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Nobel-díjas lakásában él a szegedi nyugdíjas

A szegedi Busch Robert 2007 óta lakik a Nobel-díjas tudós, Szent-Györgyi Albert lakásában. Azóta kutatja a
Roosevelt téri épület történetét. Fotók: Frank Yvette
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Szeged- Szent-Györgyi Albert lakásában lakik, Juhász
Gyula húgától, Margit nénitől tanult zongorázni,
szomszédja pedig Waltner Károly gyermekgyógyász volt.
A szegedi Busch Roberttel a Roosevelt tér 14. szám alatt
beszélgettünk.
– Nem érzem Szent-Györgyi Albert szellemét, de a sok C-vitamin miatt
egészséges vagyok – viccelődött a Roosevelt tér 14. szám alatti épület első
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/nobel-dijas_lakasaban_el_a_szegedi_nyugdijas/2476868/
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emeletén Busch Robert, aki 1980-ban hagyta el Magyarországot, majd 2007ben költözött haza. Egy ismerősén keresztül szerezte meg a bérleti jogát annak
a lakásnak, ahol 1935 és 1940 között élt a Nobel-díjas magyar tudós.
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Kilátás Szent-Györgyi Albert egykori lakásának erkélyéről.

– Kutatom az épület történetét,
de az összes papírja elveszett.
Miután bejöttek az oroszok,
1945-ben kórház lett, később az
erdészet kultúrtermei és
ebédlője kapott itt helyet. Egy
zsidó bankár építtette, de nem
tudjuk, mikor. Sajnálom és
szégyellem, hogy ez a ház így le
van pusztulva – magyarázta
Busch Robert.

A múzeum megvette
Szent-Györgyi Albert előbb Szegedre
hozta a Nobel-díj érmét, majd a
világháború kezdetén a Magyar
Nemzeti Múzeum megvásárolta tőle, a
plakett a mai napig ott látható.
Másolata a Szegedi Tudományegyetem
Szent-Györgyi Albert-emlékszobájában,
a Tisza Lajos körút 109. alatt tekinthető
meg.

Szent-Györgyi lakása valószínűleg majdnem az egész első emeletet elfoglalta.
Az ötszobás, hatalmas lakásokat később leválasztották egymásról.
A fogadalmi templommal szemben lévő intézetet Szent- Györgyi 1935-ben
vette birtokba. Ekkor a tudós és hozzátartozói a Rudolf – ma Roosevelt – tér 14.
szám alatt, a halászcsárda melletti épületben találtak lakást. A Nobel-díjjal járó
pénzből vásárolta meg az újszegedi villát, amelyben 1940-től 1945-ig lakott.
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Nobel-díjas lakásában él a szegedi nyugdíjas. Fotó: Frank Yvette (galéria)

Busch Robertnek nem ez az egyetlen kötődése szegedi hírességekhez.
– Születésemkor a Hajnóczy utca 15.-ben laktunk, alattunk Juhász Margit
néninek, Juhász Gyula húgának volt lakása, hozzá jártam zongorázni. Margit
néni mellett lakott a híres gyermekgyógyász, Waltner Károly. Karcsi bácsival
nagyon jóban voltam. Sajnos nincs közös fényképünk, akkoriban luxus volt,
nem tellett rá – tette hozzá.
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A Roosevelt tér 14. szám alatti épület. Busch Robert nem szeretné, ha tovább pusztulna.
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