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Albert Szent-Györgyi: Lost in the twentieth Century*
Szent-Györgyi Albert: Elveszetten a 20. században
Szülővárosomban valaha azt mondták, hogy a legolcsóbb
temetésben úgy lehet részünk, ha kezünkbe veszünk egy
gyertyát és magunk megyünk ki a temetőbe. A jelen írást
megelőzőkből ítélve valami ehhez hasonló ez a cikk is,
hiszen a nekrológot maga az „elhunyt” írja. Ám legyen!
Engem nem zavar az a gondolat, hogy életpályám lezárjam;
ami benső meggyőződésemmel szemben áll, az az, hogy
magamról írok, holott mindenféle exhibicionizmus idegen
tőlem. Ráadásul előre szeretek nézni, nem hátra. Ha
életem történetére pillantok, tökéletes kettősséget találok.
Egyfelől belső történetem rendkívül egyszerű, ha ugyan
nem unalmas: életem a természettudománynak szenteltem,
s valójában nem törekedtem másra, minthogy hozzájáruljak
és megfeleljek a tudományos kívánalmaknak. Másfelől,
ezzel tökéletes ellentétben, külső életpályám meglehetősen
rázósra sikeredett. Iskoláimat a feudális Magyarországon,
egy módos földbirtokos fiakánt végeztem, nem kellett
aggódnom a jövőm miatt.

Horthyt, és teli torokból üvöltve követelte kiadatásomat.
Elfogatási parancsot adtak ki még a családom tagjai ellen is.
Zsebemben svéd útlevelet találok, a svéd király parancsára
svéd állampolgár lettem, nevem Swenson őr, feleségemén
Swensonné őnagysága. Kevéssel később már Moszkvában
vagyok, ahol a kormány a legkirályibb módon fogad
(naponta háromszor kaviár), de nem sokkal később már „a
nép árulójának” nyilvánítottak és én játszottam el a „gonosz”
szerepét a budapesti színpadokon. Ugyanakkor elutasították
kérelmemet, hogy az Egyesült Államokba utazhassak, a
Szovjetunió iránt tanúsított rokonszenvem miatt. Végül
Woods Hole-ban, Massachusettsben leltem nyugalomra,
ahol egyedül dolgoztam a Tengerbiológiai Laboratórium
egyik sarkában.
A McCarthy szenátornak köszönhető idegtépő bonyodalmak
után a dolgok rendeződtek, bár a belső tusakodásnak még
nincs vége. Súlyos kételyek gyötörnek a tudományos
törekvések hasznosságát illetően. Van egy fiókom, tele
értekezésekkel a politikáról s a politika viszonyulásáról
a tudományokhoz, melyeket magamnak írtam, s egyetlen
céljuk, hogy tisztázzam a gondolataim és megválaszoljam
a kérdést, vajon a tudományok az ember fölemelkedéséhez
vagy pusztulásához vezetnek-e, vajon van-e értelme
tudományos törekvéseimnek? Ez így, önmagában nem lenne
érdekes. Vannak sokan, akik többet tettek a tudományért,
akik bátrabbak voltak, többet szenvedtek miatta, sőt halállal
bűnhődtek érte. Történetemet az teszi érdekessé, hogy
tükrözi turbulens korunkat. Ahhoz, hogy történetem értelmet
nyerjen, elsőnek föl kell tennem a kérdést: mi okozta ezt a
sok bajt és ennek mi köze a tudományokhoz?
***

Néhány év múlva már Németországban, Hamburgban,
dolgozom, az éhezéstől enyhe ödémával. 1942-ben
Isztambulban veszek részt egy titkos diplomáciai akcióban,
olyan körülmények közepette, amelyek egy olcsó, ám
izgalmas kémtörténetbe illenének. Röviddel ezután
figyelmeztettek, hogy Hitler magához rendelte a kormányzót,
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Rotterdami Erasmus, a korai reneszánsz bölcse,
megkülönböztetett az emberi történelemben nyugodt és
viharos szakaszokat, melyek a folyton önmagát ismétlő
történelem során újra és újra fölbukkannak. Az ember
megalkot egy bizonyos filozófiát és létrehozza ehhez
a megfelelő intézményeket. Ekkor béke van. Aztán
gondolkodása megváltozik, és az új szemléletnek meg kell
küzdenie az idejétmúlt szerkezettel, gondolkodásmóddal,
annak minden előítéletével, érdekeltségével. Mindaddig
zűrzavar uralkodik, míg az új nézet felül nem kerekedik, a
megfelelő új rend ki nem alakul. A világ soha nem ismert
zavarosabb időszakot, mint a mostani, tehát, ha Erasmusnak
igaza van, akkor gondolkodásunkban minden korábbinál
mélyrehatóbb változásnak kell bekövetkeznie. Világos
előttem, hogy mi ez a változás: átmenet a tudományelőttiből a
természettudományosba. Ez a változás nem csak mélyreható,
hanem túl hirtelen köszönt ránk, nem hagyva időt arra, hogy
alkalmazkodjunk. A két világ közötti különbséget legjobban
Arisztotelésznek, a természettudományok előtti kor egyik
legnagyobb tudósának esete szemlélteti a 2 kővel, és Galilei,
a modem természettudósok egyike.
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Arisztotelész azt mondta, hogy a nagy kő gyorsabban esik,
mint a kicsi. Ebben az állításban nem az az érdekes, hogy
téves, hanem az, hogy eszébe sem jutott, hogy ezt kísérleti
úton igazolni próbálja. Az efféle indítványt sértésnek
tekintette volna. Az embernek csak gondolkodnia kell
az igazság megtalálásához mert az értelem a közönséges
tapasztalat felett áll. Legfőbb az elme, mindenekfölött való.
Nem volt ok kételkedni sem abban, hogy amit az ember
érzékeivel megismer, a végső valóság. Ha megtapintunk
valamit, azt keménynek vagy puhának érezzük, száraznak
vagy nyirkosnak, úgyhogy Arisztotelész szerint ezek a
végső elemei annak, amiből a világ fölépül. Nem lehetett
a legcsekélyebb kétség afelől sem, hogy a világ forog
körülöttünk. Ennél csak egy kicsivel kellett továbblépni
ahhoz, hogy feltételezhessük, még az érzéseink is megbízható
irányítók, és a mindennapos tapasztalataink kiterjeszthetők
olyan problémákra, melyek kívül esnek tapasztalásunkon.
Így, ha az ember rühellte a halált, lehetségessé vált, hogy
ne is legyen halál, csak Hádész, Pokol vagy Mennyország.
Ha az embernek házra van szüksége, akkor építenie kell
egyet, tehát, ha létezik Világmindenség, akkor valakinek
azt létre kellett hoznia, és működtetnie is kell. Olyannak,
aki hatalmasabb nálunk. Így aztán az ember benépesítette a
világot egy vagy több istennel, aki(ke)t saját hasonlatosságára
teremtett.
Ám még ha vannak is nálunk hatalmasabb lények, mi kell,
hogy legyünk a fő gondjuk és világuk központja. Így az ember
felépített a maga részére egy képzelt világot, aminek alapja
a „hit” volt, értsd: a dolgok bizonyíték nélkül elfogadhatók.
Ezt a hitet írásba foglalták különféle korokban, és vallásnak
nevezték, aminek nevében az emberek megkínozták,
leigázták, vagy megölték egymást. Az emberiség hajlamos
az autisztikus gondolkodásra és határtalan önbizalomra,
s ez alapozta meg a tudományelőtti gondolkozásmódot.
Mindaddig, míg az ember magát középpontnak, legfőbb
úrnak és legfelsőbb bírónak képzelte, a Természet játékszere
maradt.
Kétezer évvel Arisztotelész után valaminek történnie kellett
az emberi gondolkodásban, mert itt és ott meg-megjelentek
emberek, mint amilyen Copernicus és Keppler, akik
szerényen megpróbálták összerakni a kettőt a kettővel, míg
egy támogató ember felment a ferde toronyra, hogy leejtsen
két követ, egy nagyot és egy kicsit, arra biztatva társait,
figyeljék meg melyik kő ér előbb le a kövezetre. Ami ebben
az egyszerű cselekvésben lényeges, az az alázatos hozzáállás:
ha a körülöttünk levő világból valamit meg akarunk tudni,
akkor szerény kérdéseket kell feltenni, vagyis kísérletezni
kell. Ugyanez a fiatalember nem bízott érzékszerveink
tökéletességében sem, így később megalkotta a teleszkópot,
hogy látását tökéletesítse. Az így javított látásával észrevette
a Jupiter bolygóit és a Satumust körülölelő gyűrűt, amit előtte
ember nem látott, ami világosan mutatta, hogy a kvantum
törvényekkel leirt, gyorsulóan táguló világegyetem nem
kizárólag az ember örömére és kísértésére lett megalkotva.
Ma, 3.5 századdal később, látjuk, hogy a kísérleti
tudományok gyorsan gyarapodnak, látjuk, hogy az emberi
létezés minden paramétere megváltozott, egy új világ
létesült, amiben az ember milliónyi galaxis milliónyi csillaga
közül, egyikükhöz tartozó, egy kis bolygónak lett rövidéletű
lakója. Erre a gondolkodásra lényegbevágóan jellemző az

alázat, tökéletlenségünk tudatosítása. Mi támasztja alá az uj
gondolkozást? A fő-törvény az, hogy semmit ne fogadjunk
el bizonyítékok nélkül, nézzünk szembe a tényekkel, mint
ilyenekkel, hideg fejjel, félelem vagy előítélet nélkül,
kompromisszumot nem ismerő, gondolkodásbéli becsülettel, félelemtől, remény és érdek valamint érzelmektől
(’”tumult ”) származó befolyásoltság nélkül. Jelenleg
egyfajta átmenet közepén élünk az elő-természettudományos
és a természettudományos gondolkodás között. Ez az oka a
zavarodottságunknak. Istent még mindig szánkra vesszük,
arcképét érméinkre véssük, de többé már nem a szívünkbe.
Ha megbetegszünk, még mindig imádkozunk, de mellette
penicillint is használunk. Békéért imádkozunk, de biztonság
kedvéért hidrogén-bombákat is gyűjtünk. Krisztust hirdetjük,
de “tömeg-pusztítás”-ról beszélünk.
Ezt a világot nekem az az óriási Krisztus-szobor jelképezi,
amely az emberiség felé terjeszti ki karjait Spanyolország
egyik hegyén, és fején egy hatalmas villámhárítót visel, arra
az esetre, ha a Mindenható megpróbálna belecsapni egy
villámmal, Az új, táguló világegyetemet meglehetősen hideg
helynek találjuk, és nem merjük elhagyni a régit. A baj az,
hogy a két világmindenséget nem lehet összekeverni, és az
inkvizítor atyának igaza volt, amikor azt mondta Galileinak,
hogy “A Te tanításod és az Egyházé nem létezhet egymás
mellett.” Büntetlenül nem gyárthatunk hidrogénbombákat
sem, amiket aztán együtt futtatunk a XVIII század önző-,
szűk-, érzelgős- és megtévesztő politikai gondolkodásával.
Nincs értelme asztronautát az űrbe küldeni, azért, hogy
elérjen más csillagokat, ugyanakkor tíz-lábnyi beton falat
építeni, hogy embereket emberektől elválasszon.
A maga idejében az elő-természettudományos gondolkodás
egyfajta stabilis világot hozott létre, de a természettudomány
jóvátehetetlenül aláaknázta a beletörődést a nyomorba,
az emberi létezés velejáró jellegzetességébe, és aláásta
az istenek, hercegek, bárók, tehetősök és nincstelenek,
jól-tápláltak és éhesek, fejlettek és fejletlenek régi
hierarchiáját. Visszaút nincs, és szembe kell néznünk a
szabad választással az álmokat meghazudtoló gazdagsággal,
az emberi méltósággal, valamint az önpusztítással, amit a
természettudomány ajánlott fel. Az én problémám az, hogy
mihez juttat el a természettudomány, és vajon képes-e olyan
világot megteremteni, amiben az ember újra egyszer otthon
érzi magát? Meg fogom kísérelni a válaszadást, miután
egyedi történetem leírását befejezem.
***
Anyai
részről
a
családom
nemzedékek
óta
természettudománnyal foglalkozik, én már a negyedik
generáció vagyok. Apámat csak a mezőgazdaság érdekelte,
ezért a mindennapokban anyám befolyása volt a döntő.
Zene töltötte be a házat és az ebédnél a társalgás az egész
világ intellektuális eredményei körül forgott. Politikának
és pénzügyeknek nem volt helye gondolataink között.
Azért foglalkozom természettudománnyal, mert már kora
gyermekkoromban megtanultam, hogy csak intellektuális
értékek elérésére érdemes törekedni, s a művészeti meg a
tudományos alkotás a lehető legmagasabb célkitűzés. Mély
meggyőződésem, hogy értékelésünk viszonyrendszerét már
kis gyermekkorban kialakítjuk. Mindaz, amit ezután teszünk,
ezen az értékskálán nyugszik, amit jórészt később már nem
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tudunk megváltoztatni. Kicsit olyanok vagyunk, mint Dr.
Lorenz libája, amely egy szék lábánál bújt ki a tojásból,
és egész későbbi életében a széket tekintette anyjának. Ez
a nevelésben fontos, hacsak nem akarunk csupán „testületi
embereket” nevelni, akiknek értelmét egyen-fazonra nyírták.
Elég unalmas gyerek lehettem. Semmi sem történt velem.
Nem olvastam könyveket és magántanárra volt szükségem
ahhoz, hogy átmenjek a vizsgákon. Aztán kamaszkoromban valami változott, és szenvedélyes olvasóvá
váltam, továbbá elhatároztam, hogy természettudós leszek.
Nagybátyám, egy ismert szövettanász (Lenhossék Mihály),
aki családunkban domináns személyiség volt, maga is
koraérett gyermek lévén, hevesen tiltakozott ez ellen, mivel
egy magamfajta unalmas egyéniség részére nem látott
jövőt a természettudományokban. Midőn véleménye rólam
fokozatosan javult, beleegyezett abba, hogy kozmetikával
foglalkozzam. Később már azt is latolgatta, hogy fogorvos
legyek. Miután a középiskolát kiváló eredménnyel fejeztem
be, lehetségesnek tartotta, hogy proktológus legyek (olyan
szakorvos, aki a végbéllel és a végbélnyílással foglalkozik,
neki magának aranyere volt). Ezért aztán első tudományos
közleményem elsőéves koromban az orvosi egyetemen a
végbélnyílás hámszövetét taglalta. A természettudományt
határozottan nem a szebbik végén kezdtem, de rövidesen
átváltottam az üvegtestre, új módszerrel próbáltam felderíteni
a rostszálak finom szerkezetét. Ezt a korai történetemet
azért említem meg, mert azt érzékelteti, hogy nem szabad
végleges döntést hozni egy túl fiatal gyerekről.
Némi hímévre tettem szert hisztológusként midőn
harmadéves
orvostanhallgató
koromban
egyre
elégedetlenebb lettem a morfológiával, amely keveset
árult el nekem az életről, így átváltottam afiziológiára, de
derékba törte tanulmányaimat a kötelező katonai szolgálat.
Az első világháború egyenruhában talált. Évszázados
magyar hagyomány volt, hogy ne tegyünk fel kérdéseket, ha
a haza harcba hív. Ennek megfelelően cselekedtem, ám az
első három év alatt fokozatosan erősödött bennem a vágy,
hogy visszatérjek a természettudományokhoz. Ugyanakkor
egyre inkább meg is utáltam a katonai szolgálat erkölcsi
aljasságát. Tisztán láttam, hogy a háborút elveszítettük, és
hogy értelmetlenül áldoz föl minket az uralkodó klikk: azzal
szolgálhatom legjobban a hazát, ha életben maradok. Így
egy napon, mikor a terepen voltam fogtam a puskámat és
keresztüllőttem karcsontomat. A mélyen belém rögződött
hagyomány miatt ezt nem volt könnyű megtennem és ez az
eljárás veszélyes is volt. Mindenesetre ez visszajuttatott a
fővárosba, ahol megszereztem az orvosi diplomámat, hogy
aztán a hadsereg bakteriológiai laboratóriumában folytassam
szolgálatomat. Itt csak egyszer keveredtem bajba, midőn
elleneztem a kísérletezést olasz hadifoglyokon, ami az
életüket veszélyeztette. Mivel a kísérletek felelősének
kettővel több csillaga volt, mint nekem, azzal büntettek,
hogy Észak-Olaszország mocsaraiba küldtek, ahol a trópusi
malária kurtára szabta a várható élettartamot. Néhány héttel
később a háború véget ért, úgyhogy elevenen kerültem ki
belőle, és visszatértem a laboratóriumba.
Meg akartam érteni az életet, de az élettan komplexitása
legyőzött. Így áttértem a farmakológiára, ahol legalább
az egyik tényező, a gyógyszer, ismert. Ez, amint rájöttem,
nem csökkenti a nehézségeket. Ezért belekezdtem a
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bakteriológiába, de a baktériumokat is túl komplikáltnak
találtam. Fizikai kémiára, majd kémiára váltottam át, végül,
az azokban az időkben legkisebbnek hitt egységekre, a
molekulákra. Tíz éve a molekulákat is túl összetettnek
találva elektronokkal kezdtem foglalkozni, remélve, hogy
elértem „legalulra”.
Ám a Természetben nem létezik legalul, a legalapvetőbb elv a
„szervezettség”. Ha a Természet két dolgot összerak, valami
új keletkezik új tulajdonságokkal, amiket az összetevő
komponensek tulajdonságaival nem lehet kifejezni. Midőn
elektronokból és protonokból atomok jönnek létre, majd
ezekből molekulák, molekuláris aggregátumok keletkeznek,
és így tovább föl egészen a sejtig vagy a teljes állatig,
minden szinten valami újat találunk, lélegzetelállító új
távlatok nyílnak. Valahányszor valamit komponensekre
bontunk szét, valami eltűnik, valami, ami a leglényegesebb
vonás lehetett. Ma tehát, 68 évesen, az elektronok mozgása
nyomában újra be kell járjam a magam útját a kiterjedtebb
rendszerek felé, remélve, hogy valamikor eljutok a sejtszintű
szervezettség megértéséig. Életem belső pályaíve egy sima
szinuszgörbe, nem úgy a külső!
A háború után tanársegéd lettem az újonnan létesített
egyetemen, Pozsonyban, egy régi magyar városban.
Néhány hónappal később Pozsonyt a Versailles-i
Szerződés Csehszlovákiának adta (ma Bratislavának
nevezik) és nekünk távoznunk kellett onnan. Tudományos
felszerelésünket kimentettük egy éjszaka, nem minden
veszély nélkül, munkásnak öltözve jutottunk be a kampusz
szigorúan őrzött kapuján. Közben Magyarországon a
kommunisták vették át a hatalmat, aminek következtében
minden tulajdonom elvesztettem. A legeslegutolsó
pillanatban sikerült megmentenem ezer angol fontot. Ezt
megosztottam Anyámmal, akit Budapesten meglátogattam.
A látogatáshoz át kellett kelni éjjel a téli Dunán, egy
kicsi, túlterhelt csónakban, ott, ahol nem volt cseh őrség,
akik az átkelők láttán már lőttek is. Velem volt egy apáca,
Angelika nővér, aki halálosan félt és kétségbeesetten
kapaszkodott belém. Visszatérésemkor egy éjszakát a hóban
töltöttem és Pozsonyba súlyos tüdőgyulladással érkeztem.
Életemet valószínűleg Angelika nővér odaadó ápolásának
köszönhetem. Ezután feleségemmel és gyermekünkkel
Nyugat felé vettem utamat.
Az angol fontok lehetővé tették, hogy egy darabig szerényen
megéljünk, s ez idő alatt ki akartam elégíteni vágyamat a
kutatásra. Először Prágába mentem, hogy valamennyi
elektro-fiziológiát tanuljak Ármin von Tschermaktól, majd
onnan Berlinbe, hogy a pH-ról tanuljak Michaelistől (aki
később utolsó nyarát vendégházamban töltötte Woods Holeban). Berlinből Hamburgba utaztam a Trópusi Higiénia
Intézetébe. Úgy számítottam, hogy míg fizikai kémiai
vonalon kutatok, eleget tanulok a trópusi gyógykezelésekről
is ahhoz, hogy valamelyik gyarmati kormány alkalmazzon,
ha pénzem végére értem. El is jött ez az idő, megvásároltam
a trópusi felszerelést, útra készen álltam, amikor a sors úgy
hozta, hogy a Holland Fiziológiai Társaság gyülést tartott
Hamburgban, ahol egyik résztvevő W. Storm van Leeuwent,
a farmakológia tanszékvezető professzora volt, Leidenből.
Vele volt Fritz Verzar professzor, aki docensi beosztásban
dolgozott mellette. Úgy volt, hogy Verzar visszatér
Magyarországra, ezért bemutatott engem Stormnak, aki
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fölajánlotta nekem Verzar beosztását, amit elfogadtam.
Két évig dolgoztam Leidenben, közben szabad időmben
kémiával foglalkoztam, majd Groningenben csatlakoztam
Hamburger laboratóriumához, ahol négy évet töltöttem. A
fizetések nagyon alacsonyak voltak, szerény megélhetést
tettek lehetővé, de boldogan és nyugodtan éltünk.
***
Akkorra úgy gondoltam, képes vagyok már biokémiai
problémákkal foglalkozni. Nekifogtam a biológiai oxidációk
megismerésének. Akkoriban heves nézetkülönbség dúlt
O. Warburg és H. Wieland, továbbá követőik között. Az
előbbiek szerint a légzésnél a leglényegesebb lépés az
oxigén aktiválása volt, míg Wieland a hidrogén aktiválását
tekintette annak. Én be tudtam bizonyítani, hogy mindkét
folyamat részt vesz az oxidációban, Ha cianidot adtam a
rendszerhez, megakadályozta az oxigénaktiválódást (vele a
légzést), ha aztán metilén-kéket adtam a szövetvagdalékhoz,
a színezék visszaállította a légzést, mivel helyettesítette
az oxigénaktiválást. A rendszer redukálódott aktivált
hidrogénnel, majd spontán reoxidáció következett be.
Ezen kísérletek alatt érdekelni kezdett a szukcino- és
citrokodehidrogenáz működése. Ezek a dehidrogenázok
különböztek más dehidrogenázoktól, mert ezek bizonyos
„szerkezet”-hez voltak kötve, és annak mibenléte nagyon
fontosnak bizonyult. Ezek nem lehettek csupán közönséges
metabolikus enzimek, valami általános katalitikus szerepet
kellett ellássanak. Ha ez így van, akkor mihelyt a szukcinodehidrogenázt dezaktiváljuk, és ez megtehető – amint ezt
Quastel korábban megmutatta – malonsavval, a légzés
egészét gátoljuk meg. Ennek értelmében malonsavat adtam
a szövetvagdalékhoz, mire a légzés leállt. Ez azt igazolta,
hogy a borostyánkősav (és a citromsav) valamiféle általános
katalitikus aktivitással rendelkezik, mert nem lehettek
egyszerűen metabolikumok, amint azt korábban tartották.
Ezeket a gondolatokat később Krebs dolgozta ki, ami az
úgynevezett Krebs-ciklusnak lett az alapja. A C (vitamin)
e hatásának felismerését, a dikarboxil savak katalízisét
ismerték el később a Nobel-díjjal.
A növényi légzés után is érdeklődtem, mivel meg voltam
győződve arról, hogy nincs alapvető különbség a fű és ember
között, aki az előbbit nyírja. A növényeket akkoriban két
csoportra osztották. A „katechol oxidáz” és a „peroxidáz”
növényekre. Ezek közül a katechol oxidáz növényekkel
kezdtem foglalkozni, amik katecholt és erős katechol oxidázt
tartalmaztak. Egyszerűsítettem az elfogadott, meglehetősen
komplikált elgondolást erről az oxidációs rendszerről,
azután áttértem a „peroxidáz” növényekre, amiket azért
neveznek így, mivel ezek nagy töménységben tartalmaznak
peroxidázokat. Ha a peroxidáz és benzidin keverékéhez
valamely peroxidot adunk, azonnal egy mélykék szín jelenik
meg, ami a benzidin oxidációjától ered. Azt találtam, hogy
ha ezt a benzidin-reakciót tisztított peroxid helyett növényi
nedvvel végezzük, akkor a reakció (a kék szín megjelenése)
nagyon kicsit várat magára (1 másodpercet vagy ilyesmit).
Ez fölkeltette érdeklődésemet. Egy redukáló szernek kellett
jelen lennie, amely redukálta az oxidált benzidint, és a
késedelem oka az az idő, ami a még ismeretlen redukáló szer
oxidálódásához kellett. Mint kiderült, ez az aszkorbinsav.
Ezeket a reakciókat itt kissé részletesebben ismertetem, mert
ezek mutatják, miként dolgozom.

A legvadabb elméleteket állítom fel, hogy a kémcsőben
lezajló reakciókat a legtágabb értelemben vett filozófiai
elképzelésekkel kapcsoljam össze, de a legtöbb időt azért
a laboratóriumban töltöm, játszom az élő anyaggal, nyitva
tartom a szememet, megfigyelem és nyomon-követem
a legkisebb részleteket is. Manapság divat kerülni a
hipotézisek fölállítását (mert hamisnak bizonyulhatnak), és a
megfigyeléseket olvasóknak szóló iránymutatásra korlátozni.
Úgy hiszem, hogy az intim testközelség az élő anyaggal még
mindig fontos a biológus számára. Ha ily módon dolgozunk,
rendszerint adódik valami, mondjuk csekély eltérés a
várttól, amelyet, ha végigkövetünk, alapvető felfedezéshez
vezethet. Az „elméletek” arra valók, hogy kielégítsék az
értelmet és felkészítsék egy véletlenre, valamint arra, hogy
legyen miért tovább dolgozzon a kutató. Be kell látnom,
hogy a legtöbb új megfigyelésem rossz elméleteken alapult.
Elméleteim dugába dőltek, de valami megmaradt utánuk.
Készítettem elméleteket a mellékvese kapcsán is, ami annak
feltételezésére vezetett, hogy a peroxidáz növények redukáló
anyaga a mellékvesekéregben is jelen kell legyen, nagy
koncentrációban. Azt találtam, hogy az valóban jelen van,
bár ennek a feltételezésnek alapelméletéről később kiderült,
hogy téves.
Hamburger halála mindezeknek véget vetett. Az utódja egy
pszichológus lett, aki nem szerette a kémiát, és azzal együtt
engem sem. Arra gondoltam, hogy fel kell adnom mindent,
minthogy még csak kezdő voltam a tudományban, olyan,
akinek nem volt sem több pénze, sem külföldi diplomája.
Elküldtem
feleségemet
szüleihez,
gyermekünkkel,
Magyarországra, és vártam a véget. Úgy láttam, nem
maradt választásom. Búcsúzóul a természettudománytól
még elmentem a Nemzetközi Fiziológiai Kongresszusra
Stockholmba (1926). Az elnöki megnyitó előadást Sir
Frederick Gowland Hopkins tartotta, aki meglepetésemre
nevemet háromszor is említette, többször, mint bárki másét.
Így az előadást követően, összeszedve bátorságomat,
odamentem hozzá. „Miért nem jön Cambridge-be?” –
kérdezte. “Gondom lesz rá, hogy Rockefeller-ösztöndíjat
kapjon!” És így is tett.
Számomra ő akkor is rejtély volt, s most is az. Ő
volt az az ember, kinek legnagyobb befolyása volt
természettudományos fejlődésemre, noha soha nem
beszéltem vele természettudományokról, és előadni is
csak egyszer-kétszer hallottam. Közleményei nem voltak
különösen lebilincselők, környezetére mégis mágikus hatást
tett. Ez a kis szerény ember, minden gyerekes hiúságával
együtt, alázatosan kutatott az igazság után. Személyisége
világossá tette, hogy minden velejáró kemény munka
ellenére a kutatás nem valamiféle módszeresen végezhető
elfoglaltság, hanem intuitív művészi elhivatottság.
Cambridge-ben sikerült izolálnom a Groningenben talált
redukáló anyagot. Narancsból, citromból, káposztaléből
és mellékvesekéregből kristályosítottam ki. Tudtam,
hogy a cukrok rokona, de nem tudtam melyiké. „Ignose”
-nek neveztem el, mivel „ignosco” azt jelenti, hogy „nem
tudom” és az „-ose” szóvég cukrot fejez ki angolul.
Harden, a biokémiai folyóirat szerkesztője, nem kedvelte
a tréfákat és rendre utasított engem. A „Godnose”
(Istentudja) javaslattal sem értem el többet, így Harden
javaslatát követve az anyagot „hexuron”-savnak neveztem
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el, mivel hat szénatomot tartalmazott és savas jellegű
volt. Ezért a munkáért kaptam a PhD fokzatomat. A baj
az volt, hogy csak egy nyersanyagból tudtam számottevő
mennyiséget kinyerni, a mellékvesemirigyekből, ám ez
elegendő mennyiségben nem állt rendelkezésre Angliában.
Ezért elfogadtam N. Kendall meghívását Rochesterbe
(Minnesota), a Mayo Klinikára, ahol a Szent Pál vágóhídtól
bőséges nyersanyaghoz jutottam. Egy éven át dolgoztam az
Egyesült Államokban, majd visszatértem Cambridge-be 25
g hexuronsavval a zsebemben. Ebből legtöbbet Haworthnak, a nagy szénhidrát-vegyésznek adtam, aki azt szerkezeti
elemzésnek vetette alá.
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várom, hogy azonos lesz a C-vitaminnal. Erre mindig erősen
gyanakodtam, de soha nem vizsgáltam. Ezen a területen
nem ismertem az állatkísérleteket, és az egész probléma
számomra túl feltűnősködő is volt. A vitaminok – szerintem
– nem érdekesek elméleti szempontból. A vitamin szó azt
jelenti, hogy azt meg kell enni. És amit meg kell enni, az
elsősorban a szakács gondja, nem a tudósé. Mindenesetre
Swirbely megvizsgálta a hexuronsavat. Az egész eljárás 2
hónapot vett igénybe, de már egy hónap után is kétségtelen
lett, hogy a hexuronsav C-vitamin. Ebből nem is csináltunk
titkot, hanem befejeztük a vizsgálatot, ami nem hagyott
kétséget a hexuronsav és C-vitamin azonossága felől.
Ezért mi (Haworth és én) átkereszteltük a hexauronsavat
aszkorbinsavra. Idáig jutottunk. Az aszkorbinsav orvosilag
nagyon jelentősnek látszott, csak éppen nem volt semennyi
belőle és egyik növényi alapanyag sem tette lehetővé ipari
méretű előállítását.
***

Forrás: http://www.npusainc.com/us/en/products/izumio/science/

A magyar kormányban akkoriban (1932) egy’ nagyon
kimagasló kultuszminiszter* volt, aki a magyar
természettudománnyal
kapcsolatos
állapotokat
modernizálni akarta és ehhez a segítségemet kérte. Ezért
elfogadtam a Szegedi Tudományegyetem orvosi vegytani
katedráját, és, bár nehéz szívvel, elhagytam Cambridge-t.
Szegedre mentem, ahol laboratóriumaim hamarosan
rátermett fiatal kutatókkal teltek meg. Visszatértem az
oxidációra és nemsokára érdekelni kezdett egy sárga,
ismeretlen színezék, a „cytoflave” a maga remek
fluoreszkálásával és visszafordítható redukálhatóságával.
Nem lévén ott spektroszkópom, nem tudtam tulajdonságait
megfelelően leírni. Manapság riboflavinnak nevezik. A
laktokodehidrogenáz is érdekelt. Azt találtam, hogy annak
aktivitása egy koenzimhez kapcsolódik, egy nukleotidhez,
amit olyan mennyiségben izoláltam, hogy azt elemzéshez
hidrolízisnek vethessem alá. Erős volt a gyanúm, hogy ebben
piridin-származékok szolgáltak bázisként. A hidrolizátumot
le akartam csapni platina-kloriddal, de mikor neki akartam
állni ennek, rémülten észleltem, hogy a platina- kloridos
üveg üres volt. Az általános vegyszerhiány lehetetlenné
tette, hogy platina-kloridot kerítsek, így a hidrolizátumom
csak elöregedett. Lényegében ugyanazt az utat jártam,
amit később Warburg, s amely őt a piridin nukleotidok
felfedezéséhez vezette.
Egy napon egy kedves, fiatal, Amerikában született magyar,
J. Swirbely, csatlakozott a munkámhoz Szegeden. Mikor
megkérdeztem tőle, mihez ért, azt válaszolta, hogy meg
tudja állapítani van-e valamiben C-vitamin. Még volt tán
egy gramm hexuronsavam, azt neki adtam, hogy nézze
meg vitamintartalmát. Mondtam neki, hogy magam azt
*

Klebelsberg Kuno (a szerk. megjegyzése)

Történetesen Szeged a pirospaprika-ipar központja. A paprika
Cambridge-ben nem volt hozzáférhető. Egyszer láttam a
piacon, de az eladó óvott tőle, mert, mint mondta, mérgező.
Egy este vacsorára friss paprika volt, amit akkor nem volt
kedvem enni. Az a kifogás jutott eszembe, hogy ez volt
gyakorlatilag az egyetlen növény, amit még nem vizsgáltam
meg, így a paprikát magammal vittem a laboratóriumba.
Éjfélre kiderült, hogy kincsesláda jutott a kezemben,
a paprika grammonként 2 mg C-vitamint tartalmaz.
Néhány hét múlva már kilószámra volt C-vitaminom, amit
elosztogattam kutatóknak szerte a világon, akik hajlandók
voltak dolgozni vele. Ez rövidesen lehetővé tette a teljes
analízist és a szintézist. Nobel-díjamat részben ezért a
munkáért kaptam, amely egy másik váratlan felfedezéshez
is vezetett.
Amikor még csak nyers, bár nagy töménységű aszkorbinsavkivonattal rendelkeztem, logikusnak tűnt kipróbálni azt
Henoch-Schönlein-purpura eseteken. Skorbut esetén
ugyanis a számottevő kapilláris törékenység miatt szubkután
vérzések lépnek fel. Az extraktjaim hatásosak voltak. Mikor
kristályos aszkorbinsav állt már rendelkezésre, azt újra
kipróbáltuk. Még erősebb hatásosságot vártunk, azonban
semmi hatást nem észleltünk. Nyilvánvaló volt, hogy a
kevésbé tiszta nyers extraktjaimban valami más anyag is
jelen volt, ami a szubkután vérzés esetén hatásos volt. Arra
gondoltam, hogy „flavonok” okozzák a hatást. Tippem
helyesnek bizonyult. A flavonokat izoláltam paprikából,
és ezek gyógyították a purpurát. Ezt a vegyületcsoportot
„P-vitamin”-nak neveztem. Azért használtam a P-betűt, mert
nem voltam biztos abban, hogy vitaminról van szó. Az ábécé
F-ig volt foglalt, és így elég idő maradt arra, hogy zavar
megelőzésére eliminálják a “P-“ jelzőt, ha a vitaminjelleget
nem sikerülne később igazolni.
Úgy éreztem rendelkeztem most már elegendő tapasztalattal,
hogy összetettebb biológiai problémával foglalkozhassak,
ami közelebb visz magának az életnek megértéséhez.
Az izom-összehúzódásokat választottam. Heves fizikai,
kémiai és dimenzionális változásai miatt, az izom eszményi
vizsgálati anyag. Ha valaki ilyen új területre kerül, gyakorta
nem tudja, hol kezdje. Egy dolgot mindig lehet csinálni, és ezt
tettem magam is: meg kell ismételni régi mesterek munkáját.
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Én W. Kuhne, száz évvel korábbi eljárását követtem.
Miozint extraháltam erős kálium-klorid (KCl) oldattal és
nyitva tartottam a szememet. Társammal, Banga Ilonával,
megfigyeltük, hogy, ha az extrahálási időt megnyújtottuk,
ragacsosabb extraktumhoz jutottunk, anélkül, hogy több
proteint nyertünk volna ki. Hamarosan azt találtuk, hogy
ez a jelenség egy új protein, az „aktin” megjelenésének
köszönhető. Ezt egyik tanítványom, Straub F. Brúnó, egy
elegáns eljárással izolálta, én pedig „kristályosítottam” a
miozint. A miozin nyilvánvalóan egy összehúzó protein, de
az volt a baj vele, hogy in vitro nem működött. Valamely
összehúzó proteinnek, bárhol van is, összehúzó hatással
kell rendelkeznie. Az új, nagyon viszkózus aktin-miozin
együttesből, amit „actomiozin”-nak neveztünk, szálakat
készítettünk és forralt izomnedvet adtunk hozzájuk. A
szálak összehúzódtak. Mikor ezt az összehúzódást, az élet
megnyilvánulásának egyik legrégibb jelét, azaz mozgást,
in vitro láttam, életem talán legizgalmasabb perceit éltem
át. Egy kis főzőcskézés hamarosan igazolta, hogy az, ami
az összehúzódást előidézte, az ATP és ionok voltak. Ezt a
végkövetkeztetést, hogy az izom-összehúzódást lényegében
az „aktomiózin” és ATP kölcsönhatás okozza, hamarosan
nyomatékosan megtámadták, ezért én később (Woods Holeban) kidolgoztam a glicerinálás módszerét. A házinyúl
horpaszizmát glicerináltam, azaz hígított glicerinnel,
alacsony hőfokon extraháltam. Ezt a módszert ma elterjedten
használják biológiai anyagok (pl. spermium) tartósítására.
ATP hozzáadására a glicerinált izom összehúzódott, azonos
feszültséget létesítve, mint amit in vivo maximálisan el
lehet érni. Ez megelégedésemet váltotta ki, aminek alapján
azt gondoltam, hogy néhány hét alatt az egész izomkérdés
tisztázódik majd. Azonban ma, 10 év elteltével, még
mindig nem értem teljesen az izomműködést. Ez arra a
következtetésre vitt, hogy valami hiányzik az alapvető
elgondolásainkból, valami, ami lényeges az energiaátalakítás
vonalán. Ezért félretettem az izmokat, hogy ezt a valamit
megtaláljam. Ez fokozatosan a mozgás elektronikus
dimenzióihoz, a jelenlegi területemhez vitt.
Mint az egyetemem ideiglenes vezetője (rektor), igyekeztem
bevezetni olyasmiket, amiket korábban Nyugaton láttam.
Intenzív kulturális életet kezdeményeztem az egyetemi
ifjúság körében, ami tetőpontját azzal érte el, hogy a
Hamletet előadtuk, mégpedig jól. De a demokratikus
gondolataim egyre inkább konfliktusba sodortak a fasizmus
növekvő árjával. Nem én voltam, aki beléptem a politikába,
hanem a politika jött a mi életünkbe, és amikor könyveket
égettek és zsidó barátaim ellen vádakat emeltek, nekem
vagy „igen”-t, vagy „nem”-et kellett mondanom. Én „nem”et mondtam, és amikor később, a második világháború alatt
egyes magyar vezetők titokban arra kértek, tegyek valamit
Magyarországnak a német szorítás alóli megmentéséért, egy
előadás ürügyén Isztambulba mentem, hogy brit és amerikai
diplomatákkal lépjek kapcsolatba, és kiszimatoljam, hogy mit
lehetne tenni. Ez kockázatos vállalkozás volt, mert németek
által megszállt területeken kellett keresztül utaznom, és
Isztambul kifinomult módszerekkel rendelkező kémközpont
volt, míg én kezdő voltam ezen a területen. Úgy gondoltam,
hasznosabb lennék, ha csak, mint magánember mennék
Isztambulba és így kockáztatom meg a dolgot. Felkerestem
a miniszterelnökünket, Kállay Miklós urat, és elmondtam
tervemet. Külsőleg Kállay náci volt, de azt gyanítottam,
hogy jó magyar, aki csak adódó lehetőségre várt, hogy az

országot a másik oldalra vigye át. Ez a gyanúm helyesnek
bizonyult, ugyanis ahelyett, hogy letartóztatásomat rendelte
volna el, arra kért, képviseljem őt és továbbítsak üzeneteket
a szövetségeseknek.
Isztambulban sikerült érintkezésbe lépnem az angol
titkosszolgálat vezetőjével, vele részletes terveket
készítettünk, amelyekre London hamarosan áldását adta.
Azt tette ezeket a lépéseket izgalmassá, hogy biztosan nem
tudtam, kivel is állok kapcsolatban, az angol, vagy a német
titkosszolgálattal. Ez csak akkor tisztázódott, mikor német
területen mentem keresztül. Nem tartóztattak le, s így végülis
bebizonyosodott, hogy az angolokkal álltam kapcsolatban.
Sajnos, a küldetésem titka kiszivárgott, és nem tudtam titkos
rádió adóvevőt létesíteni, ami része volt terveimnek. Házi
őrizetbe helyeztek. Hitler kiadatásomat követelte. Később,
amikor elfoglalta Magyarországot, igen kicsin múlott, hogy
elkerültem a végső letartóztatást a Gestapo által. Ezt inkább
a jó szerencsémnek köszönhettem, mint képességeimnek,
A letartóztatás igen fájdalmas halált jelentett volna. Még
leányomnak is bujkálnia kellett, mert ellene is letartóztatási
parancsot állítottak ki.
Hitler ellen tevékenykedni és földalatti életet élni változatos
volt, ám nem mindig kellemes. Arra számítottam, hogy
kivégeznek, ezért az izomra vonatkozó megfigyeléseimet
leírtam, majd kiküldtem barátomnak, Hugó Theorellnek,
hogy az Acta Scandinavicában közölje. Nem akartam,
hogy azok elvesszenek. Barátom nem tudta, hol vagyok,
ezért táviratilag nyugtázta a kézirat érkezését a svéd
követségre. A sors úgy hozta, hogy akkor történetesen ott
bujkáltam. De Theorell távirata leleplezte rejtekhelyemet.
A Gestapo azonnal végigkutatta a szomszédos házakat, a
svéd követségről kivezető földalatti kijáratokat keresve. Ez
figyelmeztetés volt. Egy barátságos német diplomata célzása
is nyilvánvalóvá tette, haladéktalanul le fognak tartóztatni.
Per Anger, a követség vezetője következő éjszaka autójának
csomagtartójában kicsempészett. Röviddel ezután a nácik
be is törtek a svéd követségre, ahol kutattak, elkoboztak
dolgokat és gyakorlatilag szétrombolták.
Egy sor izgalmas esemény következett, amiket megosztottam
feleségemmel. Végén el kellett válnunk egymástól, mert
az együtt bujkálás túlságosan kockázatosnak tűnt. Két
búvóhelyem pusztult el bombatalálat miatt röviddel
távozásom után, végül úgy sikerült elkerülni a letartóztatást,
hogy a szovjet vonal közelében bújtam el, ahová a
Gestapo nem mert jönni. A mély utálat a nácizmus iránt
végzetes politikai hibába ejtett: vágyálmainkat valóságos
lehetőségnek ítéltük. Azt hittük, hogy ha Hitlernek vége lesz,
a békés aranykor eljöveteléhez csupán annyit kell tennünk,
hogy a szovjet iránt jóakaratot mutassunk. Igaz az, hogy
az első világháború után bekövetkező rövid kommunista
időszak alatt a kommunisták nagyon kegyetlenül viselkedtek
Magyarországon, de az már régen volt. Egy új világnak
kell érkeznie. Ez volt a legtragikusabb tévedés, végzetes
következményekkel.
Rejtekhelyemről érintkezésbe léptem Horthy kormányzóval.
aki még ura volt a helyzetnek Titokban találkoztunk, és
felajánlottam neki szolgálataimat afféle küldöttként a
szövetségesekhez, hogy felkészülhessenek Magyarország
csatlakozására hozzájuk. Úgy látszott, elfogadja
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javaslatomat, de amikor észlelte a szovjetek iránti
barátságos viszonyulásomat, elhúzódott, ki a helyiségből,
és soha többé nem láttam. Csakis magamat hibáztathatom
a sikertelenségért. Figyelembe kellett volna vennem Horthy
gondolkodását. Ő gyűlölte és félte a Szovjetuniót.
Én magam nem számítottam jobb bánásmódra a szovjettől,
mint amilyet Hitlertől várhattam, miután a súlyos, aranyból
készült Nobel-érmet odaadtam a finneknek, mikor a szovjet
hadat üzent nekik, és az az érem többet jelentett a puszta
aranynál. Így aztán nem lepett meg, mikor Budapest
„felszabadulása” után egy orosz járőrautó, egy angolul
beszélő őrnaggyal együtt kutatott utánam. Feladtam
magamat. Meglepetésemre nem letartóztatásom volt a céljuk,
hanem az, hogy Molotov személyes parancsára biztonságos
helyre vigyenek. Nem akartam feleségemet és nagy családját
elhagyni azok között a nagyon veszedelmes viszonyok
között, amik a fővárosban voltak, ezért visszautasítottam
a csatlakozást hozzájuk. Így az egész családot biztonságos
helyre szállították, engem és feleségemet pedig Malinowski
marsall főhadiszállására vittek, ahol nagy gonddal és
körültekintéssel új életre tápláltak minket.
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kezdte tizedelni a rabokat. Ordításuk messzire elhallatszott.
A megmaradókat lepecsételt tehervagonokba zsúfolták,
és senki sem tudta, hová vitték őket. Akkoriban nem
sejtettük, hogy ezeket az embereket egyszerűen elvitték
Oroszországba rabszolgának, fölidézve ezzel az afrikai
rabszolga-kereskedés legsötétebb napjait. Naivitásunkban
és vágyainktól vezérelten igyekeztünk mentséget találni
a szovjet atrocitásokra. Még az egyes szovjet katonák
viselkedésére is mentségeket kerestünk. A háború bestialitása
az embereket fenevaddá teszi.
Én azzal a reménnyel mentem Moszkvába, hogy elmondom
Sztálinnak, mi folyik Magyarországon, és hogy mi
magyarok barátkoznánk velük, de nem tudunk, hacsak meg
nem szüntetik ezt az elnyomást. Kihallgatást kértem, mire a
Külügyi Hivatalba vittek Mr. Dekanozovhoz, akinek az volt a
dolga, hogy megtudja, mit akarok Sztálintól. Mr. Dekanozov
magas beosztásban lehetett, mert később Berijával együtt
végezték ki. Megkérdezte, mit akarok. Megmondtam neki.
Reakciójára nem számítottam: elkezdett kiabálni. Ekkor
megvilágosodott előttem, hogy azt, amiről azt hittem, hogy
a helyi szovjet vezetők túlbuzgalma, Moszkvában tervezték
meg.
Hazatérve még mindig azon dolgoztam, hogy valamiféle
megértés jöjjön létre a szovjetekkel. Ha már muszáj együtt
élnünk, jobb, ha megértjük egymást. Az oroszok nagyszerű
népség, akiket nem lehet nem megszeretni, mihelyt
jobban megismeri az ember őket. Arra is gondoltam, hogy
legyen egy másik hivatásom is, nevezetesen hogy segítsek
újjáteremteni a tönkretett magyar kultúrát, és megmentsem
a vezető értelmiségieket az éhezéstől. Csak korlátolt számú
embernek tudtam segíteni, ezért elkezdtem létesíteni
egy Tudományos Akadémiát, amihez kiválasztottam 5060 főt. Az Akadémia főként egy jól felszerelt élelmiszer
boltból állt. Az akadémikusok bármit elvihettek onnan
szükségletük szerint, ellenszolgáltatás nélkül. Egy barátom
segített finanszírozni ezt. Ő abban is segített, hogy egy
biokémiai kutatással foglalkozó új iskolát alapítsak. Ez nem
volt könnyű, mert akkoriban egy burgonya beszerzésére
ráment a teljes munkaidő, ugyanakkor, ha azt akartam,
hogy munkatársaim dolgozzanak, etetnem kellett őket.
Laboratóriumom úgy nézett ki, mint egy csirkeembrió nagy
peteburokkal. Egy nagy konyhából állt, amit feleségem
vezetett, és egy laboratóriumból, amit én.

Forrás: Wikipedia

Később meghívtak Moszkvába, ahol két hónapot töltöttem el,
és részt vettem az Akadémia százéves ünneplésén. Végezetül
egy örmény kirándulást tettem. Magam azért mentem
Moszkvába, mert azt reméltem, találkozhatok Sztálinnal.
Azért törekedtem erre, hogy elmondjam, a Szovjet Hadsereg
Magyarországon nagyon rosszul viselkedett. Szülővárosom
közelében egy magyar ezred letette fegyverét, nem akarván
harcolni Hitlerért. Az összes katonát bezsúfolták egy kis
börtönbe, ahol tífusz tört ki és hamarosan elpusztultak.
Budapesten az utcák végét szovjet katonák zárták le, és az
összes fiatalabb egyént összeterelték, személyazonossági
irataikat elkobozták, azonosításuk lehetetlenné vált. lly
módon 30-40 ezer embert fogdostak össze, akiket aztán
bezsúfoltak egy közeli táborba Cegléden, ahol nem volt
sem élelmezés, sem rendes higiénia. Dizentéria és tífusz

Személy szerint nekem nem volt panaszom a szovjetekre,
akik mindig a legmegkülönböztetettebb bánásmódban
részesítettek. Az „Akadémia” felszereléséhez teherautókra
volt szükségem, és barátommal, Zilahy Lajos íróval kértünk
ilyeneket Vorosilov marsalltól, aki adott is. Ezekkel az
autókkal utazási irodafélét szerveztünk. Abban az időben
mindenki ki akart kerülni a fővárosból, de nem működött
a tömegközlekedés. Ily módon magas árakat kérhettünk,
ha embereket vidékre szállítottunk s a viteldíjból vidéken
élelmiszert vásároltunk az Akadémia részére.
A személyes szívességek ellenére egyre nehezebbnek találtam a szovjet magatartás mentését, amit nem is értettem meg.
Egy napon Svájcba mentem síelni egészségem helyreállítása
céljából. Távollétemet a szovjet parancsnok arra használta
ki, hogy megszabaduljon kapitalista barátomtól, aki a
laboratóriumot és az Akadémiát pénzelte. Egész egyszerűen

50

Magyar Kémiai Folyóirat

elrabolták. Másnap a kommunista újság azt írta, hogy
barátom pénzt lopott és elmenekült. A valóságról egyesek
tájékoztattak, és minden befolyásomat latba vetettem, hogy
barátomat kiszabadítsam. A hatóságok melléfogtak. Ha
Magyarországon lettem volna, semmit sem tudtam volna
tenni, de Svájcban, szabadlábon, fel tudtam hívni a világ
figyelmét arra, hogy mik történnek Magyarországon, és ez
Moszkvában rossz pont lett volna kommunista vezetőink
számára. A miniszterelnöknek és a kommunista diktátornak
küldött távirataim nem hagytak kétséget eltökéltségem felől.
Barátomat elengedték, útlevéllel látták el, hogy távozzon az
országból, miután „túl sokat látott”. Nehogy egy második
emberrablás áldozatául essen, feleségem autón elkísérte
őt Svájcba, remélve, hogy a szovjet őt nem fogja bántani.
Svájcban barátomtól tudtam meg, ami otthon soha nem
derült volna ki számomra, hogy mi folyt a börtönfalak
mögött. Ez olyan mélységes undorral töltött el, hogy
képtelen voltam hazatérni. Nem látszott értelme annak, hogy
hazatérve ellenálljak a szovjetnek, szívességüket elfogadni
pedig lehetetlenné vált. Így úgy döntöttem, hogy nem térek
haza. Végül Woods Hole-ban találtam a menedéket, ahol
– az amerikai nagylelkűségnek hála – nem gátol semmi a
munkában saját gyarlóságomon kívül.
*
A történetnek egyedüli, általános érdekessége az, hogy jól
megvilágítja napjaink turbulens jellegét, és megmutatja a
magam tudományos világa és a tudományelőtti környezet
között fennálló, összeegyeztethetetlen ellentmondást.
Visszanézve csalódás vesz erőt rajtam. Ebben a történetben
kizárólag az tarthat közérdeklődésre számot, hogy eleven
megvilágításba helyezi zűrzavaros korunkat s megmutatja
a feloldhatatlan konfliktust az én tudományos világom és
annak tudományelőtti környezete között.
Amikor
visszatekintek,
elönt
a
hiábavalóság
érzése. Szembeszegültem Hitlerrel, egyetemeket és
kutatóközpontokat építettem föl, évekig éltem ugrásra
készen fenyegető erőszak árnyékában ahelyett, hogy
kémcsövekkel bíbelődhettem volna, és mindezt miért?
Hogy végül láthassam a világnak azt a részét, amelyért
annyit dolgoztam, gyarmatként eltiporva, s az emberiséget
a kihalás szélére kerülni. Az a gondolat, hogy eszméimért
megölhetnek, sosem töltött el félelemmel. Volt idő, amikor
szinte természetesnek tűnt. De az elcsüggeszt, hogy hiába
áldoztam az életem és energiám, s meg kell kérdezzem
magamtól, ahogy oly sok más tudós is teszi: van valami
értelme a tudománynak? Nem kellene leállni a tudománnyal
addig, míg az emberiségnek be nem nő a feje lágya, s képessé
lesz arra, hogy megbirkózzon a tudomány létrehozta erőkkel
az önpusztítás veszélye nélkül?

Bizonyos szempontból a kérdés értelmetlen, hiszen
a tudomány fejlődése nem állítható meg. Az emberi
kíváncsiság olthatatlan. A kérdés tehát inkább az, kínál-e
kiutat a tudomány fejlődése? S erre a kérdésre határozott
igen a válaszom. A bevezetőmben a tudomány két aspektusát
is érintettem. azt, ahogy gondolkozik, valamint az általa
létrehozott eszközöket. Korunk nagy veszélye, hogy a
politika, hátrahagyva a tudományos gondolkodásmódot,
elragadja az eszközöket. A tudomány teremtette erőket csak
az őket létrehozó szemlélet képes kezelni. Ha tehát van kiút,
az nem a tudomány betiltása, hanem az elterjesztése: hadd
erősödjön egészen addig, míg megteremti saját világrendjét.
Ez ellen föl lehet hozni, hogy az emberi viszonyokat nem a
gondolatok, hanem az erkölcsök uralják, s a tudománynak
nincs köze az erkölcshöz. Az erkölcs egyszerű előírások
gyűjteménye, mely lehetővé teszi a közösségben élést.
Nincs inherens értelme. Nem sok teteje lenne azt mondani
egy tigrisnek: „Ne ölj!", vagy azt prédikálni egy egérnek:
„Ne lopj!" Ám az emberi társadalom nem létezhet ilyen
szabályok nélkül. De vajon igaz-e, hogy a tudománynak
nincs köze az erkölcshöz? A tudomány nem több-e
puszta gondolkodásmódnál, eszközöknél, adathalmaznál,
könyveknél? A tudomány nem valódi társulás? Szerintem
az. Számomra a tudomány első sorban emberek közössége,
olyan közösség, melynek nincsenek határai sem térben, sem
időben. Én ilyen közösségben élek, melyben Lavoisier és
Newton mindennapos társaim, s egy indiai vagy kínai tudós
közelebb áll hozzám, mint a nekünk minden reggel szállító
tejesember. Ennek a társaságnak alapvető erkölcsi szabálya
igen egyszerű: kölcsönös tisztelet, intellektuális tisztesség és
jóakarat. Ezért aztán azt hiszem, hogy a tudománynak igenis
megvan a maga erkölcsi törvénye, kínálkozó harmadik
aspektusa, melyre egy új világrendet építhetünk. A tudomány
fölemelte az embert a bűzből és mocsokból, megszabadította
az őt régebben megtizedelő bajoktól. A tudomány teszi
lehetővé, hogy félelem nélkül hozzunk világra gyermeket.
Már megmutatta az emberhez méltó élet lehetőségét, s
ennek reményét szertehintette, sokak előtt megcsillantotta.
Tény, hogy az embert igen szerény helyre szorította vissza
a Teremtésben, ám ugyanakkor miért ne törekedhetnénk a
fölemelkedésre, vállalva a felelősséget saját sorsunkért?
Miért húzzuk vissza egymást, továbbmérgezve a légkört
magunk körül, s bizonyítva, hogy milyen könnyen
elpusztítható az élet? A tudomány végtelen lehetőséget
nyitott meg előttünk a terjeszkedésre, ha együttműködünk
ahelyett, hogy jelentéktelen előnyöket ragadunk el egymás
orra elől. A tudomány segít nekünk abban, hogy megértsük a
Természetet és uralkodjunk rajta. Talán abban is segíteni fog,
hogy magunkat is megértsük és magunkon is uralkodjunk,
megteremtve ezzel az emberi lét magasztos új formáját,
melynek gazdagságát és szépségét ma még a legélénkebb
képzelet sem képes megálmodni.

