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A Filharmonikusok november 3-iki hangversenyére 
jegyek már kaphatók a Pélmagyarország jegyirodájában. 
hogy a hivatalos város nevében az egyetemet 
is üdvözölje. 

A látogatás után ugy a főispán, mint a pol-
gármester kijelentette a Dél magva rország 
munkatársa előtt, hogy a város más formában 
is kifejezésre fogja juttatni örömét és elisme-
rését az első Nobel-dijas magyar tudós iránt. 
A legrövidebb időn belül 

rendkívüli díszközgyűlésre hív ják 

össze a város törvényhatósági bi-
zottságát 

és ez a díszközgyűlés határozza majd el, hogy 
milyen módon fejezi ki köszönetet a város kö-
zönsége a tudósnak, akinek dicsősége olyan 
mesjzelátszó fénnyel árasztotta el Szegedet. 

Értesülésünk szerint a város köszönetét és 
elismerését elsősorban azzal dokumentálja, 
hogy dr. SzentGyörgyi Albertet a szegedi disz-
polgárság ékességével ruházza fel. 

Szegedi otthont 
a szegedi egyetem tudósának! 

Szó van másról is, Szeged örömének más 
módon való dokumentálásáról is. A gondolat 
az öröm első pil lanataiban fogamzott meg és 
néhány óra alatt már ha nem is cselekedetté, 
de határozott szándékká, általános követeléssé 
érett. 

A világraszóló kitüntetés Szeged, a szegedi 
egyetem, sőt az egész ország szempontjából sú-
lyos — veszedelemmel is jár. Még pedig azzal 
a veszedelemmel, hogy a világhírű tudóst el-
hívják az ország területéről. Dr. SzentGvörgyi 
Albert inár eddig is számos meghívást kapott 
a világnak szinte minden részéből, vi lághírű 
egyetemek ajánlottak fel neki katedrát, inté-
zőiét. de a fialal tudós visszautasította ezeket a 
ragyogó ajánlatokat, szegedi katedráiát. sze-
gedi intézetét nem volt haj landó fölcserélni, 
mert nem volt ha j landó elhagyni sem ezt a 
várost, sem ezt az országot. Elsősorban fanati-
kus magyarsága tartotta itt, de itt tartotta 
az a támögató megértés is, amellvel ez a város 
és ennek a városnak egveteme elősegítette tu-
dománvos munkálkodását. Most azonban min-
denki el lehet arra készülve, hogy SzentGvör-
gvi Albertet ínég raevogóbb nieshivásokkal. 
még kecsegtetőbb ajánlatokkal halmozzák el 
és ennek jelei má r az általános öröm első órái-
ban is mutatkoztak. 

Szeged, a szegedi egyetem, de az egész or-
szág számára is felbecsülhetetlenül sulvos 
veszteséget jelentene, ha a Nohel-diias tudós 
átlielvezné további munkálkodásának szinlrc-
Ivét máshová, idegenbe. 

Szegedi érdek és országos érdek, 

hogy SzentGyörgyi Albert továbbra 
is Szegeden maradjon és munká-

I ját a szegedi egyetem keretei kö-
zött folytassa. 

Akik ismerik a lelkes tudós gondolkozását, 
azok már meg is találták a legszebb módját 
annak, hpgy még szorosabb kapcsolatokkal fűz-
zék ehhez a városhoz. A legkomolyabb formá-
ban merült fel az a kívánság, hogy 

igazi otthont adjon Szegeden a vi-
lághírű tudósnak a város és az ál-

lam. 

Értesülésünk szerint az illetékesekben meg is 
van ennek a szép, nemes kívánságnak a teljesí-
tésére a hajlandóság és szinte befejezett tény-
ként lehet számolni azzal, hogy SzentGyörgyi 
Albertet a legszebb ajándékkal tünteti ki a vá-
ros és az ország: szép családi fészket építtet 
számára Szegeden. 

Azok, akiknek a lelkében először született 
meg ez a gondolat, az alig két évvel ezelőtt el-
hunyt világhírű spanyol tudósnak, R a m o n 
Y. C a j a 1-nak példájára gondolnak. A Nobel-
díjas agykutatót a spanyol nemzet és Madrid 
városa ugyancsak otthonnal ajándékozta meg 
és ez a mélyen emberi ajándék élete végéig 
abban a városban, azon a földön tartotta a vi-
lághírű tudóst, ahol nagyjelentőségű tudomá-
nyos felfedezéseit kidolgozta. 

Szinte biztosra vehető, hogy Szeged és Ma-
gyarország követni fogja ezt a példát. 

A professzor munkáiéról 
SzentGyörgyi professzor dolgozószobájában fo-

gadta a Délmagyarország munkatársát és a kő-
vetkezőket mondotta munkásságáról.: 

— Egy évtized óta folytatom a szervezetekben 
folyó égések teóriájának vizsgálatát. Elsősorban 
a növényi és állati szövetek légzési folyamatait 
tanulmányoztam és próbáltam megismerni azokat 
az anyagokat, melyek ezeknél a folyamatoknál 
fontos szerepet játszanak. Az anyagok nagy je-
lentőségei nyertek, amikor kiderült, hogy egyikük 
azonos a C-vitaminnal. Ezeknél a kutatásaimnál 
nagy jelentősége volt a szegedi paprikának, amely-
ből olcsón előállíthatott C-vitamint. A következő 
lépés most már az volt, hogy a sejtlélegzésnek egy 
másik, fontos tényezőjét: a borostyánkösavat von-
juk ki. A Nobel-dijbizottság döntésében rzt a mun-
kát honorálta. 

Beszélt még a tudós a P-vitaminra vonatkozó 
kutatásairól, majd a kitüntetésről ezeket mondot-
ta: 

— Nagy megtiszteltetés számomra ez a kitün-
fetés. Különösen megtiszteltetés, hogy a Nobel-
dijat osztatlanul és egyhangúlag Ítélték oda, pe-
dig az utóbbi években az volt a szokás, hogy két 
részre osztva adták ki. A továbbiakra nézve, csak 
annyit mondhatok, hogy kettőzött erővel és kedv-

Sziqeti hangversenyén 
feltűntek a 

kötött csipkeruhák 
folrtritfc vásárolt gyapjufonnlakból készültek. Elké-
szítésére önt is megtanítjuk. 

Tisza Áruház 
PüsDÖkbazár. 

vei folytatom hűséges munkatársaimmal együtt a 
kutatómunkát — itt, Szegeden! 

A professzor december elején utazik Stock-

holmba. 

AZ INTÉZET 
SzentGyörgyi professzor intézete, az orvosi 

vegytant intézet az egyetem legelőkelőbb épületé-

ben és a város legszebb pontján van: a Dóm-téri 

árkádok platt Az ablakokon a fogadalmi templom 

tornyai néznek bc és behallatszik az órajáték mu-

zsikája. A laboratóriumokban szinte éjjel-nappal 

folyik a munka, az intézet levegője mégis egészen 

más, mint amilyent a k ívü lá l ló elképzelne. Amint 

belép az ember a földszinti folyosóra, az első pil-

lanatokban az az érzése, mintha valami előkelő és 

igen családias jellegű hotelbe, vagy szanatórium-

ba érkezett volna. A földszinti folyosó egy helyen 

kiszélesedik és a széles fiilkeszerü bemélyedésben 

fonott vesszőfotöjök, szines abrosszal teritett asz-

tal áll. 

A pihenő félórákat 

ennél az aszlalnál tölti el a fiatal ludós közvetlen 

munkatársaival együtt, akik a rajongásig szere-

tik. 

Az intézetben leírhatatlan örömet keltett a 

stockholmi hír, amely pénteken délelőtt rövid ülő-

re megszakította a folytonos munkát. A féhérköp-

penyes asszisztensek sugárzó arccal járták végig 

a laboratóriumokat, csoportokra verődve Ítészei-

tek a Nobel-dijas professzorról, szellemi vezérük-

ről, legjobb barátjukról. SzentGyörgyi Albertről. 

A munkatársak 
a legszereíeíremélíóbb 

professzorról 
Dr. Annau Ernő magántanár, 

az Intézet első tanársegéde, de amikor ebben a mi-

nőségében kérjük meg, hogy mondjon valamit pro-

fesszoráról, élénken tiltakozik a megkülönböztetés 

ellen. 

— Itt nincsenek elsők és másodikok — mondja —, 

itt valamennyien egyformák vagyunk, munkatái^ni 

professzorunknak, aki szintén nem tesz különbsé-

get köztünk. 

A többiek, csupa lelkesarcu fiatalember és 

leány, körénk sereglenek és most már kollektív 

beszélgetés fejlődik ki. Meg sem lehet állapítani, 

hogy ki, melyik részét mondja az elhangzottaknak. 

Mindenkinek van hozzátennivalója és minden el-

hangzó szót a fönntartásnélküli szeretet és a ra-

gaszkodás melegsége áraszt el.' 

— A legeszményitob professzor — mondják —, 

modora rendkívül közvetlen, szívélyes és valami 

megmagyarázhatatlan szuggesztív erő árad belőle. 

Nagyszerű megfigyelő, semmi sem kerüli el fi-

gyelmét és örökké vidám. Élvezet vele, mellette 

dolgozni. 

Tiszta családi légkört teremt mindig 

maga körül és boldog az, aki munka-

társának mondhatja magát. 

>—> Együtt él velünk nemcsak a leboratörlumok-

ban, hanem az életben is. örökké felejthetetlenek" 

lesznek valamennyiünk számára 

a délutáni tcázásolc. , 

s— Minden délután öt órakor félbeszakad a 
munka, a teasarokban gyülünk össze és teázás 

közben beszélgetünk mindenről, ami a nagyvilág-

ban töHénik, a politika, nz irodalom, a művészet 

eseményeiről, megvitatunk mindent. Az ilyen dél-

utáni teázások alkalmával csak egyről nem esik 

szó, a tudományról, a laboratóriumokban folyd 

munkáról. Itt ez a téma a legszigorúbban tilos. 

— És a professzorban meg van az a képesség 

is, hogy lelket, hitet tud önteni munkatársaiba. Va-

lósággal neveli magának a munkatársakat. Kéf 

ilyen neveltje van most, E a k y Kálmán és Straub 

Brúnó, akik az ő vezetése és irányítása mellett 

dolgoztak és szerezték meg a biokémiai doktorá-

tust. ök az első biokémiai doktorok Magyarorszá-

gon. Egyik főelve az, hogy mindrnkinek honorál-

ni kell munkáját. Gavallérosan honorálja is. Tud 

törődni munkatársainak magánviszonyaival és bő-

kezűen támogatja azokat, akik rá vannak utalva A 

támogatásra. Törődik apró-cseprő dolgaikkal is és 

sokszor megtörtént már, hogy egyik-másik mun-

katársának még a lakását is ö rendezte b c . . . 

Olyan feleslegesnek látszott a kérdés, hogy 

öriilnek-e munkatársai professzoruk világraszóló' 

kitüntetésének', hiszen az öröm ott cg tninden ar-, 

con. . . 

— Dupla örömet jeleni a mi számunkra, merf 

a kitüntetés nemcsak a kutató tudós eredményei-

nek elismerését és munkájának jutalmazását je-

lenti, hanem az embert is érte, akit a rajongásig 

szeret minden munkatársa. 

— A legkedvesebb anekdo(ázó-iipus a mi pro-

fesszorunk, — egészíti még ki a rajzot az egyití 

munkatárs —, a legkomolyabb kísérletek hangula-

tát is bc tudja aranyozni egy-egy vidám, tréfás 

m o g j e g y v c l , egy-egy szellemes anekdota el-

mondásával. 

BÚTOR ELADÓ 
szakmában és rajzolásban .jártas 

szorgalmas, fiatal m u n k a e r ő 

f e l v e t e t i k 
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