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A város, az egyetem, a társadalom 

lelkesen ünnepli 
a Nobel-díjas szegedi professzort 
A város díszpolgárává, az egyetem díszdoktorává avatia Szent-
Györgyi Albertet - Emlékérem és szegedi otthon köszönti a magyar 

tudományosság diadalát 
Meghatóan meleg iinnepléssorozat a Dóm-téri világhíres intézetben 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
csütörtök este megérkezett hír ünneppé 
lette az egész város számára ezt a szürke 
hétköznapot. Mindenki a szegedi egyetem 
fiatal, világhíres professzoráról beszél, min-
denki látni szeretné az első Nobel-dijas 
magyar tudóst, aki magyar földön végzett 
munkájával- érdemelte ki az egész világ el-
ismerését. 

Az egyetem központi épületének két 
hatalmas zászlörudjára kora reggel felvon-
ták a nemzetiszínű lobogókat és az októberi 
napsugarakban büszkén ragyognak ezek a 
zászlók. Az orvosi vegytani intézet Dóm-téri 
hajléka felé pedig megindult a népvándor-

lás. Az újságírók és a fotóriporterek egész 
légiója vonuft fel, de mindenkit megelőzött 

egy svéd ujságiró, 

Goste Persson, a Stockholm-Tidningen szer-
kesztője, aki már csütörtökön este érkezett 
Bukarestből Szegedre, saját kijelentése sze-
rint azért, hogy elsőnek üdvözölhesse ha-
zája nevében a legújabb Nobel-díjast- Svéd-
országban ugyanis biztosra vették, hogy az 
orvosi Nobel-díj nyertese az idén csak 
SzentGyörgyi Albert lehet. 

És egymásután jelentek meg a vegytani 
intézetben az egyetem professzorai, hogy 
megszorítsák kitüntetett kollégájuk kezét. 

Himnusz a Templom-téren 
Amikor a professzor féltíz óra tájban megér-

kezett a Templom-téri intézetéhez, ott már több-
száz főnyi diáksereg várta és lelkesen éljenezte. 
Percekig tartolt az óváció, a professzor megha-
tottan, mosolyogva lépett be intézetébe, ahol a 
munkatársai fogadták harsány éljenzéssel, hatal-
mas virágokkal. 

A téren a diákság serege egyre növekedett és 
ütemesen éljenezték a professzort. 

— Él-jen Szent-Györ-gyil Él-jcn Szent-Györ-
fyi! Lás-suk Szent-Györ-gyit . . , 

A professzor munkatársainak hosszas unszolá-
sára ekkor az erkélyre lépett és bensőséges, köz-

vetlen hangon szólt a lejkesen éljenző ifjúság-
hoz: 

— Most nem tudok mást mondani, Fiuk, 
minthogy végtelen jól esik fd/ni az a sze-
reletel, melyet ti hoztatok most nekem. 
Nekünk tanároknak, akik lassan öregedni 
kezdünk, ugy érezzük, ez a jutalom, majd-
nem azt mondhatni nagyobb, mint a Nobel-
díj . . , 

Hatalmas éljenzés fogadta a professzor sza-
vait, majd a diáksereg vigyázzba sorakozott és 
meghatottan, könnyesen énekelte a Himnuszt. 

Az egyetem ünnepli 
SzentGyörgyi professzort 

Az egyetem tanácsa díszt öltött, hogy dr. 
G e l e i József rektor vezetésével tolmácsolja az 
alma mater üdvözletét. Erről a lélekemelően 
szép aktusról az egyetem rektori hivatala adott 
ki tájékoztatót a nyilvánosság számára. 

— A rektor csak a reggeli órákban szerzett 
tudomást SzentGyörgyi professzor kitünteté-
séről. Azonnal a fiatal tudós lakására sietett 
és meleg szeretettel köszöntötte, valamint jó-
kivánataival halmozta el az egyetem nevében 
a még reggeli öltözetében levő professzort. 

A rektor távoztában azonnal intézkedett,hogy 

az egvetem összes épületeire tűz-
zék ki a lobogót és egyúttal egye-

temi szünnapot rendelt el 

a Tanács utólagos jóváhagyásával. Ez egyéb-
ként annál is inkább szükséges volt, mert a 
diákság a h ir vételére elhagyta az előadóterme-
ket és a Dóm-léren gyülekezett, ahol u ira és 
ú j ra ünneplésben részesítette SzentGyörgyi 
professzort. 
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Á rektor közben 

rendkívüli tanácsülést * 

hívott össze, amelynek egyetlen tárgya Szent-
Györgvi professzor inéltó ünneplésének kérdése 
völt. Á rektor behatóan méltatta a tanácsülé-
sen a tudós professzor érdemeit, azoknak je-
lentőségét nemzetközi vonatkozásban s főként 
alekintetben, hogy mit jelent a Nobel-díjas 
kitüntetés az egyetemre, Szeged városára és 
osztatlanul az egész magyar nemzetre. Kiemel-
te annak a pi l lanatnak a jelentőségét is, mi-
kor a szegedi egyetem orvostudományi kara 
arra a gondolatra ébredt, hogy SzentGyörgyi 
professzort meg kell hívni a szegedi egyetem-
re. Annak a nagyjelentőségű sikernek és álta-
lán annak a tekintélynek, melyet SzentGyörgyi 
professzor az egyetemnek és a városnak szer-
zett, szoros kapcsolata van ezzel a meghívás-
sal. Nyilvánvaló ugyanis, hogy 

SzentGvörgyi professzornak Sze-
gedre költözése, a szegedi papriká-
val való megismerkedése közvetlen 
kulcsa volt összes nagy sikercinek. 

Igaz ugyan, hogy a C-vitamint SzentGyörgyi 
már Amerikában előállította volt, azonban ott 
a mellékveséből oly kevés anyaghoz jutott és 
olv mérhetetlen összegekbe került az első ter-
mék, hogy azzal a már előttünk fekvő sokféle 
sikert alig érhette volna el. Szegedre kellelt ke-
rülnie, a szegedi paprikával, min t a C-vitamin 

I legbővebb forrásával kellett megismerkednie, 
| hogy aztán ót az életen mind ic kisérő nagy-

szerű ötletessége egy istenáldotta pi l lanatban, 
egy megszentelt estebéd alkalmával arra a 
gondoláira ébressze, hogy váj jon nincs-e a ini 
édes paprikánkban is C-vitamin. I'1 sikerüli 
aztán az ő Amerikából hozott mödszerável kel-
lő mennyiségben C-vitamint ahhoz előállítani, 
hogy azzal azok a tudományra nézve nagyje-
lentőségű kutatások most már robbanásszerű -
leg megindulhassanak, melyek igen különböző 
irányban utat törtek és eszméket érleltek ugy 
vegyi, mint élettani kutatási irányzatokban. 

Ki kell emelni, hogy 

a Nobel-dijas kitüntetést Szent-
Györgyi professzor többért kapta, 
niint amennyit a C-vitamin jelent, 

a hivatalos jelentés azt mondja, hogy a Nobel-
bizottság „a szervezetben folyó égési folyama-
tokra vonatkozó összes vizsgálatait, különös 
tekintettel a C-vitaminra és a fumarsavkata-
lyzisre" tekintetbe vette, mikor a dijat osztat-
lanul neki ítélte. 

A rektor felszólalását valamennyi kar részé-
rő! meleg megemlékezés és a rektori szavakhoz 
való csatlakozás követte. 

A tanácsülésen szóbakerült ezenkívül 

egy nagyobb díszünnepség meg* 
rendezése, 

azután egy SzcntGyörgyi-emlékérem veretése, 

valamint 

díszdoktorrá avatásának 

kérdése is, amelyeknek eldöntésére a tudo-
mánykarok hivatottak. Az illetékes karok, ne-
vezetesen az orvostudományi és a mathemati-
ka-természettudományi kar a mai nap folya-
mán külön ülésen foglalkoztak SzentGyörgyi 
kitüntetésének kérdésével. 

Az egyetemi tanács végül ugy határozott, 
hogv SzentGyörgyit intézetében teljes számban 
testületileg keresi fel. Erre az orvosvegytani és 
gyógyszerészvegytani intézetben a tanács élén 
megjelent a rektor és meleg szavakkal kö-
szöntölte a tanítványaitól és újságíróktól kö-
rülvett professzort. 

Szeged díszpolgára 
Délben két városi autó állt meg az intézet 

előtt. Dr. vitéz I m e c s György főispán és dr. 
P á l f y József polgármester autója. A főispán 
és a polgármester a város üdvözletét tolmá-
csolta. 

A két városi autó innen az egyetem központi 
epületéhez futott. A főispán és a .polgármester 
az ünneplő egyetem rektorai látogatta meg, 
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