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született 

Az emberiség egyik legnagyobb, nemzetközileg is legismertebb magyar2 t udósa 1893. szep-
t e m b e r l6 -án született Budapes ten . N o v e m b e r 5-én kereszte l ték m e g a Kálvin téri re formátus 
t e m p l o m b a n . Édesapja , Szent-Györgyi Miklós családja3 erdélyi fö ldbi r tokos nemes i (a nagy-
rápolti e lőnevet visel ték) família volt, n o h a ő már a fővá rosban született. Édesanyja, Lenhos-
sék Jozefa hí rneves t u d ó s dinasztiából ' származott . 

A kis Albertnek és Pál5 tes tvérbátyjának gondta lan g y e r m e k k o r a volt. A szülők idegen nyel-
vekre és zenére is taníttatták őket . A nyarakat a Nógrád megye i Kiskérpusztán (Buják mellet t) 
töltötték, ahol é d e s a p j u k jószágkormányzói állást vállalt. 

1 1937-ig többnyire Szentgyörgyinek írta nevét. Ebben az alakban szerepel a budapesti Kálvin téri 
református parókia keresztelési anyakönyvében (1893- november 5-ei bejegyzés) és orvosi végbi-
zonyítványában (1917) is. Belügyminiszteri engedéllyel 1937-től mindig - még amerikai évtizedei 
idején is - Szent-Györgyi alakban használta. Lásd Szabó Tibor-Zallár Andor: Szent-Györgyi Albert 
Szegeden és a Szent-Györgyi Gyűjtemény. Szeged, 1989. 112. o. 
2 Noha tudósunk hazájából való kényszerű távozása után is számos jelét adta rendíthetetlen ma-
gyarságának, mégis a kiadványok elsöprő többsége „csak" magyar származású amerikai tudós-
ként említi őt. így szerepel pl. olyan alapműben is, mint a Nobel-díjasok kislexikona (Gondolat, 
1974. 569. ol. - szerk. Vészits Ferencné). 
3 Dédapja, Szent-Györgyi Imre mint királyi személynök írta alá 1848-ban azt a törvényt, mely ki-
mondta Magyarország és Erdély egyesítését. 
' A dinasztia alapítója, Lenhossék Mihály Ignác (1773-1840) orvos, egyetemi tanár Pozsonyban 
született. Fia, Lenhossék József (1818-1888) szintén orvos, anatómus professzor, a hazai antropo-
lógia egyik úttörője, az MTA rendes tagja. Az ő fia, Lenhossék Mihály (1863-1937) - Szent-Györgyi 
Albert anyai nagybátyja - az idegsejtekkel kapcsolatos kutatásaival nemzetközileg is kiemelkedő 
eredményeket ért el. A fővárosi orvosi kar anatómiatanáraként nemzedékeket nevelt és oktatott, 
szintén tagja volt az MTA-nak. Lásd Czeizel Endre: A Lenhossék-Szent-Györgyi család. In. Az or-
vos-genetikus szemével. Minerva, 1980. 155-170. o. 
5 A berlini egyetem jogi karán ügyvédi, a zeneakadémián hegedűművészi oklevelet szerzett Szent-
Györgyi Pál. Az I. világháború kitörésekor hazajött és jelentkezett katonának. Főhadnagyként sze-
relt le. Esztergomban főispáni titkár. A Károlyi-kormány idején az Esztergomi Népszava szerkesz-
tője. 1919-ben vizsgálati fogságba vetik. Kiszabadulása után emigrált. Hollandiában, majd Német-
országban hangversenyezett. Sokáig a stuttgarti filharmonikus zenekar dirigenseként működött. 
1972-ben halt meg. 
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Középiskolai tanulmányait a fővárosi Lőnyay utcai református főgimnáziumban végezte. 
Későn érő diáktípus volt, a gimnázium első éveiben szinte semmiféle jelét nem mutatta a 
tehetségnek. Ötödikben félévkor három (!) tantárgyból - köztük kémiából - is megbuktatták, 
s csupán korrepetitorok segítségével léphetett a felső osztályba. Diákéletének e válságos kor-
szakát is fölidézte abban a tévéinterjúban, amelyet 80 éves korában, 1973 októberében adott, 
amikor negyedszázad után ismét szülőhazájába látogatott: „Nagybátyám (Lenhossék Mihály 
egyetemi tanár - K. Gy.), aki nagyon koraérett volt gyermekkorában, azt hitte, hogy a kiváló 
emberek mind koraérettek. Én pedig nagyon későn kezdtem fejlődni, úgyhogy a családban 
énrám úgy néztek, mint egy hülyére. Amikor tizenöt éves koromban azt mondtam a nagybá-
tyámnak, hogy tudományos pályára akarok menni, akkor ő kézzel-lábbal tiltakozott ez ellen 
és azt mondta, hogy legföljebb kozmetikus lehetne belőlem... 

Szent-Györgyi Albert a gimnázium utolsó két esztendejében teljesen megváltozott. Renge-
teget olvasott, s immár végérvényesen elhatározta, hogy a tudományos pályára fog lépni. 
Érettségi vizsgája jól sikerült, így 1911 őszén a fővárosi tudományegyetem orvosi karán foly-
tatta tanulmányait. Nagybátyja, Lenhossék professzor intézetében medikusként már elmélyült 
tudományos kutatómunkát is végzett. Itt írta első tudományos értekezését, amely a végbél 
hámrétegének szövettanáról szólt. Ugyancsak egyetemistaként több jelentős cikket közölt ko-
ra-legrangosabb tudományos ismeretterjesztő folyóiratában, a Természettudományi Közlöny-
ben is.7 Harmadéves korában már úgy emlegették Szent-Györgyit szakmai körökben, mint 
ígéretes szövettankutatót. 

A háború után Pozsonyban, Prágában, Hamburgban, Leidenben, Groningenben dolgozott. 
Groningeni munkássága professzora váratlan halála miatt szakadt meg. Ekkor Hollandiából 
Londonba ment, ahol - rövid ideig - mint a Medical Research Council vendégkutatója dolgo-
zott. F. G. Hopkins segítségével került a híres ősi angol egyetemre, Cambridge-be (1926— 
1930). E nagy múltú intézetben és az amerikai Rochesterben lévő Mayo Klinikán a mellékve-
se-kivonatokkal kísérletezett. Olyan vegyületet sikerült izolálnia (mintegy 15-20 grammnyi 
mennyiségben), amely erős redukáló hatást fejtett ki. (A redukció az a kémiai folyamat, mely-
nek során oxigént vonunk el, vagy pedig hidrogént építünk be egy vegyületbe.) Az előállított 
„anyag" fehér színű por volt, vízben és szeszben jól oldódott. Szent-Györgyi kezdetben hexu-
ronsavnak nevezte el, s még ő is alig sejtette, hogy ez nem más, mint a C-vitamin. 

Tudósunk a birminghami egyetem világhírű kémikusát, Sir Norman Haworth-szot kéri föl a 
felfedezett új anyag vegyi szerkezetének meghatározására. Csakhogy a kikristályosított 
mennyiség nem volt elegendő ehhez a fontos lépéshez. A kísérleteket szüneteltetni kellett. 

Itthon időközben megüresedett a szegedi tudományegyetem orvosi vegytani intézetének 
professzori széke, amelynek betöltésére a kijelölt egyetemi bizottság levélben kérte föl Szent-
Györgyi Albertet. A Budapesti Közlöny 1928. szeptember 16-ai számában jelent meg egyetemi 
tanári kinevezése.9 A hivatali esküt 1928. szeptember 29-én tette le a szegedi Ferenc József 
Tudományegyetem Tanácsának III. rendkívüli ülésén.1" A professzor külföldön folytatott ku-
tatásainak befejezésére két esztendő szabadságot kért. 

A mindössze 37 esztendős új egyetemi tanár 1930. szeptember 26-án foglalta el szegedi 
katedráját. A Kálvária tér 5/B. szám alatti épület alagsori termeiben berendezett orvosi vegy-
tani intézetben jóval szerényebb tárgyi feltételek várták, mint a nyugati laboratóriumokban. 
(Öt esztendeig dolgozott itt, minthogy a Dóm téri korszerű intézet csak 1935-ben készült el.) 

Szent-Györgyi Albert karizmatikus egyénisége, zseniális szelleme rendkívüli nyereségévé 
vált a szegedi egyetemnek és az egész magyar tudománynak, kultúrának. A korán őszülő, 

6 Az interjú teljes szövege Kardos István: Tudósportrék (Kossuth Könyvkiadó, 1984) című köteté-
ben jelent meg. 
7 A lélegzőfelszín nagysága az ember és az emlős állatok tüdejében (Természettudományi Köz-
löny, 1912. április 1. 338-339. o.); Az emberbőr ipari feldolgozása (1912. május 1. 403. o.); A rova-
rok hallása (1913. április 1. 333-334. o.); Az állatok fényérzékenysége (1914. március 15. 263-267. 
o ); A kalcziumklorid védő hatása a szervezetben (1914. május 15. 355-356. o.); Szokatlan termé-
kenység (1914. május 15. 431^432. o.) 
9 Közli Szabó-Zallár az 1. jegyzetben idézett művének 14. oldalán. 
10 Szabó-Zallár im. ugyanott. 
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mosolygós arcú, rokonszenves tudósnak döntő része volt abban, hogy a két háború között 
fölfigyeltek külföldön is hazánk természettudományos eredményeire. (Munkaszeretete, segí-
tőkészsége, szerénysége, tiszta és igaz hazafisága nemzedékek szellemi példaképévé avatta 
őt. Hallgatóira, munkatársaira, barátaira és tisztelőire gyakorolt hatása a nemes értelemben 
vett szellemi erjesztő kovásszá érlelődött, amely máig hatóan sugárzott szét kulturális életünk-
ben.) 

A professzor és asszisztensei bent laktak az intézet épületében, így folyamatos kutatómun-
kát végezhettek. Ehhez teljesen új munkastílust honosított meg. A délelőtti fáradalmakat ebéd 
utáni közös kosármeccsel vezették le. Az udvaron levő pálya ilyenkor benépesült a munka-
társakkal, s a professzor is rendszeresen „beszállt" a meccsekre. „Együtt él velünk nemcsak a 
laboratóriumokban, hanem az életben is. Minden délután 5 órakor félbeszakad a munka, a 
teasarokban gyűlünk össze és teázás közben beszélgetünk, mindenről, ami a nagyvilágban 
történik, a politika, az irodalom, a művészet eredményeiről" - emlékezik egy munkatársa. 11 

Szinte oldalakon át lehetne sorolni, hogy a roppant kemény laboratóriumi munkán kívül mire 
terjedt még ki Szent-Györgyi figyelme: a sportolás mellett zeneesteket szervezett, farsangi és 
szilveszteri vidám mulatságokat rendezett, nem is beszélve a rendszeres színházba járásról. (O 
maga is élen járt a sportban: teniszezett, sízett, úszott, lovagolt, kerékpározott, vitorlázott, 
evezett, sőt még sportrepülői vizsgát is tett.) 

Szent-Györgyi Albert Szegedre kerülése után folytatta intenzív kísérleteit az aszkorbinsav 
(C-vitamin) előállítására. (1931 őszén tudósunk már bizonyos volt abban, hogy a kezdetben 
hexuronsavnak elkeresztelt aszkorbinsav azonos a C-vitaminnal. E végkövetkeztetés kimon-
dásában szerepe volt az éppen Szegeden tartózkodó Svirbely amerikai vitaminspecialistának 
is. Már „csak" nagy mennyiségben kellett izolálni a vegyületet.) Ma már tudjuk, hogy a zöld-
paprika csodálatos tárháza a C-vitaminnak. Csakhogy addig ezt senki sem sejtette. Szent-Györ-
gyinek támadt az az ötlete, hogy vizsgálják meg a paprikát ily szempontból. A saját tervei 
szerint szerkesztett lepárlókészülékben pár hónap alatt 3 és fél kilogramm kristályos C-vita-
mint állítottak elő! 

Szegedről kristályos C-vitamint tartalmazó csomagocskák indultak útnak a világ minden tája 
felé, ahol a vitaminokkal foglalkoztak. Ugyanis Szent-Györgyi önzetlenül osztotta szét tudós-
társai között, hogy fényt deríthessenek vegytani összetételére, szerkezetére. E világraszóló 
fölfedezés ismertté tette Szent-Györgyi Albert nevét szakmai berkekben. (Számos előadásra 
hívták meg, s évek múlva a legrangosabb nemzetközi elismerést, a Nobel-díjat is részben ezért 
kapta meg.) 

Az akkor éppen elmélyült válságban levő szegedi paprikaipart rendkívüli módon föllendí-
tette a C-vitamin fölfedezése. Néhány esztendő alatt ötszörösére (200 vagonra) növekedett az 
exportja. A helyi konzervgyár Vitapric néven forgalomba hozott paprikasűrítménye elősegí-
tette egy másik fölfedezés megszületését is. Ugyanis a gyermekklinikán és a belgyógyászati 
klinikán orvosi és gyógyszertani vizsgálatok kezdődtek az aszkorbinsawal az úgynevezett 
vérzéses betegségekkel kapcsolatban. Évtizedek múlva tudósunk így írta le tapasztalatait: 

„Amikor még csak nyers, de igen tömény aszkorbinsav-oldataim voltak, a kivonatokat ki-
próbáltuk Henoch purpurás betegeken... Hatottak. Amikor lett kristályos aszkorbinsavam, 
ismét kipróbáltuk, és még erősebb hatást vártunk. Semmit sem csinált. A nyers kivonat két-
ségkívül valamilyen egyéb anyagot is tartalmazott, az volt felelős a hatásért. Azt gondoltam, 
fiavonok vicceltek meg. Elgondolásom helyesnek bizonyult. Paprikából izoláltam a flavono-
kat, és azok gyógyították a purpureát. Ezt az anyagcsoportot P-vitaminnak neveztem el". 12 

A C- és P-vitamin izolálásán kívül Szent-Györgyi és kutatócsoportja (O. H. Warburg mód-
szerét követve) az izomszövetek oxigénfölvételét vizsgálta. Arra a kérdésre szerették volna 
megtalálni a választ, hogy miként alakul át a tejsav a szervezetben szén-dioxiddá. A kísérletso-
rozat révén bizonyítást nyert, hogy szerves dikarbonsavak (fumársav, borostyánkősav, alma-
sav stb.) fölerősítik a szövetlégzést, miközben katalikus módon viselkednek. Ez az alapvető 

11 Közli Szabó T.-Zallár A.: Egy alkotó élet fénykora című cikksorozatában. Délmagyarország, 
1986. május 22. 
12 Szent-Györgyi Albert: Elveszetten a huszadik században. In. Válogatott tanulmányok. Gondolat 
Kiadó, 1983. 40. o. 
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megállapítás vált később kiindulópontjává a német H. A. Krebs13 úgynevezett citrátkörének, 
melyet ma Szent-Györgyi-Krebs-féle körfolyamatnak nevezünk. (Az előbb említett szerves 
dikarbonsavak e folyamatban keletkeznek és egymásba alakulnak át. A jelenséget leegysze-
rűsítve citromsavciklusnak nevezzük.) 

Szent-Györgyit e fölfedezései szakmai-tudományos körökben világviszonylatban is a legna-
gyobb tudósok közé emelték. Több külföldi és hazai tudományos intézmény választotta tag-
jává14; számos nemzetközi tudományos konferencia hívta meg előadónak. Az 1935-36-os tan-
évben a híres amerikai Harvard egyetem vendégtanáraként öregbítette hazánk és a magyar 
tudomány hírnevét. 

Itthon 1937 februárjában a rangos Corvin-koszorúval tüntették ki. Október 28-án a stock-
holmi Karolinska Intézet Nobel-bizottsága a következő táviratot küldte Szent-Györgyi Albert-
nek: 

„A Karolinska Intézet tanári kara ma úgy határozott, hogy az idei élettani és orvosi Nobel-
díjat önnek ítéli oda azokért a felfedezésekért, melyeket a biológiai égésfolyamatok körül tett, 
különös tekintettel a C-vitaminra és a fumarsav-katalízisre. Gunnar Holmgren, a Karolinska 
Intézet rektora."15 

Az örömteli hír futótűzként terjedt el egész Magyarországon. Másnap reggel összehívták az 
egyetemi tanács rendkívüli ülését, melynek egyetlen napirendi pontja volt: Szent-Györgyi No-
bel-díjjal történt kitüntetésével kapcsolatos intézkedések. Az elnöklő rektor (Gelei József) be-
jelentette, hogy e napra előadási szünnapot rendelt el. Az egyetem zászlódíszbe öltözött. Az 
ülésen hosszasan méltatták a tudós kivételes érdemeit, kiemelvén, hogy „ékessége az egész 
magyar nemzetnek ez a kitüntetés". 

Az egyetemi hallgatók hatalmas tömege várta a professzort Dóm téri intézete előtt. Amikor 
megérkezett, percekig zúgott az éljenzés. Az erkélyről meghatottan mondott köszönetet: 

„Most nem tudok mást mondani, fiúk, hogy végtelen jólesik látni azt a szeretetet, melyet ti 
hoztatok nekem. Nekünk, tanároknak, akik lassan öregedni kezdünk, úgy érezzük, ez a juta-
lom, majdnem azt mondhatni nagyobb, mint a Nobel-díj."1 

A Nobel-díjjal koszorúzott világhírű tudós köszönő szavait újabb éljenzés és tapsvihar fo-
gadta, majd - szinte varázsütésre - a teret betöltő diáksereg vigyázzba állt és elénekelte a 
Himnuszt. Feledhetetlen és megismételhetetlen volt e spontán ünneplés! Az elkövetkezendő 
napokban özönlöttek tudósunkhoz a levelek, dísztáviratok, melyekben meleg szívvel, nem-
zeti büszkeséggel gratuláltak barátai, ismerősei és tisztelői százai. Az újságok, folyóiratok 
munkatársai szinte megrohamozták az intézetet. Szeged város díszpolgárává választotta im-
már világhírnévre emelkedett tudós fiát. 

A svéd fővárosban 1937. december 10-én, a svéd akadémia zenetermében az uralkodó adta 
át a Nobel-díjat. Ezt a legnagyobb nemzetközi tudományos elismerést eleddig kilenc magyar 
(vagy magyar származású) tudós17 kapta meg. Mindmáig Szent-Györgyi Albert az egyetlen, 
aki magyar állampolgárként, magyarországi kutatásai eredményeként érdemelte ki e csodás 
kitüntetést! 

Tudósunk ünneplése még hosszú-hosszú hónapokig folytatódott. 1938. április 7-én az 
egyetem díszdoktorává fogadta. Ám ahogyan ideje engedte, tovább dolgozott a laboratórium-
ban és az egyetemi katedrán. Külföldi meghívásainak is igyekezett eleget tenni. 1938-ban és 
1939-ben amerikai előadókörúton vett részt, a liege-i egyetemen vendégtanárként adott elő. 

13 Hans Adolf Krebs 1953-ban Nobel-díjat kapott a „citromsavciklus" felfedezéséért. 
14 A hallei Kari Ludvig Akadémia, a párizsi Societé de Biologie, a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező, majd rendes tagja. 
l s A német nyelvű táviratot és magyar fordítását közli a Természettudományi Közlöny 1937 decem-
beri sz. 40. o. 
16 Közli Szabó-Zallár id. cikksorozata. Délmagyarország, 1986. június 4. 
17 Lénárd Fülöp (1862-1947) 1905-ben fizikai, Bárány Róbert (1876-1936) 1914-ben orvosi, Zsig-
mondy Richárd (1865-1929) 1926-ban kémiai, Szent-Györgyi Albert (1893-1986) 1937-ben orvosi, 
Hevesy György (1885-1966) 1943-ban kémiai, Békésy György (1899-1972) 1961-ben orvosi, Wig-
ner Jenő (1902-) 1963-ban fizikai, Gábor Dénes (1900-1979) 1971-ben fizikai és az apai részről 
magyar Jolin Polanyi (1929-) 1986-ban kémiai Nobel-díjat kapott 
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A világhírű párizsi Sorbonne egyetem díszdoktorává avatta. Hosszasan lehetne sorolni kitün-
tetéseit. 1940-1941-ben kinevezték a szegedi tudományegyetem rektorává. E ténykedése is 
szinte külön regény, oly szerteágazó szervezési és kulturális munkát végzett hivatali ideje alatt. 
Politikai tevékenységét mindig a haladás szolgálatába állította. A háborúba sodródott magyar 
haza sorsának jobbításáért még az életét is kockáztatta. (Hitler a kiadatását követelte, amikor 
kiderült, hogy Isztambulban tárgyalt az angolokkal a háborúból való kiugrás lehetőségeiről; 
a német megszállás után a Gestapo körözést adott ki ellene.) 

Szent-Györgyi sokirányú érdeklődése és elfoglaltsága mellett 1940 körül kezdett el mélyre-
hatóan foglalkozni az izomműködés biokémiai folyamataival. E területen is világra szóló föl-
fedezést tett, amikor fölismerte és tisztázta az aktomiozin (az aktin és miozin a mechanikai-
kémiai átalakulás két kulcsfehérjéje) szerepét az izomműködésben. „Az aktomiozin az izom-
élettan megértése szempontjából legalább olyan fontos volt, mint annak kimutatása, hogy az 
aszkorbinsav a mellékvesében azonos a C-vitaminnal. Ha a politikai helyzet nem kényszerí-
tette volna őt is, mint oly sok más magyart arra, hogy itthagyja az országot, úgy talán az akto-
miozin és a hozzákapcsolt új fehérje, az aktin felismerése révén, újabb Nobel-díjban részesült 
volna" — állapítja meg Banga Ilona, a professzor munkatársa.18 

A háború utolsó esztendejében, saját bevallása szerint többször csak a vakszerencsén múlt, 
hogy életben maradt. A legveszedelmesebb utolsó hónapokban előbb a svéd nagykövetségen 
kapott menedéket, majd 1945 januárjában egy szovjet fegyveres egység mentette ki az ostrom-
lott fővárosból és Malinovszkij marsall enyingi (Fejér megye) főhadiszállásán lelt oltalomra. 

A háború befejezése után a budapesti egyetem professzorává nevezték ki. A Magyar Ter-
mészettudományi Akadémia elnökévé választották. Az 52 esztendős világhírű tudós nagy el-
szántsággal vetette bele magát a munkába. Ám hamarosan rádöbbent arra, hogy a remélt és 
vágyott új, demokratikus Magyarország napjai meg vannak számlálva: a szovjet nagyhatalmi 
érdekeket kiszolgáló kommunista rémuralom a küszöbön áll. Bizonyosan előre látta (bár erről 
később igen ritkán beszélt), hogy a háború előtti nyugati kapcsolatai miatt az elsők között 
koholnának ellene koncepciós kémpert. 

1948-ban az Amerikai Egyesült Államokba emigrált. A Bostonhoz közel fekvő Woods Hole-i 
Tengerészeti Biológiai Laboratórium izomkutató intézetének igazgatójaként még csaknem 
négy évtizeden át folytathatta kutatómunkáját. Kezdetben itt is az izom-összehúzódás bioké-
miai összefüggéseit vizsgálta. Később az életjelenségek úgynevezett szubmolekuláris kérdé-
sei foglalkoztatták. Úttörő munkássága révén két új tudományág született: a szubmolekuláris 
biológia és a bioenergetika. Ez utóbbiról korszakalkotó kötete jelent meg 1957-ben.19 Az 1960-
as években a csecsemőmirigy (thymus) sejtosztódásának szabályozási lehetőségeit vizsgálta, 
melynek során eljutott korunk rettegett betegsége, a rák kutatásához. (Feleségét és lányát is e 
szörnyű kór ragadta el.) 

1974 januárjától a Nemzeti Rákkutatási Alapítvány anyagi támogatásával, Szent-Györgyi irá-
nyításával folytatódhattak a kísérletek, a világ számos tudósának bekapcsolódásával. E humá-
nus nemzetközi együttműködést méltán és találóan nevezték „Laboratórium falak nélkül" kez-
deményezésnek, mert mindegyik kutató a saját intézetében végezte vizsgálódásait. 

Pályájának külön fejezete az emberi jogokért, a békéért és biztonságért, a demokratikus 
haladásért folytatott küzdelme. Psalmus Humánus című gyönyörű versciklusában (!) „a szép-
ség, igazság, becsület, jóakarat, béke és szeretet" iránti szomjúhozását vetette papírra. E verseit 
1965. február 2-án a Magyar Rádió is sugározta. 1970-ben megjelent angol nyelvű könyvé-
ben21 élesen elítélte a háborúkat. 

Csupán negyedszázad eltelte után, 1973 októberében jött először haza. Október 11-én részt 
vett a szegedi biológiai kutatóközpont avatási ünnepségén. Másnap emlékezetesen szép ke-

18 Banga Ilona: Szent-Györgyi Albert emléke. Orvosi Hetilap, 1987. 2. sz. 98. o. 
19 Bioenergetics. New York, Akad. Press. 
20 Csillag Veronika fordításában, Szállási Árpád bevezetőjével közli a Vigília 1977. 12. sz. 800-801. 
o. 
21 The Crazy Ape. Philosopical Library, New York. (Magyar fordításban Az őrült majom címmel 
jelent meg 1989-ben) 
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retek között avatták a szegedi orvostudományi egyetem díszdoktorává. A 80 éves Nobel-díjas 
tudós meghatottan mondott köszönetet: 

„Megilletődve és némi zavarral küzdve veszem át ezt a diplomát, mint a megbecsülés és a 
szeretet jelét. Nem tudom, mivel is szolgáltam rá erre a nagy megtiszteltetésre, hiszen én mint 
polgár sohasem tettem többet, mint hogy teljesítettem kötelességemet, mint kutató pedig ki-
elégítettem saját kíváncsiságomat... Megragadom ezt az alkalmat is annak kijelentésére, hogy 
én magyar ember vagyok és e hazához tartozónak érzem magam..."22 

A hazalátogatásakor készült (már említett) portréfilmet 1974. január 9-10-én sugározta a 
Magyar Televízió. A nézők százezrei (ha nem milliói!) zárták szívükbe a varázslatos egyénisé-
gű tudóst, aki a legbonyolultabb tudományos kérdésekről is oly természetes egyszerűséggel 
(és kristálytiszta magyarsággal!) szólt, hogy bárki megérthette azok lényegét. Másodszor 1978 
januárjában járt itthon, amikor tagja volt a Magyar Koronát hazahozó amerikai küldöttségnek. 

1970-től több kötete jelent meg 1 magyarországi kiadóknál; egy könyvét pedig a bukaresti 
Kriterion21 adta ki. Kilencvenedik születésnapján a Magyar Népköztársaság Rubinokkal Éke-
sített Zászlórendjével tüntették ki. Szinte utolsó napjáig folytatta munkáját. 1986. október 22-
én hunyt el Woods Hole-ban. 

„... az életemet a tudománynak szenteltem, és az volt az egyedüli igaz vágyam, hogy magam 
is előbbre vigyem és a kívánalmai szerint éljek."2S E tudományos hitvallást oly tökéletesen 
teljesítette, hogy alig akad párja a tudománytörténetben. 1987. december 10-én a szegedi or-
vostudományi egyetem Szent-Györgyi Albert nevét vette fel, s a Dóm téri Panteonban vörös-
márványból faragott mellszobrot (Kalmár Márton szobrászművész alkotása) emeltek tisztele-
tére. Bujákon 1990-ben általános iskolát (ugyanott mellszobrot is kapott), Győrben 1993-ban 
középiskolát neveztek el róla. Szellemi öröksége, erkölcsi példája nemzedékről nemzedékre 
fog hatni mindaddig, amíg lesz magyar tudomány és kultúra. 

Kálmán Gyula 

Nyolcvan esztendeje 
született a falukutató 
Venczel József5 

„A kelet-közép-európai parasztság fejlődése elkanyarodott, a polgári átalakulás megkésett 
és a hosszú évszázadok szorításában a falvak népe olyan formákba préselődött, amelyeknek 
a kérgét nehezen szakíthatta fel a gyenge, alig évszázadnyi élettartamú tőkésrendszer. Az 
életforma bomlását azonban megindította és végül a paraszti létezési mód csődjét is megszülte 
ez a társadalom. Erről a válsága mélyén vergődő parasztságról közli első statisztikai-szocio-

* A megjelenés alatt álló A falumunka útján című Venczel-kötet kissé rövidített bevezető tanulmá-
nya. (Szerk.) 
22 Közli Szabó-Zallár id. cikksorozata. Délmagyarország, 1986. június 26. 
23 Egy biológus gondolatai. Gondolat Kiadó, 1970; Az élet jellege. Magvető Könyvkiadó, 1973; 
Válogatott tanulmányok. Gondolat Könyvkiadó, 1983; Az anyag élő állapota. Magvető Könyvki-
adó, 1983; Az őrült majom. Magvető Könyvkiadó, 1989. 

Az élő állapot. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973. 

Szent-Györgyi Albert: Válogatott tanulmányok. Gondolat Kiadó, 1983- 47. o. 

17 


