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Szent Györgyi a Nobel-díjas 
magyar tudós.

Szent Györgyi Albert, a szegedi egyetem 
tanára már eddig is a magyar tudomány büsz
kesége volt. Mindenki tudta róla, hogy vitamin
kutató kísérletével és más éllettani fölfedezéseivel 
a külföldön is dicsőséget szerzett a magyar tu
dománynak. Ezentúl százszorosán büszkék leszünk 
rá: a stockholmi Karolina orvosi intézet a világ 
összes tudósai közül őt ítélte méltónak az idei 
Nobel díjra, neki ítélte oda az ezévi Nobel-díjat. 
Ezentúl a büszkeségtől felcsillanó szemmel így 
fogjuk őt emlegetni: Szent Györgyi Albert, a No
bel-díjas magyar tudós.

Nobel Alfréd nagyszerű alapítványából im
már közel négy évtizede osztogatják a Nobel-di- 
jakat a világ legkiválóbb író és tudósai között. 
A nitroglicerin és a dinamit feltalálója, aki óriási 
vagyonát robbantószerek gyártásával szerezte, a 
múlt század végén teremtette meg azt az alapot, 
amelynek a jutalmai azóta a legnagyobb dicsősé
get jelentik az irodalmi és tudományos világban. 
A legfélelmetesebb robbanó anyagok előállítója, 
akinek a találmányait és gyártmányait természe
tesen azonnal saját céljaikra sajátították ki a há
borús rombolás mesterei, finom és gyöngéd lelke 
sugallatára nemes és nagyszerű alapítványa se
gítségével azokat kívánta dicsőséggel és nagy 
Összegű pénzzel megjutalmazni, akik nem a há
borút, hanem a békét szolgálják. Azokat, akik az 
emberiség valódi kultúrértékeit gyarapítják s em
bertársaik számára tűrhetőbbé és elviselhetőbbé 
teszik a kegyetlen életet. Fizikusokat, kémikusokat, 
orvosokat óhajtott kitüntetni, azután írókat, akik 
ideális lelkűk szépséges termékeivel a lelkek se

beit gyógyítják, végül pedig államférfiakat, politi
kusokat és más közéleti embereket, akik különö
sen érdemes tevékenységgel szolgálják az em
berek megbékélésének és testvéri megértésének 
ügyét.

Negyven esztendő alalt sok fizikai, kémiai, 
orvosi, irodalmi és békedíjat osztottak ki Stock
holmban. Magyarországon élő és Magyaroszágon 
dolgozó magyar tudóst azonban eddig még nem 
ért ez a szerencse. Nem azért, mert nem voltak 
olyan fizikusaink, kémikusaink, orvasaink, íróink 
és politikusaink, akik a díjakat éppen úgy meg
érdemelték, mint az idegen nemzetek sok Nobel- 
díjas büszkesége, hanem azért, mert a magyar 
glóbus elzárt élete, a magyar nyelv körülhatárolt 
kicsiny ható területe a magyar tudós, a magyar 
iró és a magyar közéleti ember zsenijét eleve el
viselhetetlen korlátok közé szorítja. A boldog nagy 
nemzetek nagy elméi első megnyilatkozásuktól 
kezdve ott állanak a rivaldafényben, mint a szín
padon megjelenő Lohengrin lovag hattyús fogatá
ban.' A magyar tudós, a magyar író, a magyar 
közéleti ember azonban elvész a szem elől, mint 
egy mesterségesen háttérbe szorított statiszta, 
akit senki sem lát és ami még nagyobb baj: 
senki sem akar meglátni. A magyar érték lelki 
erőinek egy részét — és pedig nem is a kiseb
b ik e t— arra kénytelen fordítani, hogy az isme
retlenségből feltörjön és észrevétesse magát. Ha 
hiányzik belőle ez az ügyesség, vagy az ügyességet 
pótló kivételes szerencse, ragyogása fényét a vi
lág szeme elől elfedi a magyar glóbusra ráboruló 
éjszaka. Hány kivételes, csodálatos, nagyszerű 
magyar lángész élt, szenvedett, alkotott anélkül, 
hogy a külföld és a nemzetközi kultúrtényezők 
figyelme ráeszmélt volna elméjük fényére! Az 
országhatárok visszaverték szellemük ragyogását
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úgy, amint az ólomfal megbénítja a röntgenfény 
sugárzását.

Eddig három magyar származású tudós, egy 
orvos és két fizikus kapta meg a Nobel-díjat. De 
mind a három, amikor hozzájutott ehhez a kitün
tetéshez, már külföldön élt, külföldi tudományos
ság szolgálatában állott, a külföld tudatában úgy 
könyvelődött el, mint idegen országok értéke, az 
idegen országok pedig gondoskodtak róla, hogy 
továbbra is úgy szerepeltessék őket, mint saját 
szellemi kincsesházuk ékköveit Szent Györgyi 
tanárról mindenki tudja, hogy a mienk. Szent 
Györgyi Albertét senki sem vitathatja el tölünk. 
Magyarországon él, Magyarországon dolgozik, 
magyar egyetem büszkesége volt eddig is. És itt 
külön ki kell emelni, hogy a szegedi egyetemen 
érte el világraszóló tudományos eredményeit. Azon 
az egyetemen, amelyik idegen hódítók elől mene
kült magyar területre. Kolozsvárról költözött át a 
nagy alföldi városba, hogy magyar földre átmentse 
az Erdélyben végveszedelembe sodort magyar 
kultúrértékeket. Mekkora kultúrértékek voltak azok, 
amelyeket a román invázió veszélyeztet és kipusz
tításra ítélt, azt most a szegedi egyetem világra
szóló dicsőségével lehet a csodálkozó népeknek 
megmutatni.

Szent Györgyi Albert munkásságának min
den eredménye áldás az emberiség számára. És 
emelett világraszóló dicsőség a magyarság részére. 
Boldogan üdvözöljük őt. Es köszönjük neki azt 
a nagyszerű ajándékot, amelyet az ő érdemes 
munkával megszerzett világdicsősége a magyar 
nemzetnek adott.

Dr Szent Györgyi Albert 
szegedi egyetemi tanár, a vitamin

kutatás világhírű tudósa kapta az idei
orvosi Nobel-díjat.

Dr Szent Györgyi Albert egyetemi tanár 
következőket mondotta:

a

— A Nobel-bizottság döntésének az az előz
ménye, hogy már tíz év óta dolgozom egy óriási 
jelentőségű problémán és munka közben igen sok 
érdekes adatra bukkantam.

Valószínűnek tartom, hogy a C-vitamin- 
nal elért eredményeimért részesültem ebben a nagy 
kitüntetésben. Az igazság az, hogy esztendők óta 
már többízben jelölve voltam a Nobel-díjra. A bi
zottság mostani döntésének híre engem is rendkí
vül meglepett, mert őszintén szólva, egy pillanatig 
sem mertem arra gondolni, hogy ebben a kitün
tetésben részesítsenek.

— A Nobel-díj egy tudós életében természe
tesen olyan óriási esemény, amelynek jelentősége 
nemcsak a kitüntetésben áll, hanem abban, hogy 
lehetőséget nyújt a további munkára.

Meleg szavakkal szólt ezután a nemzetközi 
együttműködésről és segítésről, amely a tudomá
nyos világra oly jellemző.

—  Ez a nemzetközi segítségadás — mondta 
— tette számomra lehetővé, hogy kutatásaimat 
eredményesen folytathattam. Különösen az ameri
kai alapítványok voltak azok, amelyek biztosították 
számomra, hogy akadály nélkül, megfelelő anyagi 
eszközök rendelkezésre bocsátása útján elvégez
hessem azokat a tudományos búvárkodásokat, ame
lyekhez bizony igen jelentős összegű pénzre volt 
szükségem. Az utóbbi időben különösen az ame
rikai MACI volt az, amely lehetővé tette az ered
ményes munka biztosítását, azonkívül a nagy nem
zetközi együttműködés, amit a világ minden táján 
élő tudományos kutatással foglalkozók részéről 
tapasztaltam. Ezek a körülmények vezettek ahhoz 
a jelentős sikerhez, amelyet számomra most a 
Nobel-díj jelent.

— Fokozott örömmel dolgozom tovább!

Hogyan oldotta meg Szent Györgyi Albert 
a C-vitamin rejtélyét?

Szent Györgyi Albert tanár, a modem élet
tudomány egyik legújabb és legrejtélyesebb terü
letének, a vitaminkutatásnak egyik világszerte is
mert úttörője. Néhány évtizeddel ezelőtt még azt 
hittük, elegendő, ha a szervezet kellő mennyiség
ben kap szénhidrátokat, zsírokat és fehérjéket táp
lálékul, hogy életben maradjon és fejlődjék. Meg
döbbentő és sokáig megmagyarázhatatlan élettani 
jelenségek egész sora vezette rá a tudományt,.hogy 
ezek a táplálóanyagok egymagukban még koránt
sem elegendők az élethez, hanem még másféle, 
bonyolult összetételű vegyi anyagokat is kell tar
talm aztok. Ezek az anyagok csak nagyon kis 
mennyiségben vannak jelen az élelmiszerben, 
mert a szervezet csak igen keveset kíván belőlük. 
De ha ez az elenyészően csekély mennyiség hi
ányzik, súlyos betegségek és zavarok lépnek fel, 
amelyekbe a szervezet előbb-utóbb menthetetlenül 
belepusztul. Éppen ezért vitaminoknak (vita =  élet) 
nevezték el azokat, jelezve, hogy nélkülük nincs élet.

A skorbutellenes vitamin.
Az időközben kikutatott és tanulmányozott 

különböző vitaminok közül a mindennapi élet szem
pontjából legfontosabbak egyike az úgynevezett C, 
vagy skorbutellenes vitamin. Azért nevezik így, 
mert ha tartósan hiányzik a táplálkozásból, a ret
tegett skorbut-betegséget okozza, amely az íny 
nyálkahártyájának vérzésével, kifekélyesedésével a 
fogak kihullásával jár, a beteg csontjai törékenyekké 
lesznek, végtagjai fájnak és bőralatti vérzések lép
nek fel. A fejlődő, növekedő szervezet sem nél
külözheti.

A természet aránylag bőven gondoskodik 
erről a fontos anyagról, mert sok van belőle a 
narancsban, citromban, málnában, eperben és egyéb 
gyümölcsökben, meg számos zöldségfélében, to
vábbá állati belső szervekben is. Mégis könnyen 
megesik, hogy az ember szűkébe jut, kivált téli 
időszakban, amikor friss gyümölcs és zöldség ne
hezen szerezhető be, mert a konzervből, szárított 
zöldségből és gyümölcsből hiányzik a C-vitamin. 
Kényes anyag ez, tartósabb hevítés tönkreteszi.
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Az ember fejlődési időszakában a C-vitamin- 
hiány végzetes hatású lehet, de még egészséges 
szervezet is megsínyli a tartós C-vitaminhiányt s 
tavasz felé ez okozza azokat a levertséggel, fáradt
sággal, étvágytalansággal járó tüneteket, amelyek 
oly kellemetlenül befolyásolják az ember közérzetét 
és csökkentik munkaképességét.

Szent Györgyi felfedezése.
Régen tudjuk, hogy ezek a tünetek megfelelő 

mennyiségű narancs- vagy citromlével, friss gyü
mölccsel enyhíthetők, sőt teljesen meg is szüntet
hetők. Az orvostudomány szempontjából azonban 
kívánatos lett volna, ha ez a nélkülözhetetlen fon
tos „életanyag" minden időben oly nagy mennyi
ségben áll rendelkezésünkre, hogy minden C-vita- 
minhiányból eredő panaszt könnyen és gyorsan 
orvosolhassunk. Azonkívül a kutatókat izgatta ennek 
az életműködésre oly fontos anyagnak a vegyi 
összetétele. Különösen érdekelte a kérdés Szent 
Györgyi Albert tanárt, aki hosszú ideje részletesen 
foglalkozik a szervezetben lezajló égési folyamatok
kal, amelyek révén a test a táplálékot feldolgozza, 
hőt és energiát termel és elhasznált anyagait pó
tolja, szóval az élet körforgását fenntartja. Durva 
hasonlattal élve, ha a táplálék az „élet-gép" tüze
lőanyaga, akkor a vitamin ennek a gépnek az 
„olaja," ami nélkül nem járhat a gép. így kapcso
lódtak a vitaminok Szent Györgyi tanár kutatása
iba s ezek közül is elsősorban a szervezet növe
kedéséhez oly nélkülözhetetlen C-vitamin.

Évekkel ezelőtt a groningeni (Hollandia) Ki
rályi Élettani Intézetben javában tanulmányozta 
ezeket a bonyolult folyamatokat, amikor észrevette, 
hogy a növényi sejtek lélegzésében ugyanaz az 
anyag szerepel, amit korábbi kutatásai alkalmával az 
állati mellékvesében talált. Ez már magában véve 
meglepő felfedezés volt. Ugyanaz az anyag két 
oly távoleső szervezetben, mint a növény teste és 
az állati mellékvese? Annyit tudtak már róla, hogy 
savtermészetű anyag; hosszú és fáradságos kuta
tások azután azt a meglepő tényt derítették ki, 
hogy mindkét anyag a C-vitaminnal azonos. Mint
hogy ennek az anyagnak skorbutellenes hatása 
van, askorbinsavnak nevezték el.

Szent Györgyi most megkísérelte, hogy na
gyobb mennyiségben tegyen szert askorbinsavra. 
így terelődik figyelme a magyar paprikára s kide
rül, hogy a paprika dús tárháza a sokat keresett 
és tanulmányozott askorbinsavnak. Sokkal bőveb
ben tartalmazza, mint a narancs vagy a citrom, 
annyira, hogy 2000 kg. paprikából fél kiló tiszta 
C-vitamint sikerült kivonni. Ez nemcsak arra nyúj
tott módot, hogy a skorbutellenes vitamint szinte 
tetszésszerinti mennyiségben állítsák elő, hanem 
lehetővé tette vegyi összetételének tüzetes tanul
mányozását, úgyhogy megoldódott a C-vitamin 
mesterséges előállításának titka is.

Szent Györgyi Albert tanár ezzel a felfede
zésével a modern élettudomány legnagyobb kutatói 
közé emelkedett. Kutatásai újabban másfajta vita
minokra is kiterjednek. A paprikából és citromból 
új „életanyag“-ot, a P-vitamint sikerült előállítania.

Szent Györgyi újabb kutatásai a vitamino
kon kívül az élettudomány és az életvegytan más 
területeire is kiterjednek és nem kevésbbé fontos 
felfedezésekre vezettek. Megállapította többek kö
zött a fumar-sav nagy jelentőségét az égésfolya
matokban és korszakalkotónak ígérkező tapaszta
latokhoz jutott a cukoranyagcserével kapcsolatban 
is. A cukorbaj egyik legnagyobb veszedelme tud
valevőleg az, hogy a szervezet nem tudja teljesen 
elégetni a beléje jutott cukrot és ebből kifolyólag 
savmérgezés áll be, ami a rettegett „comá“-t 
idézi elő, öntudatlanságot, aminek halál a vége. 
Ma inzulin adagolásával ragadjuk ki ebből a ve
szedelmes állapotból a beteget. Minthogy Szent 
Györgyi elméleti meggondolásokból arra az ered
ményre jutott, hogy borostyánkősavval gátolni lehet 
a savképződést, felvetődött a kérdés, nem lehetne-e 
borostyánkősav adagolásával a cukorbajt kedve
zően befolyásolni? Ezek a kutatások most vannak 
folyamatban.

Szent Györgyi Albert pályafutása.
Szent Györgyi Albert 1893-ban született. 

Orvosi oklevelének megszerzése után külföldre ment 
és ott kezdte meg már egész fiatalon tudományos 
kutatásait, amelyek hamarosan ismertté tették ne
vét. Chicagóban végezte első eredményes kísérle
teit. A vágóhídon vagónszámra bocsátották ren
delkezésére az állatveséket. 1930-bán, amikor már 
igen jó neve volt a tudományos világban, nevezték 
ki a szegedi egyetem tanárává és az egyetem 
vegytani intézetének igazgatójává. Azóta a szegedi 
egyetemen folytatta munkásságát. Intézetének első 
hajléka a Kálvária-téri felsőipariskola épülete volt. 
1934-ben levelező tagjává választotta a Magyar 
Tudományos Akadémia, majd ugyanabban az év
ben rendes tagja lett a hallei Ludwig Kari-aka
démiának. A világ minden táján levő tudományos 
egyesületek taggá választották. Számos külföldi 
egyetemi tanszékre hívták már meg, de ő kitartott 
Szeged mellett.

Apa és fia.
A Nobel-család és a Nobel-alapítvány regénye.

1700-at írunk. Olof Rudbeck, az Upsalai 
(Svédország) egyetem nagyhírű tanára. Nagy fan
taszta. Szerinte Svédországban ringott az emberi
ség bölcsője. De azért tele van praktikus érzékkel. 
Álmodozó és organizátor. Házakat épít, kilesi a 
természet nagy titkait. Vegyész, foglalkozik költé
szettel és zenével, az ifjúság bálványa, rendbehoz
za az egyetem zilált anyagi viszonyait.

Leánya, Vendela 1696-ban apja legkiválóbb 
tanítványának, Petrus Olavi Nobel iusnak lesz a 
felesége. Ebből a házasságból születik egy fiú, Olof, 
miniatűr festő volt. Családot alapított. Fiatalon 
halt meg és 12 gyermeket hagyott maga után a 
legnagyobb szegénységben. A legfiatalabb gyer
mek volt Imánuel.

Imánuel orvos szeretne lenni, de az anyagi 
eszközök hiánya miatt nem tudja befejezni a ta
nulmányait. Az Oroszország elleni háborúban al
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tiszt lesz. Nevének latinos végződését elhagyja és 
igy ö az első Nobel. A háborúban szükség van 
sebészekre és ő felcser lesz.

A fia szintén Imánuel.
1827-ben Imánuel építőmester és mérnök 

Stockholm külvárosában. Megnősül. Különböző, 
apró szabadalmai vannak, de annyira tönkre megy, 
hogy csődöt kér maga ellen. A gond és nélkülö
zés e keserves idejében, 1833. október 21-én egy 
szegényes hátsó udvarra nyíló lakásban született 
Alfréd, a későbbi Nobel Alfréd.

Imánuelt a nyomor és nélkülözés nem vágja 
földhöz, upsalai ősétől örökölt fantáziája nem pi
hen. Foglalkozik a központi fűtés kérdésével, ten
geri aknákat tervez, feltalál egy robbanó port.

Az orosz állam meghívására — mely eddig 
is támogatta kísérleteiben — Oroszországban ha
jógépgyárat alapít és később a családját is maga 
után hozatja. 1854-ben kitört a krimi háború. 
Alkalom kínálkozik egyik találmányának a kipró
bálására. A Finn-öböl védelme céijából Oroszor
szág megrendeli Imánuel gyárában a tengeri ak
nákat. A két fiú, Róbert és Alfréd is részt vesznek 
apjuk munkájában. Ezután Alfréd világkörüli tanul
mányútra ment.

Az oroszok rájönnek, hogy az aknák nem 
felelnek meg a hozzájuk fűzött várakozásnak. Meg
felelőbb robbanó anyagot keresnek. Nobel Imánuel 
és fia, Alfréd is az akkor felfedezett nitroglicerin- 
nel próbálkoznak, egyelőre eredmény nélkül. De 
aztán végre megszületett a dinamit. 1863-ban je
lenti be Alfréd ezt a szabadalmát, majd ennek 
tökéletesített formájával egy évvel később lép a 
világ elé.

Érdekes Imánuelnek fiához intézett levele, 
melyben magának tartja a szabadalom és felfede
zés dicsőségét. Nemsokára belátta, hogy fia volt 
az, aki — bár megkezdett úton — új eredményhez 
jutott. Az új robbanószert először gránitfejtésnél 
kőbányákban és alagútaknál használják. A rob
bantásokat mindenütt Alfréd vezeti.

Ettől az időtől kezdve Alfréd és fivére együtt 
dolgoznak Hertzmann nevű mérnökkel együtt a 
heleneborgi labatóriumban az új robbanóanyag 
előállításán. A legfiatalabb Nobel-fiú, Emil, az up
salai egyetem hallgatója, otthon tölti a szabadságát 
és ő is a laboratóriumban dolgozik. 1864. szep
tember 3-án, egy szép őszi reggelen hatalmas 
detonáció rázza meg a levegőt, a laboratórium a 
levegőbe repül. Emilt, Hertzmann mérnököt, a 
laboratóriumban alkalmazott kifutófiút és egy mun
kást, aki éppen ott volt, a robbanás darabokra 
szakított.

A kormány minden további kísérletezést be
tilt. Nobel Emánuel megint tönkre ment.

Nobel Emánuelt az izgalmak beteggé tették. 
De Alfréd nem hagyta magát. Megszerzi a pénzt, 
ami apjának kezeléséhez szükséges. Minél maga
sabbra tornyosulnak előtte az akadályok, ő annál 
inkább bízik a sikerében. Ekkor írja anyjához in
tézett levelében: „Az elkövetkezendő száz eszten

dőben az egész világon én leszek a béke és 
háború ura.“

Imánuelt betegágyán is tovább fűti nyugta
lan szelleme. Olyan nyersanyagnak feldolgozására 
törekedett, mely olcsó és nincs benne hiány. Ezt 
megtalálta a fűrészmalmok fahulladékában. Ezt az 
anyagot építési célokra akarta felhasználni, külö
nösen olyan vidéken, mely ki van téve a földren
gés pusztításainak. Az volt a terve, hogy az ilyen 
faanyagból lehetne megépíteni azt a csatornahá
lózatot, amely a Nílus vizét a sivatagba eljuttatná.

Alfréd azonban praktikusabb dolgok megva
lósításán fáradozik. Nagynénje révén megismerke
dik J. W. Schmidt svéd milliomossal, aki felismeri 
Alfréd találmányának értékét és jelentőségét.

1864. október 22-én megalakul Stockholm
ban a nitróglicerin kihasználására az első részvény- 
társaság. Ennek a részvénytársaságnak Alfréd a 
mozgató lelke és mótorja. A vállalat prosperál, 
eredményesen működik. De Nobelnek szűk ez a 
munkaterület. Egy évvel később Hamburgban meg
alapítja az Alfréd Nobel és Co. céget. Fél Euró
pának és Ausztriának szállít. Nemsokára társával 
együtt felépítik Norvégiában Lysakerben a másik 
gyárat, de ez a levegőbe röpül. A következőt 
Kristiana Fjordban építik fel.

De Nobel most már minden vagyonát elvesz
tette. Ezután nem akar semmilyen vállalkozásba be
társulni. Egyedül akarja új vállalatát megalapítani. 
Húszezer koronával visszaváltja a szabadalmát és 
annak egyedüli tulajdonosa lesz. De hiába pró
bálkozik Európa minden államában, elutasítják. 
Balsikerét és a közhangulatot fokozza ellene, hogy 
nitróglicerin-szállítmányai a tökéletlen csomagolás 
következteben mindenütt felrobbannak és szeren
csétlenségeket okoznak. Alfrédnak sikerül 1867-ben 
a dinamitot egy tökéletesebb, szabályozható for
mában előállítani. Nem sókkal ezután újra hozzá 
kezdett régi álmának, a világtrösztnek' megvalósí
tásához. Főleg Amerikát szeretné meghódítani. 
Létre is jön egy Nobel r.-t. egymillió dollár alap
tőkével. Persze, Nobel alig láthatott valamit a 
pénzből. Az egész vállalatot csak azért csinálták, 
hogy a közelébe kerüljenek és megkaparintsák a 
gyártási titkot. Éveken keresztül mindenütt felbuk
kannak, állítólagos Nobel-vállalkozások a Nobel- 
féle találmány kiaknázására. Éveken át mást sem 
tesz, mint pereskedik.

Végre 1873-ban kiegyezik. Békét köt. Az 
összes pereskedők egyesülnek a „The Atlantic 
Giant Powder Co.“-val. És svéd vezetés mellett 
létre jön végre az első komoly gyár, amely tényleg 
jogosult dinamit gyártására. Nyolc év alatt kiépül 
a világtröszt hálózata. 15 gyár önti ki a világba 
a Nobel-dinamitot.

Alfréd most már elvonultan él Párisban a 
Rue Malakoff 59. alatt lévő laboratóriumában. 
A gyárakkal már nem törődik. Csak a kísérleteinek 
él. Trösztjének, egymással konkurráló gyárai közt 
ő a békebíró.

1881-ben megpróbálja a lőgyapotot nitrogli- 
cerinnel egyesíteni. De hogyan? Egész éjjel álmat
lansággal küzdött. Megvágta az újját. A seb fájt.



B I Z A LO M 181

Nem hagyta nyugodni, kollódiumot tett rá, de az 
csak tovább fájt. Újra gyötri a kérdés, mi lenne, 
ha éteralkoholt nitróglicerinnel keverne? Kiugrik 
az ágyból, átmegy a laboratóriumba. Reggelre fel
találta a robbánó zselatint.

Később sok minden annyira elkeseríti, hogy 
1891-ben Olaszországba utazik, San Remóba. Meg
veszi a Rossi-villát és azt átépítteti. Itt megvaló
sul a másik álma. Olyan laboratóriumot épít, hogy 
egyenesen a kísérleti teremből híd vezet ki a 
Földközi tengerre. Ettől kezdve csakis kutatásai
val foglalkozik. 355 szabadalmat jelentett be a 
fizika és kémia majdnem minden ágában. Főleg a 
zajtalan lövés megoldásával foglalkozik. De ez a 
fáradozása sikertelen marad. A külső világgal 
vajmi keveset törődik. De nem lesz keserű, szív
telen ember. Minden tehetséges feltaláló és kutató 
nála anyagi segítőre talált.

1896-ban betegeskedni kezd és ettől kezdve 
teljesen hátat fordít a világnak. Olvasni kezd. 
Előveszi kedvenc költőjét, ifjúkori bálványát, Shel- 
leyt. Az ő mintájára, alig 18 éves korában írt egy 
balladát. Cenci Beatrix tragédiáját. Most ebből a 
kőlteménybőj svédül ír egy prózai elbeszélést. A 
nagy francia és angol költők tanulmányozásába 
merül.

Az idő eljár. A régi, ambiciózus kísérletező 
fiatalember feje fehér lett, mint az alpesi hegycsú
csok. Már nem álmodozik, hanem gondolkozik. 
Valószínű, hogy a fiatal Nobel nem látta a nagy 
világraszóló találmányának gyakorlati következmé
nyeit. Ö a lőporral és a dinamittal építeni akart, 
és nem pusztítani.

Sokat élt, dolgozott és látta a világot a ké
sőbbi vegyész és organizátor. Azután elfáradva, 
kiábrándulva a pénzből, az élet hangos sikereiből, 
a még nem nagyon öreg, 63 éves Nobel elfordítja 
a fejét a vitágtól. Fárádt, csalódott arccal néz ki 
szobája ablakából és feleszmél, de azért talán a 
jövő emberében hívő lélekkel nézi az idő megál
líthatatlan múlását. Gondolkozott. Elővette ifjúko
rának gondolatait? Ez titok. De valamit láthatott 
a világban, az életben, a politikában. Meg kellett, 
hogy érlelődjön, hogy kialakuljon benne egy világ
kép, egy hitvallás, mert csak ez irathattá alá ezt 
a végrendeletet, mely vagyonának oly tetemes ré
szét, amely megfelel 180 ezer svéd korona ötszö
rösének, a létesítendő Nobel-alapra testálta. Ez 
alapnak célja az emberi együttműködés és béke. 
A betegségekkel harcoló orvostudomány és élettan. 
A kultúrát és az ember' magasabbra törését elő
segítő fizika és kémia, az emberi lelket nemesítő 
legmagasabb művészet, az eszmei irodalom támo
gatása és ezeken belül az emberiség megbékélése 
terén állomást, vívmányt jelentő eredmények dí
jakkal való jutalmazása.

A puskaport nem tekintette tudományos vagy 
technikai haladásnak, hanem saját élete és az em
beriség egyik legtragikusabb eltévelyedésének. A 
sanremói remete az utolsó évek alatt végigolvasta 
a világtörténelmet. Végignézte saját élete történe
tét is. Vezekelni akart a sok bűnért, amit elköve
tett az ember. Utat mutatott, megmutatta az egyet

len útat, amely a biblia útja és amelyen haladni 
kell.

A Nobel-díjat 1901-ben osztották ki először. 
Egy díj 180 ezer svéd korona. A díj nyertesei 
azóta is az ennek megfelelő valorizált összeget 
kapják. A világháború kitörésének évében a béke
díjat nem ítélték oda senkinek. Igaz, hogy 1914- 
ben nem is volt ember, aki a békedíjra igazán 
méltó lett volna. A világháború alatt a békedijat 
megkapta a nemzeti Vöröskereszt Egylet és Fritjof 
Nansen norvég sarkutazó, aki a szibériai foglyok 
hazaszállítása körül szerzett nagy érdemeket.

A magyarok, noha többszöri jelölések dacára 
sem kapta magyar író a Nobel-díjat, mégis há
romszor szerepeltek, mint Nobel-díjasok a világ 
előtt. 1905-ben Lénárd Fülöp fizikus kapta a dí
jat, majd a magyar származású Bárány bécsi or
vos és 1926-ban Zsigmondy, mint a göttingeni 
egyetem tanárai vívták ki a Nobel-alapitvány elis
merését.

Ezek a Nobel-díjasok azonban, sajnos, mint 
külföldi egyetemeken dolgozó és kutató tanárok 
vívták ki a világ elismerését, nem pedig mint 
hazaiak.

Szent Györgyi tanár személyében nemcsak 
magyar tudós, hanem magyar egyetemen tanító 
tanár kapta a Nodel-díjat. Szent Györgyi tanár 
magyar egyetemen végzett kutatások után jutott el 
felfedezéséhez és igazolta egy megtépázott nemzet 
még nem csonkítható szellemi fölényét. Ennek a 
tudósnak köszönhetjük, hogy Magyarország a 
tényleges Nobel-díjas nemzetek sorába lépett.

Előszó
Dante poklának első-énekéhez
Dante, az olaszok s egyúttal a világirodalom 

legnagyobb költője, a 13-ik század végén született. 
Fényesen meginduló közéleti pályafutása kettétört. 
Igaztalanul küldték őt szülővárosából, Flórencből, 
örök száműzetésbe. Végtelen sokat szenvedett s 
száműzetésben is halt meg.

A szenvedések megtermékenyítették lelkét s 
amikor államférfi nem lehetett belőle, költővé vált. 
Legnagyobb müve: az Isteni Színjáték. Leírja benne, 
hogy ő még életében bejárta a túlvilág birodal
mait: a Poklot, Tisztítótüzet és Paradicsomot. E 
túlvilági útjára Vergiliusz vezette őt rá, a régen 
meghalt nagy latin költő, ki valamikor Rómában 
élt, Augusztus császár idejében, Krisztus szüle
tésekor. (Meghalt Krisztus születése után 19. esz
tendővel.)

Dante mindig nagy tisztelője volt Vergiliusz- 
nak, ki egyik nagy költeményében az Aeneiszben 
szintén leírta, hogy még életében leszállóit volt 
az alvilágba s onnét élve jött vissza.

A túlvilági út kezdete: 1300. nagycsütörtö
kön éjjel, Dante eltéved ekkor az élet erdejében. 
Reggel fel akar hágni az erény dombjára, de vad
állatok állják útját s nem tud se előre, se hátra 
mozdulni. Ekkor jelenik meg Vergiliusz szelleme. 
Vergiliusz megjósolja Daniénak az Agárt, aki majd 
egykor a vadállatokat legyőzi. —  Végre a latin
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költő megígéri Danténak, hogy a túlvilágon át 
haza fogja vezetni; csak a Paradicsomban más 
veszi át a vezetést, oda pogány nem mehet. (u. i. 
Vergiliusz meghalt mielőtt Krisztus tanítani kez
dett volna, így nem vehette fel a kereszténységet.)

D an te P ok lán ak  első  én ek e:
A Sötét Erdőben.

Az emberélet útjának felén
egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, 
mivel az igaz útat nem lelém.

Ó szörnyű elbeszélni mi van ottan, 
s milyen e sűrű, kusza, vad vadon: 
már rágondolva reszketek legottan.

A halál sem sokkal rosszabb tudom.
De hogy megértsd a Jót, mit ott találtam, 
hallanod kell mit láttam az úton.

Akkortájt olyan álmodozva jártam: 
nem is tudom, hogyan kerültem arra, 
csak a jó útról valahogy leszálltam.

De mikor rábukkantam egy hegyaljra, 
hol véget ért a völgy, mély, mint a pince, 
melyben felébredt lelkem aggodalma, 

a hegyre néztem s láttam, hogy gerince 
már a csillag fényébe öltözött, 
mely másnak drága vezetője, kincse, 

így bátorságom kissé visszajött, 
mely távol volt szívemből teljes éjjel, 
melyet töltöttem annyi kín között.

És mint ki tengerről jött, sok veszéllyel, 
amint kiért lihegve, visszafordul, 
még egyszer a vad vizen nézni széllyel: 

úgy lelkem, még remegve borzalomtul 
végignézett a kiállt úton újra, 
melyen még élve senkisem jutott túl.

Majd fáradt testemet kissé kifújva 
megint megindulék a puszta lejtőn, 
mindég alsóbb lábam feszítve súlyra.

És ím, amint meredni kezde lejtőm, 
egy fürge, könnyű párduc tűnt elémbe 
szép, foltos bőrrel, csábosán, megejtőn.

S nem tágított utamból tarka képe, 
inkább elzárta s úgy előmbe hágott, 
hogy futni fordultam már, visszalépve.

De hajnal aranyozta a világot 
s feljött a nap azon csillagsereggel, 
mely véle volt, midőn e szép csodákat 

megmozdítá Isten az első reggel: 
úgy hogy nekem reményt az ellenségre 
vínom párduccal s tarka szörnyeteggel • 

adott az óra s évszak édessége; 
de ja j! a félelem megint leláncolt, 
feltűnvén egy oroszlán szörnyű képe: 

mely emelt fővel közeledni látszott 
s dühös éhséggel zsákmányát kereste, 
úgy hogy a lég tőle remegni látszott,

S  egy nőstényfarkas, melynek vézna teste 
terhesnek tűnt föl minden céda vággyal 
s ki miatt lön már annyi népnek veszte.

Ez megbénított olyan bénasággal,
hogy elvesztém a magasság reményét 
a láttától eredő gyávasággal.

És mint ki lesné kocka nyereményét, 
ha jő a pillanat mely vakra forgat, 
búsan átkozza játékos merényét:

olyanná tőn engem e nyugtalan vad, 
mely újra elűzött a magasságtól 
ama vidékre, ahol a nap hallgat.

És míg így- én, távol a napvilágtól 
tépödtem: ím valakit mintha látnék; 
rekedtnek tűnt fel hosszú némaságtól.

Jött a nagy pusztában; s én rákiálték 
amint megláttam: „Könyörülj meg rajiam, 
akárki vagy, igaz ember vagy árnyék!"

Felelt: „Nem ember, ember régen voltam. 
Szüleim Mantovából mindaketten 
lombardok voltak; de már rég megholtam.

Bár későcskén, sub Julio születtem, 
jó Augusztus alatt Rómában éltem, 
hívén a régi, hazug istenekben.

Költő valék és versben elregéltem, 
mint menekült, míg nagy Ilion égett, 
Anchises jámbor magzata az éjben.

De mondd, mi hajt a völgybe vissza téged? 
Mért nem törekszel fel a szép halomra, 
melyen kívül nem lelhetsz üdvösséget?"

„Vergiliusz vagy hát s ajkadról omla 
ama hatalmas ének égi vize?" 
feleltem s szégyen szállt a homlokomra.

„Ó minden költők dicsősége, dísze, 
ki könyved oly buzgón szereti régen, 
legyen mostan kegyedben némi része.

Mesterem, mintaképem vagy te nékem, 
te vagy csupán, kitől örökbe kaptam 
a zengzetes szót, mely ma büszkeségem.

Látod előttem milyen szörnyű vad van, 
védj tőle híres bölcs, mert szembeszállni..: 
vérem remeg a puszta gondolatban!"

„Tenéked másik úton kell ma járni," 
felelt, midőn meglátta, hogy sírok,
„ha nem akarsz e vad helyen megállni:

Mert ez a szörny, kitől könnyed csorog, 
útjába állna, bárki közelednék, 
úgy hogy halála lenne e bírok.

És oly gonosz, hogy sohse csöndesed nék, 
rossz vágyának sohsem elég a kár 
s evés után csak annál éhesebb még.

Sok állat van, kihez nősténynek áll 
és még több fog ennekutána lenni, 
míg eljő, ki legyőzze, az Agár.

Ez nem kíván földet, sem ércet enni, 
hanem erényt, bölcsességet, szerelmet 
s Felíró s Felíró között fog megjelenni.

S  én szóltam: „Költő, kérlek könyörögve 
azon Istenre, kit te nem ismertél, 
hogy ne jussak ennyi kínra se többre,
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hogy ahova ígérted, elvezetnél, 
hogy lássam a szent Péter kapuját 
s a szörnyű jajt a kárhozott seregnél." 

Elindult és én követtem nyomát.

A mi fájásaink.
(Folytatás.)

Vannak gyermekek, akik nem képesek ela
ludni anélkül, hogy ne imádkoztak volna. Mások, 
kik imádság nélkül elaludni elalusznak ugyan, 
ámde egész éjjel rossz és nyugtalan alvásuk van.

A gyermeki természet — a felnőtténél — fi
nomabban és hűségesebben mutatja meg azokat a 
hatásokat és összefüggéseket, melyek alá minden 
ember oda tartozik.

„Az alvás a halál fiafalabbik testvére." A 
halálban az örökkévaló lélek, testétől végleg elsza
badulva: Isten ítélőszéke elé kerül, az isteni seregek 
körébe. Lelkünk kapcsolata testünkkel, minden 
este meglazul, s lelkünk elszabadulva a földi élet
től, oda szárnyal a néhány éjjeli órára, ahová ha
lálában véglegesen tartózkodni fog.

Reggeli visszatérésében, a közönséges ember 
nem emlékezik arra, hogy lelke az alvás alatt hol 
időzött s mit élt át, de a szentek és a legnagyobb 
emberek, számot adhatnak arról, hogy éber tuda
tukat elveszítve — a hétköznapi élettől elszakít
va, — éjszaka angyalok vezetésével Istenhez 
közeledtek.

így az ótestamentomi Jákob is látta éjjel 
álmában, égi létrán angyalokat lejönni az égből a 
földre. Kik a lelkeket a mennynek birodalmába 
vezetik fel, hogy ott — éjjeli alvásuk alatt — 
megtisztulást és megújulást találjanak a holnapra.

De minden emberi lélekben vannak sötét 
tulajdonságok, bűnös hajlamok, szennyes szenvedé
lyek. Ezek még az alvás ideje alatt sem csendesednek 
meg. hanem ellenállnak az angyaloknak, nem akarják 
a lelket még álmában sem a tisztulás útjára engedni. 
Még Jákob is küzködik az angyallal, annyira, hogy 
— mint írja —  forgócsontja megficamodik.

Az éjjeli alvás áldásos ereje akkor tud tel
jességgel érvényesülni, ha világos lélekkel része
sülni akarunk belőle!! Ha sohasem felejtjük el 
azt, hogy abban a pillanatban, mikor esti alvásra 
lehunyjuk szemünket, megkezdődik egy nagy harc, 
lényünk rosszabbik része és angyalunk között. Ha 
folytonosan tudatunkban tartjuk azt, hogy angya
lunk a tisztulás útjára akar vinni bennünket ál
munkban is. Mindig, mikor engedünk neki: üdítő, 
frissítő alvásban részesülünk, kipihenve ébredünk, 
esetleg szép álomképek emlékeivel.

Ámde mindenkor, amikor ellent állunk angya
lunknak s rakaszkodunk ahhoz, ami rossz bennünk, 
kipihenetlenül, felüdülés nélkül ébredünk, sőt gyak
ran kínos álmok csúfságai kísérik napunkat.

E harc angyalunk és alacsonyabb lényünk 
között, tudatalatt folyik alvásunk ideje alatt. Csak 
elalvásunk előtt tudjuk befolyásolni kimenetelét és 
pedig olyan módon, hogy amikor aludni térünk 
este, azt mondjuk magunknak:

„Egész nap küzdött bennem a jó és rossz, 
e küzdelem éjjel is folytatódni fog. Angyalom a 
megtisztulás útjára fog vinni akarni, amíg alszom, 
— lényem szennyé, lelkem salakja angyalomnak 
ellent fog állni. De most, mielőtt elalszom, míg 
éber tudatom birtokában vagyok: megerősítem 
magamban a jót, megtagadom magamban a rosz- 
szat. Minden ragaszkodásomat a tisztulásra irá
nyítom és lényem salakját minden erővel le akarom 
vetkőzni magamról!"

Ez az elgondolás minden esti imádság alapja. 
Esti imámban, éjjeli utamra, lelkem minden jó
szándékát a magasságok felé fordítom, kérve, hogy 
segítsenek rajtam.

Vannak emberek, kik éjjeli útjukra sohasem 
lépnek anélkül, hogy a Bibliából ne olvasnának 
vagy az emberiség szentjeinek egy-egy nagy mon
dását ne idéznék lelkűk elé. E szokások, ép úgy, 
mint az esti ima is, arra szolgálnak, hogy az al
vásban kitöltődő kegyelem és áldás méltó hordo
zójává tudjunk válni. Hiszen a gondviselő teremtés: 
az alvás útján testünket, lelkünket meg akarja 
minden éjszaka újítani. Rajtunk áll, hogy e meg
újítást, e felüdítést beengedjük-e magunkba, vagy 
elzárkózunk-e előle?

Attól, hogy milyen gondolatokkal és milyen 
érzésekkel alszunk el, nagyon nagy mértékben függ 
alvásunk és álmaink menete.

(Folyt, köv.)

Az újvilág új regénye.
Elmondja Surányi-Unger Tivadar szegedi egyetemi 
tanár, aki most jö tt meg a los-angelesi egyetemről, 
ahol német, angol és japán nyelven m egjelent müvét 

tankönyvnek használják.

Nemrégiben jött haza Amerikából Surányi- 
Unger Tivadar, a szegedi egyetemi közgazdaság- 
tan- és statisztika-tanára, a világhírű tudós, akit a 
los-angelesi egyetem immár másodszor hívott meg 
az Amerikában szokásos egyetemi harmadévre, hogy 
ott előadásokat tartson a nemzetgazdaságtanból és 
a világgazdaságtanból. Igen figyelemreméltó hát
tere van annak, hogy ezt a kiváló magyar pro
fesszort miért éppen a losangelesi egyetem hívja 
meg most már ismételten előadások megtartására. 
Surányi-Unger Tivadar, mintegy tíz esztendővel 
ezelőtt német nyelven könyvet írt, amely 1927-ben 
Jénában jelent meg Entwicklung dér theoretischen 
Volkswirtschaftslehre* címmel. Ezt a könyvet lefor
dították angolra és 1931-ben megjelent New-York- 
ban. Később 1934-ben Tsunev Hori lefordította 
japán nyelvre is. Mármost tudvalevő, hogy a los- 
angelesi egyetemet sűrűn látogatják egyrészt Ja 
pánból, mástrészt a Fülöp szigetekről származó japá- 
ni diákok, ilymódon tehát Surányi-Unger Tivadar 
könyvét, amelyet a losangelesi egyetem tankönyv
nek fogadott el, nem csupán az angol hallgatók, 
hanem a japáni hallgatók is tulajdon anyanyelvü
kön olvashatják és tanulmányozhatják.

Ez a kis bevezetés már elég frappáns ízelítő 
a magyar kultúra dicsőségéből, hogy az alföldi

* (Az elméleti közgazdaságtan fejlöd ése.)
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paprikatermelő város egyetemének professzora ta
nítja a Csendes-óceán partján a világgazdaságtant, 
nem is beszélve arról, hogy a szegedi egyetemnek 
tanára Szent Györgyi Albert is, a C vitamin felta
lálója, aki épp a minap kapta meg a Nobel-díjat.

Surányi-Unger Tivadar a négy hónapos ame
rikai „szemeszter" alatt azonban nem csupán ta
nított, hanem körülnézett és tanult is. A tudós 
szemével és — szinte azt lehetne mondani — a 
riporter fürgeségével tekintette át az új világ új 
problémáit, amelyeket az alábbiakban mond el.

A hatos csoport.
Surányi professzor mindenekelőtt nem spe

ciálisan amerikai problémákról beszélt, hanem ki
fejtette azt az érdekes megállapítást, hogy a tech
nikai találmányok nagyjában harmincesztendős 
ciklusonként formálják át bizonyos mértékben a 
világ külső arculatát. Az utolsó harminc esztendő 
ilyen átformáló hat legfontosabb találmánya volt 
az autó, a telefón, a repülőgép, a rádió, a müse- 
lyem és ezzel kapcsolatban általában a textilújítások.

Az egész világot, Európát is e pillanatban 
újabb ilyen hatos találmánycsoport foglalkoztatja: 
a mesterséges kőolaj, a mesterséges gyapot, a mes
terséges gyapjú, a mesterséges gumi, aztán a te
levízió: a távolbalátás és a helikopter, vagyis az 
a repülőgép, amely függőlegesen tud helyéből fel
emelkedni és ugyancsak függőlegesen, esetleg egy 
háztetőn köt ki. Ezek a most felsorolt újabb ta
lálmányok egyrészt még nem forrtak ki, másrészt 
még korántsem mentek át a közhasználatba, így 
hát el sem lehet képzelni, hogy társadalomátala- 
kító hatásuk milyen lesz.

Egy új találmány hirtelen robban bele a gaz
dasági életbe és ha a gazdasági élet legfőbb vezetői 
nem gondoskodnak a megfelelő bevezetésről, akkor 
esetleg munkanélküli tömegek keletkeznek, amelyek 
szociális kárára vannak a társadalomnak és vég
eredményben lerontják az erkölcsi színvonalat.

Az elvi kérdés.
—  Mint mondottam, a gazdasági élet legfőbb 

vezérkarának kell megfontolnia minden fontosabb 
találmány bevezethetőségét és az esetleg bevezetés 
taktikáját. Ez tehát feltételezi a tervgazdálkodás 
szükségességét. Ezzel pedig eljutottam a nagy ame
rikai elvi problémához, amely ott a tudósoktól 
kezdve politikusokon át az újságírókig mindenkit 
elsősorban izgat, hogy tudniillik a tervgazdálko
dás végrehajtásához elegendők-e a demokrácia esz
közei, vagy pedig szükséges a diktatúra. Mind a 
két elvnek igen nagyszámú és emelkedett szellemű 
harcosa van Amerikában.

—  Amiközben azonban ez a nagy elvi harc 
folyik, ugyanakkor az amerikaiak, — függetlenül 
minden elmélettől, —  olyan valami meglepő szí
vóssággal és találékonysággal jönnek az újabb 
és újabb találmányokkal, mintha egyéb problémá
juk sem lenne, minthogy az életnívót* emeljék. Az

(• Életnívó =  életszínvonal. Ennek emelése =  jobb
élet 1)

amerikai szellem, ha szükségesnek látja is a terv- 
gazdálkodást, úgylátszik, ezt nem korlátozásokkal, 
hanem ellenkezőleg: a munkatempónak még na
gyobb lendületével akarja keresztülvinni.

Életnívó.
— Lehetnek ott elvi harcok, lehet zavaros a 

világpolitikai helyzet: az amerikai ember éjjel-nap
pal egy célnak szenteli minden idegszálát, minden 
gondolatát, minden ötletességét: az életnívó eme
lésének. Észak-Amerikában e pillanatban az ame
rikaiak szívesen mondják el, hogy nálunk minden 
ötödik embernek autója van és mert minden autó
nak van öt ülése, arra a mulatságos megállapí
tásra jutottak, hogy ha akarnák, bármely pillanat
ban Észak-Amerika valamennyi élő emberét autóra 
rakhatnák és megsétáltathatnák. (Folyt, köv.)

Krisztus-várás idején.. .
Hópihék csillognak künn a havas tájon, 
Testvérem, drága, én a Jézust várom.
Nemcsak én, sokezren várjuk,
Kik az élet útját tövis között járjuk,
Megfogjuk a kezét majd szent áhítattal,
Mikor békét hirdet a mennyei angyal.
Szívünket betölti az ádventi béke,
Úgy megyünk mindnyájan a Krisztus elébe. 
Havas éjszakában mind elébe állunk, 
így suttog az ajkunk: Jézus, Téged várunkI 
Minket megtépázhat ezerszer az élet,
Mi híven követünk, drága Jézus Téged!

Jöjjetek ti is csak, akiket az élet 
A sátán útjára csalogat, édesget.
Jézust kövessétek, menjetek utána,
Hazug az életnek fénye, csillogása.
Jézusnak nevére szívetek dobogjon,
Jézusnak nevére térdetek hajoljon.
Hassa át lelketeket megbocsátás, béke,
S  hozzon megújulást szent Karácsony éje!

*

Adventi este v a n .. .  Hó csillog a tájon, 
Testvérem, d r á g a !.. .  Én a Jézust v á r o m !...

Sz. F .
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