében a kormányzat a kutatást alig támogatta. 1

A tudományos élet szervezeti megújulása gyorsan elkezd6dött. Budapest felsza-
badulása 6ta, március 7-én Melich János összehívta az Akadémia elérhet6 tagjait, hogy
megbeszéljék az MTA életének újraindítását. El6ször is múköd6képessé kívánták tenni
a Magyar Tudományos Akadémiát. Egyetértettek abban, hogy az eltávozott József f6-
herceg helyett Komis Gyula vegye át az Akadémia vezetését. Az MTA új vezetcSjének
programjában megfogalmaz6dott a megváltozott viszonyokhoz val6 alkalmazkodás
igénye. Komis az április 26-i összgydJ.ésencélul tUZte ki az MTA megújhodását, be-
illeszkedését a demokráciába, részvételét az újjáépítésben, és bekapcsol6dását a nemzet-
közi tudományos együttmúködésbe. Mivel Komis Gyula az Akadémiát demokratikus
intézménynek tartotta, annak modemizálását a régi keretek között, alapvetcSstrukturá-
lis változtatások nélkül is megoldhat6nak vélte. A megtisztuláshoz elégségesnek találta
a háborús b6nösök eltávolítását, és mintegy ötven új tag bevonását.2

A modernizáció központi kérdése volt a természet- és m6szaki tudományok sú-
lyának növelése és a humán tudományok befolyásának csökkentése. Nem véletlen,
hogy a vitában elscSnekfelsz6lal6 Szent-Györgyi Albert ilyen értelemben sürgette a vál-
tozást. Úgy ítélte meg, hogy egyespolitikailag kompromittált tagok kizárása nem oldja
meg a problémát, hanem az Akadémiának az új feladatok elé került tudomány alap-
vetcSigényeinek megfele16enkell megújhodnia. Az akadémikusok presztízsének meg-
6vása érdekében a változást csöndes, felt6nés nélküli m6dszerekkel akarta megoldani.
Szent-Györgyi kezdeményezésére benyújtottak egy javaslatot, hogy minden akadémi-
kus mondjon le, alakuljon szakosztályonként egy héttagú bizottság, és a bizottság hívja
vissza az akadémiai tagságra azokat, akik nem kompromittálódtak. Ezt az MTA a leg-
ridegebben visszautasította. Ugyanakkor rehabilitálta a Tanácsköztársaság alatt tanúsí-
tott magatartása miatt 1920-ban kizárt Beke Man6t. Mivel Szent-Györgyi a szervezet
radikális átalakításának sz6sz6lója volt, Bay Zoltánnal együtt lemondott, amit azonban
az Akadémia nem fogadott eP

1945. május 28-3O-ánülésezett az MTA nagygy6lése, ahol megválasztották a tes-
tület vezetcSit és az új akadémikusokat. A felszabadulás utáni Akadémia elnökévé
Kornis Gyula filoz6fust, másodelnökévé Vend! Aladár geol6gust, í6titkárrá Voinovich
Géza irodalmárt választotta. Az MTA-~ak 37 új levelez6, 15 rendes és 7 tiszteleti tagja
lett. Az Akadémia új levelez6 tagjai: Abrahám Ambrus, Andreánszky Gábor, Balla
Antal, Beke Man6, Beke Ödön, Beznák Aladár, Cotel EmcS, Deér J6zsef, Ember
GycSzcS,Entz Béla, Fokos-Fuchs Dávid, Galamb Sándor, Genthon István, Györke J6-
zsef, Haynal Imre, Horváth Barna, nIyés Gyula, Kotsis Iván, Kumorovitz Bernát, Ma-
r6t Károly, Moesz Gusztáv, Náray-Szabó IstVán, Ortutay Gyula, Papp Simon, Pattan-
tyús-Ábrahám Géza, Plank JencS,Supka Géza, Surányi János, Szászy István, Szemere
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Samu, Szokefalvi-Nagy Béla, Theisz Ede, Tur6czi-Trostler J6zsef, Varga István, Viski
Károly, Wellmann Imre, Zilahy Lajos. Rendes tagok lettek: Alföldi András, Bart6k
Béla, Bart6k György, Bay Zoltán, Holub J6zsef, Issekutz Béla, Kerékjárt6 Béla,
Kodály Zoltán, Laziczius Gyula, Moravcsik Gyula, Schulek Elemér, S06s Lajos, Széki
Tibor, Vitális Ist:yán, Zsirai Mikl6s. Az MTA tiszteleti tagjai: Bolgár Elek, Hevesy
György, Polner Odön, Szent-Györgyi Albert, Vámbéry Rusztem, Vendl Aladár, Zol-
nai Gyula.4

Az 1945-östagválasztáskor az új akadémikusok nagy része a tudományos és kul-
turális élet kivál6ságai közül került ki. A levelezo tagok - köztük 14 természettud6s,
két közgazdász - többsége szellemi-tudományos kvalitása alapján nyerte el tagságát.
A 15 rendes tagb61 hét volt természettud6s, nyolc a humán tudományokat képviselte.
A tiszteleti tagok nemzetközi rangja nem vitathat6. Az új tagok szakmai megoszlásá-
b61 arra lehet következtetni, az MTA modernizálási koncepci6jában tükrözodött a vi-
lág tudományos trendjeihez val6 közelítés igénye. A tagválasztások azt is bizonyítják,
hogy a két világháború között mellozött természettudományok pozíci6i sokat javul-
tak. Az osztályok száma ugyanakkor változatlan maradt.

Az MTA három osztályáb61 csak egy volt természettudományi, a hat alosztály
közül ketto tartozott a természettudományokhoz. Nem volt bioI6giai-orvostudomá-
nyi és mt'íszaki osztály.

A tudományos élet modernizálását követok úgy Ítélték meg, hogy a természet- és
mt'íszaki tudományok fejlodésének több problémája nem megfelelo akadémiai képvise-
letükbol, a Magyar Tudományos Akadémia funkci6inak helytelen értelmezésébol és
a tudományos kutatás nem kielégíto támogatásáb61 következik. A természettudomá-
nyok csekély súlya miatt Szent-Györgyi Albert tovább küzdött az MTA reformjáért,
úgy látva, hogy a tudományos intézmények elöregedtek, az Akadémia elavult. Fel-
fogása szerint a Magyar Tudományos Akadémia feladata már nem a tud6sok egymás
közti érintkezésének lehetové tétele - mert ezt a foly6iratok ellátják -, hanem a tudo-
mányos kutatás feltételeinek biztosítása. A tudomány otthonává tett akadémiának
ezért olyan anyagi eszközöket kell a rendelkezésére bocsátani, hogy tud6s tagjai ko-
moly kutat6munkát végezhessenek.5

Az MTA reformjáért és a tudomány megújhodásáért tett kezdeményezések az
Akadémia M06r Gyula vezette Reformbizottságának ellenállása miatt nem vezettek
eredményhez. Az MTAújjászületésével kapcsolatos javaslatot Teleki Géza vallás- és
közoktatásügyi miniszter is támogatta. Kornis Gyula elnök sem zárk6zott el a javas-
lat elol, ezért pártol6lag terjesztette a nReformbizottságn elé. Szent-Györgyi azonban
a bizottságt61 nem remélte a természettudományok elismerésének növekedését. Július
30-án Szent-Györgyi Albert és Bay Zoltán vezetésével megalakult a Magyar Természet-
tudományi Akadémia.6

A megújhodást sürgeto csoport szerint a magyar tudomány problémái a régi
keretek között nem 0ldhat6k meg, ezért a modernizálás érdekében a konfliktust is vál-
lalták a hagyományokhoz ragaszkod6kkal. Azoknak az eroknek a segÍtségéreszámítot-
tak, akik szintén a gazdasági-társadalmifejlodés feltételének tartották a tudományos-
mt'íszaki haladást. Szent-Györgyi Albert a természettudományok alapján mt'íködo ipar
és a tudomány kölcsönhatása miatt ítélte perspektivikusan is kedvezonek a Természet-
tudományi Akadémia mt'íködését. Szent-Györgyi megígérte, az új akadémia az állam
segítségére siet, ugyanakkor elvárta, hogy az állam is elismerje a tudományos kutatás
fontosságát és hasznát az egész magyar társadalomra.7
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Az elso modernizálási kísérletek, az MTA tervezett reformja olyan problémákat
vetettek fel, amelyekre a politikai pártok az esetek többségében nem rendelkeztek ki-
dolgozott koncepci6val. Az Akadémia átalalútását kezdeményezák a megújhodást
akar6 MTA-tagokb61, a háboru elotti akadémiai tudományokon lúvül rekedt vagy
emigráci6ban lévo tud6sok körébol kerültek ki. Mivd a modernizálás a pártok prog-
ramjában általános szinten megfogalmaz6dott, ezért képviseloik és sajt6juk egyetértett
és támogatta a megújhodási kísérleteket.

A magyar tudományos élet problémái a Szent-Györgyi vezette reformcsoport
kezdeményezései ellenére sem old6dtak meg, ezért a kérdésrol különbözo f6rumokon

továbbra is folyt a vita. A Magyar Pedag6gusok Szabad Szakszervezetének 1945. szep-
tember 7-i tanacskozásán sokoldalúan és viszonylag részletesen foglalkoztak a tudomá-
nyos élet problémáival. A tanácskozáson több tud6s is kifejtette véleményét az akadé-
mia reformjár6l.

Erdey-Gcúz Tibor az egyik legfontosabb tudománypolitikai fdadatnak az egysé-
ges tudományirányítást tartotta. Megítélése szerint erre a fdadatra a Vallás- és Köz-
oktatásügyi Minisztérium helyett egy, a kor színvonalán áll6 Akadémia lenne alkal-
mas, amdy az új kívánalmaknak megfeleloen irányítja a kutatást, teljes szabadságot ad
minden alkot6munkának, és szervezi a tudományos kutatást. Jánossy Dénes a tudo-
mányos élet átszervezésében különleges szerepet szánt az MTA-nak, Kosáry Domokos
nem hitt- az Akadémia lúvülrol kezdeményezett megváltoztatásában. Szent-Györgyi
Albert korábbi véleményét fenntartva új akadémia létesítése mellett foglalt állást, anél-
kül azonban, hogy Széchenyi akadémiája a háttérbe szorulna. Zsirai Mikl6s kiállt
a Széchenyi szelleméhez h{íAkadémia mellett, amelynek fo célja a magyar nyelv m{íve-
lése. A természet- és m<íszakitudományokat preferál6 tudománypolitikai elképzdések-
kd kapcsolatban kétségeit fejezte ki, szerinte Magyarország nem képes a tudományok
viIágversenyében részt venni, csak a nemzeti tudományok m{ívdésével t<ínhet ki.8

Az átalakulást követo szakmai csoportok a tudomány auton6miáját és szabadsá-
gát tisztdetben tartva lúvánták végrehajtani a változásokat. A tudományos élet moder-
nizálásának politikai jellege is volt, mert a reformért síkraszáll6k többnyire azokkal
kerültek összeütközésbe, akik tudományos pozíci6ikat a régi rendszerben szerezték.

Az MTA körüli vita 1945-1946 fordul6ján is a tudománypolitika központi kér-
dése volt. Az Akadémia Reformbizottságában foly6 viták azt mutatták, hogy a termé-
szettudományok súlyának növelése nehézségekbe ütközik. Szent-Györgyi Albert az
akadémiai reform dhúz6dásában ismét annak bizonyságát látta, hogy az MTA nem al-
kalmas az újjáépítéssel kapcsolatos feladatok ellátására, ezért újb61 bejelentette lemon-
dását az akadémiai tagságr6l. Ezt az Akadémia ezúttal tudomásul vette, leszögezve,
hogy mindent dkövet a Természettudományi Akadémiával val6 együttm{íködés érde-
kében, de Széchenyi Akadémiájának szellemét nem áldozza fel.

1945. december 4-én a Természettudományi Akadémia közgy{ílése megállapí-
totta, hogy az MTA vezetoségében nincs hajland6ság komoly reform végrehajtására,
ezért a további tárgyalást céltalannak tartotta. 9 Másnap Szent-Györgyi tájékoztatta
a sajt6 képviseloit kilépésének okair61, és újb61 megfogalmazta tudomanypolitikai d-
képzeléseit. Hangsúlyozta, az Akadémia nagymértékben feleIós a nemzeti katasztr6fá-
ért. Alapítója elgondolása szerint a szellemi függedenség és haladás fellegváralett volna,
ehelyett a szervilizmus és a féltudományosság otthonává vált. Egy olyan akadémia,
amdynek József foherceg volt a vezetoje és Orsós Ferenc a tudományos eszménye, az
képtelen az ország újjáépítését elorevinni. A megújhodásra csak akkor van lehetoség,
ha tagrevízióra kerül sor.l0
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Az Akadémia eredeti funkci6ját védelmezli csoport nem tudott azonosulni Szent-
Györgyi elképzeléseivel. A sajt6értekezletet követlien, december 10-éna Reformbizott-
ság Mo6r Gyula elnökletével tartott együttes ülésén elhatározta, hogy rágalmazási pert
indít Szent-Györgyi Albert ellen. Erre Bay Zoltán és Egerváry Jenli is lemondott tag-
ságár6l.11

December l2-én Szent-Györgyi Albert Az Akadémia válságac. cikkében újb61 ki-
fejtette véleményét a magyar tudományos életrol. Koncepci6jának lényege: társadalmat
építeni vagy újjáépíteni tudomány nélkül nem lehet. A tud6s feladata nemcsak az,
hogy tudományát mtlvelje, hanem az is, hogy segítse a politikát a problémák felismeré-
sében és megoldásában. A tudomány csak akkor képes társadalmi feladatának megfelel-
ni, ha a kor színvonalán mtlvelik, és megfelelli szervezetekkel rendelkezik. Az MTA
erre alkalmatlan. Ha nem következik be változás, Magyarországot kitörlik a kultúr-
nemzetek soráb6l. A megmerevedett magyar tudományos élettel szembeállította
a szovjet tudomány dinamizmusát. Szent-Györgyi nem tartotta véglegesnek az Akadé-
miával val6 szakítást, a Természettudományi Akadémiát sem tekintette az MTA riváli-
sának. Kifejtette, hogy az azonnal megsztlnik, mihelyt az Akadémia megfelel eredeti
célkittlzésének. Az MTA megújhodása viszont csak akkor biztosíthat6, ha eltávolítják
a haladás ellenségeit. A cél érdekében hatalmi, kormányzati beavatkozást sem ellenzett.
Szent-Györgyinek a tudomány és a politika közti viszonyr61 az volt a véleménye,
hogy a politika ne avatkozzék a tudományba, de a nemzet sorsfordulásának idején
a kormányzat kötelessége, hogy legfontosabb intézményeit a leghivatottabbak kezébe
helyezze. lZ

A modernizálást sürgetli tud6sok a demokratikus átalakulásra és a gazdasági fej-
lodésre hivatkozva nyomást gyakoroltak a humán tud6sok konzervatív csoportjára,
akiknek viszont az MTA-n és az egyetemeken belül nagyobb szavuk volt, mint az át-
alakítást kezdeményezoknek. A reform követelliinek helyzetét javította, hogy olyan
tudományos élet kialakulása mellett érveltek, amely Magyarországot, a magyar tudo-
mányt a nemzetközi tudományos fejlodés f5 trendjeihez kívánta kapcsolni, és olyan
politikai erlik d.mogatását élvezték, amelyek szintén érdekeltek voltak az MTA átala-
kításában.

A tudományos élet modernizálásár6l tehát tovább folyt a polémia. A Társadalom-
tudományi Társaság a tudományos élet válságár61 tudománypolitikai ankétot rende-
zett. Az ankét elsli ülésén Mo6r Gyula, a budapesti tudományegyetem rektora fejtette
ki vélemé!lyét. Elismerte, hogy vannak súlyos hibák, és mélyrehat6 reformokra van
szükség. Ugy látta azonban, hogy Szent-Györgyi túlságosan a természettud6s szem-
szögéblil nézi a kérdést. Mo6r Gyula szerint a tudománypolitika társadalmi kérdés, és
a problémát kompromisszummal meg lehet oldani. Csak a meglévo adottságokb61, em-
berekblillehet kiindulni, és nem lehet mindent elölrlil kezdeni. A gyökeres reform he-
lyett a meglévo intézményrendszer javítását szorgalmazta.lJ

Keresztury Dezso vallás- és közoktatásügyi miniszter véleménye szerint Szent-
Györgyi Albertnek sok kérdésben igaza van, de az Akadémia problémájának meg-
oldása nagyon bonyolult. A rendezés f5 akadálya az anyagiak hiánya. Egyetértett
Szent-Györgyivel abban, hogy sokat lehet és kell tenni a tudományos szervezetek tö-
kéletesítése érdekében. Megítélése szerint azonban a magyar kormány nem tud milli6-
kat áldozni tudományos intézetek felállításáravagy támogatására.14

A Szent-Györgyi Albert elleni per tovább mélyÍtette az Akadémia válságát. Ti-
zenhárom tud6s - Bay Zoltán, Rusznyák István, Egerváry Jeno, Cstlrös Zoltán, Jancs6
Miklós, Ivánovics György, Detre László, Bruckner Gyozo, Gombás Pál, Laki Kálmán,
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Wolsky Sándor, Ernst Jenó és Tárczy-Hornoch Antal- az MTA elnökéhez levelet in-
tézett, amelyben mély sajnálkozásuknak és oszinte megdöbbenésüknek adtak kifejezést
amiatt, hogy az Akadémia rágalmazási pert inditott Szent-Györgyi Albert ellen. A ti-
zenhárom élvonalbdi tudós kijdentette, azonosítja magát Szent-Györgyi azon kijden-
tésével, hogy az Akadémia mai összetételében a jövoben nem fdelhet meg fdadatának,
és megújhodás nélkül nem képes részt venni az ország újjáépítésében.tS

A politikától viszonylag független MTA életére a pártok közvetlen befolyást nem
tudtak gyakorolni. Az Akadémián belüli modernizá1ási törekvésekre viszont hatással
voltak a tudománypolitikai viták, annak ellenére, hogy a megoldásnak a szervezeten
belül kellett megszületnie. A magyar tudományos élet modernizálását követelóket tá.
mogatta a Magyar Kommunista Párt.t6

A természettudósok és a politika részéról érkezo kihívásokat az Akadémia ko-
rábbi funkciójához és struktúrájához ragaszkodó tudósok is kénytelenek voltak mérle-
gelni. A humán csoport engedményekre kényszerült. Mivel a Természettudományi
Akadémiának sem az Akadémia felszámolása volt a célja, hanem csak az, hogy kierO-
szakolja a megújhodást, újból megkezdodtek a két akadémia között a tárgyalások.
A július 1-jeiösszülésen Moór Gyula beszámolt arról a megállapodásról, hogy az Aka-
dé . edék gYÚl

" b ál
.
ák ID ál b T ' d ,.

mta es es nagy esen ev aszt) a . oszt y a a ermeszettu omany.
Akadémia azon tagjait, akik nem tagjai az MTA-nak, s ezt követoen a Természettudo-
mányi Akadémia megszt'inik.Az MTA ll. osztályát kettéválasztják. Ezentúl a ll. osz-
tály a matematikai, fizikai, kémiai és mt'iszaki tudományok osztálya lesz, míg a IV.
osztály a biológia és az orvosi tudományok osztálya. Megegyeztek abban is, hogy a ID., IV ál agl

" nl " 1 I ' II ál ..
agl

'" ales . oszt y t etszama egye o esz az . es . oszt y egyuttes t etszamav.
Közös egyetértéssel megállapodtak arról, hogy az elnöki tisztségre Kodály Zoltánt,
másodelnöknek Szent-Györgyi Albertet jelölik, fotitkár pedig Voinovich Géza marad.

A szervezeti reformot úgy próbálják megoldani, hogy az Akadémia tagjainak szá-
mát 160-ra csökkentik, s minden szakosztálynak 20 rendes és 20 levelezo tagja lesz.t7

Az MTA tagválasztó és tisztújító nagy~lésén egyhangúlag Kodály Zoltánt vá-
lasztották elnökké, Szent-Györgyi Albertet másodelnökké, a fotitkár ismét Voinovich
Géza lett. tB

1946. július 24-én választották meg az új levelezo és tiszteleti tagokat. A 26 leve-
lezó tagból mindössze négyen képviselték a humán tudományokat: Bitó István polito-
lógus, Kerényi Károly klasszikaftlológus, Pátzay Pál szobrász és Sík Sándor irodalmár.
A 22 új természettudományi levdezo tag közül mindössze egy volt mérnök: Borbély
Samu. Az orvostudományt öten képvisdték: Jancsó Miklós, Mansfdd Géza, Rusznyák
István, Sántha Kálmán és Töró Imre. Négy vegyész volt köztük: Bruckner Gyózó,
Cst'irös Zoltán, Müller Sándor és Schay Géza. A biológiát hat új levelezo tag képvisdte:
Ernst Jenó, lvánovics György, Laki Kálmán, Straub F. Bruno, Tóth László és Wolsky
Sándor. Levelezó tag lett két geográfus: Bulla Béla és Mendöl Tibor, egy csillagász:
Detre László, egy fizikus: Gombás Pál, egy állatorvos: Kodán Sándor és egy geológus:
Tárczy-Hornoch Antal.

A kilenc új rendes tag közé négy társadalomtudós került: Buza László jogász, Gu-
lyás Pál bibliográfus, Révész Imre történész és Laky Dezs6 közgazdász. Az öt termé-
szettudós közül Békési György fIZikus,Doby Géza biokémikus, Miskolczy Dezs6 or-
vos, Szentpétery Zsigmond geológus és Szokefalvy-Nagy Gyula matematikus volt.

Négy tiszteleti tagot is választottak: Fejér Lipót matematikust, Förster Aurél
klasszikafilológust, Kodály Zoltán zenetudóst és Zemplén Géza vegyészt.t9
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A tagválasztások következtében tovább nott a természettudósok száma, fokoza-
tosan megteremtodtek a feltételek ahhoz, hogy a kor snnvonalán álló Akadémia jöjjön
létre. 1946 ószére a Magyar Tudományos Akadémia szervezeti válsága is megoldódott.
Október 10-én az MTA igazgatótanácsa ülést tartott, amelyen a két csoport (MTA és
a Természettudományi Akadémia) vezetóin kívül megjdent a miniszterelnök, a minisz-
terdnök-helyettes, a vallás- és közoktatási miniszter, az újjáépítési és pénzügyminisz-
ter. A megbeszélésen a kormány az új szellemben induló Akadémia számára jdentós
anyagi támogatást hdyezett kilátásba. A VKM tudományos ügyosztálya a tudományos
élet vérkeringésének felfrissítése érdekében vállalta, hogy segíti egyes folyóiratok fel-
élesztését és bizonyos tudományos muvek megjdenését.2°

Az átalakulást sürgetó csoport az Akadémia szervezeti válságának megoldása után
arra törekedett, hogy a még meglévo korlátokat eltávolítsa a tudományos élet fejlodése
útjából. A modernizálódás folytatása szempontjából jdentos volt az 1946. december
19-i rendkívüli tagválasztás. Ezen a tagválasztáson Szent-Györgyi Albert nem csekély
ellenállással szembeszállva elérte, hogy a ill. és IV. osztály kiegészítse rendes tagjai
számát, tekintve az 1. és ll. osztállyalszembenfennállókomoly hátrányát. 1946.de-
cember 19. és 1949. november 28. között az MTA-nak négy osztálya volt. Az 1.osztály
volt a nyelv- és széptudományi osztály, két alosztállyal: a nydvtudományival és a szép-
tudományival. A ll. a bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztálya volt,
bölcsdeti és társadalomtudományi alosztállyal és történettudományi alosztállyal. A ill.
a matematikai, fizikai, kémiai és muszaki tudományok osztálya volt, a IV. pedig a bio-
lógiai és orvosi tudományok osztálya.21

December 19-én az MTA csak rendes tagokat választott. A Szent-Györgyi-cso-
port nyomásának megfeleloen az új tagok közé egyetlen társadalomtudós sem került
be. Akadémikus lett Csorös Zoltán vegyész, Egerváry jeno matematikus, Ernst Jeno
biofizikus, Gombás Pál fizikus, Haynal Imre orvos, Jancsó Miklós orvos, Mansfeld
Géza orvos, Mócsy János állatorvos, Papp Simon geológus, Rusznyák István orvos,
Sántha Kálmán orvos, Tárczy-Hornoch Antal geológus, Töro Imre orvos, Varga József
mérnök és Wolsky Sándor biológus.22Az MTA rendes tagjai valamennyien szakmai-
tudományos kvalitásaik alapján kerültek a tudóstársaságba. A Szent-Györgyi-csoport
egyetlen középszeru kutatót sem juttatott ~e. A tagválasztáskor Szent-Györgyi Albert
és csoportja elérte alapveto célkituzését. Erdekeik ezután már elváltak a politikai-
szakmai okokból változtatást sürgeto eroktol. A szakmai modernizációt célul túzo
Szent-Györgyi-csoport a súlyt dsosorban a struktúra fdtételrendszerének megteremté-
sére helyezte.

Magyar kultúra - világkultúra **

A kelet-európai tragédiák, valamint a háborús vereség következtében keletkezett
hdyzet új alapokra helyezett kultúrdiplomácia megteremtését kívánták Magyarország-
tól. A háboru után a muvdodési kapcsolatokat újra és új szellemben kellett helyreállí-
tani, s a korábban meg sem kísérelt együttmuködést kiépíteni. Magyarországnak arra
kellett törekednie, hogy a világban kialakuljon egy reális kép a magyarságról, és minél
kedvezobb feltételeket teremtsen az egyetemes kultúra értékeinek befogadásához, il-
letve a magyar kultúra nemzetközi megÍsmertetéséhez.

A magyar kultúcdiplomácia történetének talán legnehezebb korszakában volt,
mert egy elszigetelt országot kellett újból az egyetemes kultúra részévé tenni. E nehéz
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feladat megoldásában is számíthatott Magyarország Szent-Györgyi Albert nemzetközi
presztÍzsére. Tudta, hogy a népek közti közeledés kialakításában nagy felelosség há-
rul a közvétemény formálásában meghatározó szerepet játszó tudósokra, írástúdókra.
1945-1946-ban a Nobel-díjas tudós az egyik legtöbbet utazó magyar kultúrdiplomata.
Kutató és tudományszervezó munkája mellett a legkülönbözobb baráti és muvelodési
társaságokban tevékenykedik, folyóiratot szerkeszt. Társszerkesztóje volt a Zilahy La-
jos által szerkesztett Irodalom-Tudománynak, amely a magyar-szovjet kulturális kap-
csolatok elmélyítésében játszott fontos szerepet. 1946. július 9-én elvállalja a Ma-
gyar-Szovjet Muvelodési Társaságtiszteletbeli elnöki tisztét is.23

A nyugat-európai tájékozódás eloterében a francia kultúra állt. A francia kultúra
tisztelete, a francia szellem szeretete vezérelte a magyar szellemi élet kiválóságait, ami-
kor 1945 szeptember elején megalakÍtották a Magyar-Francia Társaságot. E társaság ve-
zetoségében is ott találjuk Szent-Györgyi Albertet társelnöki minoségben.24

Az ország tudományos kapcsolatainak az alakításában és a nemzetközi kulturális
együttmuködés kiépítésénél Szent-Györgyi Albertet az az elv vezérelte, hogy Magyar-
ország csak akkor képes igazán megújhodni, ha Kelet és Nyugat értékei számára nyi-
tott. Nemzetközi tevékenységével fontos szerepet játszott nemcsak a magyar kultúra
fellendítésében, hanem részesévéválhatott a háboru miatt gyulölettel telített, megaláz-
tatást és barbárságot is megélt Európa humanizálódásában. Egyetemes értékek vezérlik
akkor is, amikor elvállalja az Országos Köznevelési Tanács elnöki tisztjét. Emberesz-
ménye, egészséges, jó ítéletu, értelmes, tettrekész ember. E célkituzés realizálására
Szent-Györgyi az elemitol az egyetemig sürgos és mélyreható tartalmi és intézményi
változásokat sürgetett.25 .

Az 1947-esév új helyzetet teremtett Szent-Györgyi Albert számára. A változás
okát elsosorban a tudomány és a politika viszonyá&an, a tudományos szabadság rová-
sára bekövetkezett módosulásban kell keresni. 1947-tol a Magyar Kommunista Párt
a tényleges politikai hatalom birtokában gyökeresen módosította a tudósokhoz való vi-
szonyát, tudománypolitikai koncepcióját, és lényegesen átalakította kultúrpolitikáját.
A kulturális-tudományos élet "átszervezésébe" Szent-Györgyi nem kívánt bekapcso-
lódni. A hatalom szolgálatába állított, a legitimációt segíto szellemi élet tole idegen
volt. Amikor úgy látta, hogy az általa képviselt értékek és személye is veszélybe került,
elhagyta Magyarországot. 1947-etírtak.
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