Komoly és jelentőségteljes kutató munka folyik
a Magyar Élettani Társaságban,
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leti célokat szolgáló egerek, patkányok, házinyulak ós tengerim alaoow
táplálása
csaknem
megoldhatatlan
probléma. Éppen a most
lezajlott
kongresszuson nem egy előadótól baJlottuk beszámolója során, hogy kénytelen volt a kellő számú kísérleti alanyok hiánya miatt experimentálásait
csupán néhány állaton elvégezni. £a
és fej'őiik az élettani sajnos olyan probléma, amelynek
# A háborút nehézségek és megkötöttségek ellenére is él, virul
megoldása kivfilesik a mi hatáskörűn,
kutatás Magyarországon" — mondja 3ancsó professzor
kőn, de éppen a kongresszus határozata alapján megtesszük illetékes he.
(A Délmagyarország munkatársa- Élettani Társaság tagjainak tudós - sérlefi állataink élelmezése
jelenti. lyen a szükséges lépéseket arra, hogy
tói) A közelmúlt napok escméoylorlo Igyülekezete, Szegedet érte az a meg Ma, amikor a kenyérmagvak és őrle- „a ,tudományos kísérletek zavartalan
dásában Valoságga, enzürkül a ban-, tiszteltetés, hogy szinbalye leheteít mények az emberi fogyasztás számára folytatása érdekében a kisérleti áltagos szenzációk mellett egy érdekes annak a száznál több, kitűnő tudomá- j s csg ]i erősen korlátozott mennyiség-[tok élelmezését valami módon biztoés jelentőségteljes esemény, amely Sze- nyos előadásnak, amelyek mindegyi- ben és csak jegyre kaphatók, a kisér-'sitani lehessen
géden jatzzodott le, de jelentőségében ke méltán keltett érdeklődést és mélés kihatasaiban nem csak a városi, 'tányló elismerést a kongresszuson
de ugylehet az országos kereteken is: megjelent, kizárólag tudományos szakmessze túlnő. Az elmúlt hét végén két emberekből áUó hallgatóság előtt és
•apón át Szegeden gyűltek össze or-! amely előadások közül bizonyára JósMgos
kongresszusra,
úgynevezett egynehány fogja magára irányozni a
Megkérdeztük ezután
a kitűnő i sérteti tudomány számára uj utakal
vándorgyűlésre az élettan tudományá- vilóg tudósainak figyelmét is.
professzort, hogy van-e a tudomány jelöltek ki, amelyek jelentősége abban
gak magyar kutató hu várai, akiknek
Erre megvannak a módok és ren- ban »divat«, azaz észlelhető-e, hogy. áll, hogy lassanként lehetővé válik
személyében és megnyilatkozásán ke- delkezésre állanak az eszközök ls. időnként a kutatók figyelme kifejezet- z emberi életműködésre nagy hatás[a
resztül ezúttal adott találkozót Klé- mert ezeknek az előadásoknak a tar- ten egyik, vagy másik szakkérdés fe-jsal
lévő anyagoknak szintetikus ntou
Ivelsbcrg Knno városában a tudomá- talmi kivonatait a magyar orvosi lé irányul?
'való előállítása. Az ut ide a kristólyo«yos kutatásnak az az ága, amely mél- szaklapon kivül legközelebbi számai— A >divat« lényege szerint mulój itáson át vezet. Ha sikerül valametán viseli a legmodernebb jelzőt. Elég- ban sorra közölni fogja a legkomo- jelenség — válaszolja a kérdésünkre sjy|R vitamint, vagy bormont tiszta
•éges csak a biokémiának azokra azjiyabb, legelőkelőbb és a földkerek- Jancsó tanár —. a tudomány azonban preparátum formájában
előállítani,
eredményeire gondolni, amelyek azjség minden pontján elterjedt német- örökéletű és független nemcsak a di- vagy kristályosítani, akkor adva van
wtolsó egy, vagy akár csak fél évtized • nyelvű tudományos szakfolyóirat, a vathóborttól, de minden »divatos«-nak' lehetőség ezeknek mesterséges utón
a
alatt is korszakos jelentőségű fölfe- Berichte iiber di gesamte Physiologie. minősíthető próbálkozástól.
>Divatc,' v a ) ó készítésére is. Ennek elsősorban
dezések hírének köntösében bejárták I
A háborús hirek a napisajtóban vagy ha ugy tetszik: >láz< csak akö- a gyógyászat látja föl nem mérhető
az egész művelt világot.
Abban a ' manapság háttérbe szoritannk minzönség körében észlelhető, olyankor, hasznát.
nemzetek közötti
együttműködésben, den egyéb eseményt, igy erről a két
ha egyik, vagy másik tudományos fölA szintetikus uton való előálliamellyel a világ tudós koponyái igyek- nap alatt valósággal villámtempóban
fedezés, mint világszenzáció kerül ki t á s n ak óriási előnye, hogy ezek a készenek uj megismerésekkel elöbbrelepergeft százas szériáju előadéssoro- a nyilvánosság elé és fészkelődik be- szJtmények igen jelentékeny mértékvinrti a baladás és ezzel az emberi zatról
é r ő l sem
som jelenhetett
ioionhotoH meg
mo<r sehol
sohoi azok
ó é 1 jé a köztudatba. Igy egy évtizeddel' ben olcsóbbak, mint az élő szervezetkultúra és civilizáció szent ügyét, a jelentőségét híven tükröző beszámoló.
előállított
magyar tudósok nem maradnak el kül- De erre maguk a tudósok sem tarta- ezelőtt valóságos -vitaminláz. ütött b ö l kristályosítás utján
földi kollégáik mögött, sőt kutatá- nak igényt, sőt ellenkezőleg: szándé- ki mindenütt a világon, ahol csak uj- preparátumok, úgyannyira, hogy a
saik komolyságával,
eredetiságéve] kosan kerülik a nem-szakemberek szé- ságot olvasnak és az emberek min- szintétikus előállítás költségei sokméltán foglalnak helyet az elsők vo- lesebbkörii nyilvánosságát, minthogy denben a vitamintartalmat keresték. szor ezredrészét sem teszik ki annak
nalában. Éppen ez a tudományszak kizárólag olyan szakkérdésekről foly- Valamikor régebben a tápértékek ka- a horribilis összegnek, amennyibe a»
való számításának volt sok élő szervezetből, vagy annak váladöadott a világnak magyar Nobel-díjas tak a viták a vándorgyűlésen, ame- hlóriában
ive
V, Albert
,,ner, profesz„„„*.,
" A ,vitam,nláz« után
kovetke- k á b 6 , y a l ó kiv unása, kikristályositása
tudóst Szent-Györgyi
nzor személyében, L inoé mo mór t," 1 3 rekrö1 e8v-egv előadónak tökéletesen zett a »hormon-őrület«. Tudálékos em- k e r ü , I l Y m ó d o n [ehetővé válik ezekbe8zélnie
eUsmert tudomátTidómT tóságaV ° "megérteüe
* * P e T c U'teíjesen,
hallgavalósággal hóiabdaként dobál^ l a l i szervek
lágszerte ismert éss elismert
' 'mig
vt- berek
ták a fogalmát anélkül, hogy ennek 6 )ke , fa u2 n k o imó bi rear i jelentős hatással lévff
nyos munkássága örök dicsősége ma- szont ugyanezeket a problémákat
valóságos értelméről fogalmuk
lett a n y a r , o k n a k egvszerü organikus vnrsd Szeged városának.
laikusok előtt órák hosszáig kellett volna. Ezt azután sikerrel használták „ v ü l e t e k formájában >gvárilag«, Ipar*
Most, amikor fegyverek dörgése, volna magyarázgatni, amíg azt leg- ki élelmes üzletemberek, akik hang S 2 e r ü e n v a l ó előállítása, ami a gyó«
óáborus csatazaj zúgása közepette alább nagyjából megértethették vol- zatos elnevezések alatt a legkulonfé-• c y ( i s z a t előrehaladásának igen tontizenharmadszor ült össze a Magyar na.
lébb »vitaminos* és »hormonos« ke- t o g t é n y e a ö j c és a gyógyszervegyésaet
nőcsöket és kozmetikai cikkeket hoz- j Ie ; l6dé aének egvik fontos állomása,
tak forgalomba. A reklám nagydobja j
megtette a maga hatását: az emberek;
lílah«l«harn
Pontosan saáznégy előadás hang- mel és jóleső megelégedéssel tölt el ugy kapkodták ezeket az uj szereket, j
tVieDeisoerg
•ott *1 a vándorgyűlésen, de eaek.az a tudat, hogy a magyar tudomá mint a tudomány által felfedezett'
Kezdeményezése'
egyikéről sem adtak ki a lényeget' nyos élet a munkánk elé sokszor su- legújabb csodabalzsamokat, holott az.
A Magyar Élettani Társaságnak,
érintő sajtótájékoztatót. Ennek hiá- lyos akadályokat gördítő háborús vi- igazi tudomány valódi értékei lehel- j
nyában a közönségnek valóban sej- szunyok közepette és a sok gátló kö- nek gyógyító közkincsei az emberiség-. amely tizenhárom évvel ezelőtt *»<>f
telme sincs annak a tudományos bú- rülménv ellenére sem szakadt meg, nek, de sohasem válhatnak a reklám Klebelsberg kunó akkon kultuszainagydobjával terjesztett vásári porté- "iszternek, a tudomány nagy baratjavárkodásnak a jelentőségéről, amit nem stagnál, hanem
ellenkezőleg;
inak és pártíogojanak egisze alatt
az ország különböző városainak tudo- friss és növekvő lendülettel halad to- k a k k á
- É p p e n ez a körülmény, a tudo- alakult meg Tihanyban az a célja
mányegyetemein lelkes és kitartó vább a maga utján.
mány eredményeivel és értékeivel hogy a kollektív munkálkodás jegyemunkával tudósaink végeznek. Fölke— Pedig az akadályok, amelyek
restük dr. J a n e s ó Miklós egyetemi elénk tornyosulnak, nem lekicsinylen- való visszaélés teszi manapság a tu-jben egyesítse mindazokat, akiknek
tanárt, a Magyar Élettani Társasag dök. Az élettan tudománya és a vele dósokat fokozottabb mértékben óva- { munkája tudományos szempontba! koértéket jelent. Ebbe a ^ o r a * ezidöszerinti elnökét, hogy megkér- kapcsolatos rokon-tudományágak nem tossá, ezért zárkóznak el a kutatók
----- nyilvánosság elől.
nyos társaságba csak azok juthatnak
jük: adjon olvasóink számára általá- elméleti síkon mozognak, hanem alap- a szélesebbkörü
— Viszatérve az előbb feladott be, akik működésűkkel arra érdemesnos képet a kongres szuson szerzett j juk a kísérletezés. Ma az ilyen tudóbenyomásairól. Jancsó professzor, a jmányos kísérletek folytatásának szá- kérdésre: anélkül, hogy a »divat« szó sé váltak Ebből a szempontból nem
szegedi gyógyszertani intézet igazga-| mos akadálya merül föl Hogy csak jogosultságát a tudományban elismer- a dolgozatok száma, hanem azok féltója, aki egyike az ország legfiata- a k é t
legfontosabbat említsem: a ném, tárgyilagosan megállapíthatom, készültsége, komolysága és eredetisélabb egyetemi tanárainak, kérdéseink vegyszerhíány az egyik legsúlyosabb hogy igonis észlelhetők egyes korok- ge a döntő. Főként ez az utóbbi az.
amire a tagfelvételi ajánlások elbíráre a következőkben felelt:
problémánk, amelyet az okoz, hogy a ra különösképpen jellemző törekvések lásánál a legnagyobb figyelemmel va— A kongresszuson elhangzott elö- biokémiai kísérletekhez szükséges sze- egy bizonyos irányban. Ezek az irá- gyunk Viszont az érdemességen tul
•tfások egvtöl-egyig kizárólag szakis- rek legnagyobb részét külföldről kap- nyok időnként változhatnak, azonban nincs semmi más korlát, ezt különben
mertetések voltak, ezeknek a részle- juk. Ezekhez hozzájutni ina felettébb ezzel a komoly tudós sohasem a tö- a társaság összetétele is mutatja, mert
tei már csak azért sem valók a nagy- nehéz, mert vagy nem gyártják azo- meg Ízlésének tesz koncessziót, mert abban a díjtalan gyakornokoktól kezdkorlátozott ez már valóban a »divat< akceptálá- ve a legnevesebb egyetemi tanárokig
közönség elé, mert legnagyobb ré- kat, vagy csak erősen
szük egy-egy speciális
szakkérdés mennyiségben, de ha kaphatók is, a sa lenne, hanem azzal magyarázható, mindenki helyet foglal, akinek búvártisztázására folytatott munka közbe- megrendelésnek és a szállításnak szá- hogy időnként adódnak a tudományos kodásától várni lehet valami érdemeső étapja, amellyel maga a kutatás mos akadálya van. Igy például, kisér- életben olyan felfedezések, amelyek legeset.
még nem zárult le teljesen. De talán leti célokra sem tudunk kapni olyan valóban korszakosnak nevezhetők ab_ A társaság tagjai ezeken » í
nem is érdekelnék ezek a kérdések kémiai anyagpkat, amelyek hadifon- ban az értelemben, hogy uj irányt
évről-évre más és más városban megszabnak a kutatásoknak.
i,gy kiragadva a közönséget. Minket, tosságu cikkeknek minősülnek.
számoK
— Ilyennek tekinthető a fermen- j rendezett vándorgyűléseken
a tudomány művelőit azonban öröm— A másik sulvos problémát kitek, vitaminok és hormonok fölfede.,nak bo kutatásaikról és cserélik ki
zége, amelyekkel nem azért foglalkoz- egymás között legújabb tudomásaikat,
nak a tudósok, mert ez divat, hanem Nemcsak tagok, hanem mgohivott ven.
I. r. kivitelben a legújabb azért lett divattá, mert a közönség • dégek is tarthatnak előadásokat ős
szívesen
meghallgatunk,
külföldi mintákkal vállal: mészben hivatott, részint áfltudomá-j mindenkit
nyos közlésekből lépten-nyomon ezek-! akinek van értékes
mondanivalója,
nek
kutatásoknak uj-iuu
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és uujabb!
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amelynek tagjai nem ismerik a „tudósi féltékenységet", hanem egymást segítve dolgoznak és hnvárkodásuk eredményeível világszerte elismerést és dicsőséget szereznek a magyar tudományosságnak

A tucomány örök értéke
és a „tudományos divathóbort"

3ancsó Miklós professzor nyilatkozata
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szobafestő-és mazolómester, festékkereskd
eredményeiről hallott Bizonyos, hogy adások egészen magasrendű ludomáTelefon: 18—33. — R e f o r m á t u s - D a i o t a . < ezek a fölfedezések a biokémiai ki-! nyos szinvonalat reprezentáltak és •>.*

