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Köztársasági érdemérmet kapott Solymosi Frigyes Széchenyi-díjas akadémikus 

„A professzor a szívünkből beszél" 

Solymosi Frigyes: Szeretném, hogy kulturált viták legyenek ebben az országban. fotó: Schmidt Andrea 

Repülőgép és rockkoncert zavarta az előadást 

Édentől keletre 
a Somogyi utcában 

Köztársasági érdeméremmel 
tüntette ki az államfő Solymosi 
Frigyes Széchenyi-díjas akadé-
mikust. A nemzetközi elismert-
ségnek örvendő kiváló szegedi 
kémikus a hazai közéletben is 
szerepet vállal, publicisztikájá-
val a jobbközép oldalról sürget 
párbeszédet a politika szereplői 
között. 

- Figyelemkeltő fogalmazással 
indokolták az elnöki hivatalban 
a kitüntetését. Mit jelent ma 
„felelősséggel átérezni a ma-
gyar értelmiségi létet" I 

- Valóban sokaknak feltűnt ez 
a mondat, nyilvánvalóan röviden 
kívántak sok mindent összefog-
lalni vele, ezért tűnik kissé bo-
nyolultnak, bevallom, számom-
ra is. Nem is vállalkoznék „az ér-
telmiségi lét" definiálására, le-
gyen ez a szociológusok dolga. 

Egész életemben igyekeztem jól 
végezni a munkámat, kutató-
ként, oktatóként. Igyekeztem 
megtenni a tőlem telhetőt a ha-
zai tudomány fejlődése érdeké-
ben és jó néhány éve a hazai köz-
élet alakulásától sem tudom füg-
getleníteni magamat. Mindezt 
felelősségteljes magatartásnak 
gondolom, s ha mások is, az szá-
momra megtisztelő. 

- M i foglalkoztatja most a ku-
tatásban ! 

- Egy nagyon izgalmas és vi-
szonylag új téma: hogyan lehet a 
metánból, ebből az olcsó és el-
égetésre szánt háztartási gázból 
benzolt csinálni. Mint tudja, 
egyetlen szénatom van benne és 
nehéz kettő vagy több szénato-
mot tartalmazó vegyületekké át-
alakítani. A petrolkémiai gyártó 
cégek élénk érdeklődést mutat-
nak a kutatási eredmények iránt. 

Szerénytelenség nélkül mondha-
tom, hogy a nagy anyagtudomá-
nyi központok, a kínai és az 
amerikai tudósok mellett a mi 
kutatócsoportunk is úttörő 
munkát végez ebben a témában. 

- Nemrég 120 millió forintot 
nyert a csoportja a tudományos 
kutatói iskolákat támogató OT-
KA-pályázaton. Ez komoly 
szakmai elismerésnek számít -
végre pénzben is kifejezve ? 

- Az akadémiai üléseken szin-
te megszokták a kollégáim, hogy 
folyton a tudomány hazai elis-
mertetése és anyagi támogatása 
érdekében beszélek. így volt ez a 
rendszerváltás előtt és így van 
azóta is. Mindig azt hallottam a 
hozzászólásaim után: „Solymosi 
professzor a szívünkből beszél!" 
Ez olyasmit jelentett, hogy a tu-
dományos kutatás hazai elis-
mertségét még csak elérhetjük, 

de ez az elismerés igen ritkán 
konvertálódik pénzre. Az OT-
KA-pályázaton nyilvánvalóan az 
is számított, hogy mit monda-
nak rólunk külföldön. Itt ez a vi-
lágranglista: azoknak a katalízis-
sel és felülettudománnyal foglal-
kozó kémikusoknak - mintegy 
21 ezer tudósnak - a neve szere-
pel rajta, akiknek a munkáit az 
elmúlt 17 évben a legtöbbször 
idézték. Akik a lista elején szere-
pelnek, mindannyian Nobel-díj-
ra jelöltek. Azt gondolom, talán 
ezt is figyelembe vették, amikor 
ezt a szép összeget nekünk ítél-
ték. 

- Azt látom, hogy egyetlen 
magyar név van a lista elején, a 
tizedik: Solymosi Frigyes. Meg-
magyarázná, hogy nemzetközi 
rangú tudósként miért „rug-
dostatja magát" a magyar újsá-
gok és folyóiratok hasábjain ? 

- Ha már minden csábítás el-
lenére itthon maradtam - és ez 
nem érdem, arról van szó, hogy 
ez a hazám - , nem mindegy szá-
momra, hogy milyen országban 
élek. Mindig is az volt a vélemé-
nyem, hogy a vita, az emberek 
értelmes párbeszéde: gyümöl-
csöző. Előre visz. Azért írok a 
közélet kérdéseiről újságcikke-
ket - hangsúlyozom, nem a ku-
tatás rovására, hanem kifejezett 
a szabadidőmben - , mert szeret-
ném elérni, hogy kulturált viták 
legyenek ebben az országban. 
Az, hogy a politikai szereplők 
értelmes eszmecserét folytassa-
nak egymással a köz érdekében. 
Úgy tudjon csatázni a jobb- és a 
baloldal, hogy ne sértsük meg 
egymást. Nem a vitával van a 
baj, hanem a hangnemével. 
Ezért is nehéz középen marad-
ni. Néha úgy érzem magamat, 
mintha két lövészárok között 
lennék és mindkét oldalról lő-
nének rám. 

-Akár a színészek, a politiku-
sok sem szeretik a kritikusai-
kat. Miben bízik I 

- Hogy előbb-utóbb kikecmer-
günk az árkokból. Ha pedig azt 
szeretnénk, hogy az általunk pre-
ferált párt is úgy ténykedjen, 
ahogyan mi akarjuk, akkor ezért 
tenni is kell valamit. És vállalni 
az ezzel járó esetleges kellemet-
lenségeket. Ha félünk valamitől 
és nem szólunk egy szót sem, ak-
kor sose derül ki, mit akarunk 
valójában. És az nem lesz de-
mokrácia. 

SULYOK ERZSÉBET 

Talán be sem férnének annyian 
a Szegedi Nemzeti Színház né-
zőterére, amennyien két este is 
jegyet váltottak a Mediterrán 
Tbraszra, hogy megnézzék a Bu-
daörsi Játékszín Édentől keletre 
című produkcióját. 

A Nobel-díjas John Steinbeck vi-
lághírű családregénye, az Éden-
től keletre túl nagy ívű ahhoz, 
hogy egy színpadi változatban 
vissza lehessen adni sokrétűsé-
gét, gazdagságát. A Budaörsi Já-
tékszín Polgár András átdolgozá-
sában, Koncz Gábor rendezésé-
ben mégis színre vitte. Az alkal-
mi társulat a fővárosi bemutató 
óta sikerrel járja az országot -
pénteken és szombaton este a 
szegedi Mediterrán Teraszon 
vendégszerepelt. Kicsit olyan 
volt az előadás, mint egy diafilm-
vetítés: rövid jelenetekbe, szinte 
képkockákba sűrítve adagolták a 
lecsupaszított sztorit. A színé-
szeknek nem sok lehetőségük 
adódott, hogy finoman kibont-
sák, megformálják a rájuk osz-
tott figurát, ezért kontraszto-
sabb, élénkebb színekkel megraj-
zolt karaktereket láthattunk. A 
gyengébben hangosított pénteki 

előadást többször is megzavarta 
az alacsonyan szálló szúnyogirtó 
repülőgép-matuzsálem zúgása, 
ráadásul a második felvonás kez-
detekor a Dugonics téri koncert-
ről is áthallatszott a dübörgő ze-
ne. Szerencsére a szervezők gyor-
san intézkedtek, szombat estére 
már a hangosítást is megerősí-
tették. A kényelmetlenségek el-
lenére sikert aratott az előadás, 
Steinbeck zanzásítva is hatott, a 
profi szereplőgárda képes volt 
élettel, érzelemmel megtölteni a 
mozgalmasra komponált, kissé 
kilúgozott és felszínes színpadi 
verziót. A két Kossuth-díjas fő-
szereplő, a Kate Ames-t alakító 
Almási Éva és a darabbeli férjét 
játszó Koncz Gábor az elmúlt év-
tizedekben felhalmoztak annyi 
szeretettőkét, aminek köszönhe-
tően a közönség most is kíváncsi 
rájuk. 

Elgondolkodtató lehetne, hogy 
egy sokat kockáztató magánvál-
lalkozás a szegedi teátrumban 
megszokott helyárak duplájáért, 
egy nem kifejezetten bulvárjelle-
gű színdarabra is képes kétszer 
hat-hétszáz fizető nézőt becsalo-
gatni. 

H. ZS. 

A két Kossuth-díjas főszereplő, Almási Éva és Koncz Gábor a Me-
diterrán Térasz színpadán. A szerző felvétele 
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Home ML Appliances 

Whirlpool 
2 ajtós 

he ett 

A" 
kategóriás 

> kétajtós 
> alul 
fagyasztós 

> 167/55 I 

Mosógép 
IGNIS 
• 500 ford./centr. 

mosóg., B energiao.l 
OO-MOKTFt helyett 

WHIRLPOOL 
• 800 ford./centr. 

• 5 kg kap., • A energiaosztály 
*Q9-900~Ft 

\ h e f y e t t _ _ 

49 900 Ft 

79 900 Ft 

Whirlpool 
óriás 

hűtőgépek 

139-90<m 

> „A" kategóriás 
• két-
kompresszoros 

> 240/92 I 

Whirlpool elöltöltős 
mosógép 

ÍO0-9Otm helyett 

89 900 Ft-tól 

• 6. érzék 
• csúcsmodell 
• 1200 ford./perc 
• 12 alapprogram 
• 5 kg mosási 

kapacitás 
• vasaláskönnyítő 

opció 
• A/A 

H a t o d i k é r z é k csúcsmodell 149 900 Ft 

Szeged területén díjmentes házhoz szállítás. Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek. 

/ 

Whirlpool split klíma 
• hűtés-fűtés 

• 3,5 kW 

24B-9WTFÍ helyett 

Óriáshíítő, amerikai kétajtós hűtő, 335 /1331 399 900 Ft helyett 299 9 0 0 Ft 

Óriáshütö, amerikai kétajtós hűtő, 4 3 0 / 1 9 8 1 599 900 Ft helyett 429 9 0 0 Ft 


