
SZENT-GYÖRGYI, 
a riporter

EGÉSZEN uj megvi'ági árban mutatkozott 
be Szent-Györgvi professzor a ‘ Nobel-dij ki
osztásáról tartott előadásában, arr ilyet a* 
Egyetemet és Főiskolát végzett Magyar 
Nők Fgvesülete rendezett a bölcsészetkari elő
adótermében.

A TUHÖS fogalma nálunk évszázadok óta 
a félszeg modora, pápaszemes szórakozott ka
rikatúra figura képzetét idézi fel, akiért ra- 
rajongani, hisztériás lelkületű Könyvrrtoly 
k:3ass?ony»k divathóbortja szokott lenni. Le
hel, hogy sokan ültek be ezzel az érzéssel az 
auditórium maximum zmfolt padsoraiba... és 
kellemesen csalódtak.

%
RÉGI axioma: a sikert nehéz nemesen el

viselni. Szent-Ch örgvi professzornak aziónban 
megvan ez a képessége. Ebben tudós maradt 
ő ti személytelenségben és önzetlenségben. 
Nem csinál belőle kisnolgári módon társa
dalmi érdemet és dicsőséget. Mert megérde
melte. Tehát természetesnek tartje, noha egvet- 
len tudományos tevékenységét sem vezette a* 
érdemszm*zés, v-’gv rz anyagi reális célja. Csu
pán a tudós ;deá!is célkitűzései. Már pedig 
dicsőségnek elismerést csak azok szoktak fel
transzponálni, akik érzik, bogv kissé talán 
érdemtelenül kapták És ezt Igyekeznek a de
kórumhoz illő szóval — eltitkolni. s f  

•
SZENT-GYÖRGYI, mintha ennek tudatá

ban éppen az ellenkezőjét akarná elérni. Sze
rén ven a természetes élet szintjére lesiá litanf 

I nimbuszát, anélkül hogy ez bármit is levon
na az ő egvéni charme-jából. A szérikozb^f 
professzor v ccla^Tguráját mindenesetre első 
pillanatban szertefoszlatja. Elegáns, mosoly
gó megjelenése, élénksége valami amerikai izf 
és stilus! ad neki. Az elvont elméletek szá
raz tudósa helyett egv modern, életvidám 
praktikus ember állt előttünk, aki közvetlea 
modorával inkább az amerikai rádió riporter
re emlékeztet bennünket, aki Sanghai bomba- 
2’ápporában közvetlen objektivitással ad szí
nes riportot a legviharosabb harcokról és 
közben teljesen megfeledkezik arról, hogy ő
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feledi-ez lem magáról a kr.ror ázásról is. Há
tulról bökd is ék hogv mi 'esz má ' a koro
názással...

— Ázt mo. dóm el gv iv'ezdia ke ivei 
iaosollyal — h gyan kan az ember Nobel- 
dijst? 1933-ban jártam már Stockholmban. 
Akkar már szó volt ar ól, hogy megkapom a 
kémiai Ncbe'.-dijat. Da erről akkor lema; adtam

KAl.UCi-N! A k'rályi bankettrT beszélt 
rr.ég Szent-Gyö g i és e mondotta, hogy mi
lyen !ö  ve lőn volt a királyi család.

— A bankett végén a ruhatári) i mentünk

V asárnap, 1938. január 23.

kabátunkért — beszélte Szert-Györgyi. Már 
iudulófélben voltunk, amikor egv hátsó ajtó» 
egyszerre csak megjelent a svéd trónö őköa 
és aziránt érdeklődött, hogv rendben van-« 
minden, megkaptuk-e a kabátunkat, kalocsnia- 
kat’  Hát ezt a közvetlenséget nem lehet e1- 
rflejteni...

»
CSUPA poén, ötlet, sziporka és meglátás 

az egész előadás. Mégis több *'s élvezetesebb 
mint amit egy tudóstól általában várni szok
tak az emberek. Egész idő alatt az volt av 
érzésünk, hogv ez at  imponálóan sojjoldibi 
és ragyogó meg’á‘ásu tudós ha véletlenül nem 
tudósnak s^ü'etik, akkor u^rágiró, vagy 

| szinppr.d szerr’ lett vclna kiég ped'g első- 
1 rendű... Sz. R


