
I i lüi" r T ií r ii i • II • i i r r t r " ^ 

A magyar tudományos élet 
leiadatairól nyilatkozik 

Rusznyák professzor, 
aki előadásokat tart a szegedi egyetemen 

egysége H o r v á t h István főparancs-
nok és K o p a s z István parancsnok 
vezetésével, valamint a Városi Szinház 
művésznőkből és művészekből álló 
..rohamszázada" R s r t n y i János 
igazgató-karnagy „dirigálásával" a 
Uendezőpályaudvarra tartott, ahol 
szakmunkások irányításával csákányt, 
lapátot ragadva fogott a munkához 

Számtalan bombatőlcsért betemet-
tek, lebombázott épületek romjait elta-
karították, az összeroncsolt, egv másra-
torlódott síneket szétszedték és elhord-
ták az útból; csak ugv égell n munka 
a kezük alatt. Este 7 órakor a jólvég-
Zelt nmnkálól fáradtan, de töretlen 
jókedvvel és lelkesedéssel, fegvelmezelt 
sorokhan. nólaszóval térlek vissza a 
városba. A tisztviselÖgárda ezután min-
den hélfőn délután az újjáépítésre ál-
dozza idejét és munkaerejét. 

F i ' s o a z a m e r i k a i a k kezébe 
került 

(Páris, junius 12) A francia rádió 
.szerint Tíao József Szlovákia volt elnö-
ke az amerikai csapatok fogságába 
esett. Szálasi elfogatásának hírét eddig 
ravetlen oldalról sem erősítették meg. 
(M rj) 

(l'rága, junius 12) A prágai rádió 
jelentése szerint Nősek belügyminiszter 
nyilatkozott a sajtó számára Moravetz 
volt protektorátusi miniszter halálának 
körülményeiről. Sikerült teljes bizton-
sággal megállapítani, hogv a volt mi-
niszter főbelőtte magát. (MTI) 

^azdaságtintománvi kart 
a szegedi egyetemnek 

Az ifjuság pályaválasztása és helyes 
munkába való állítása ma legfontosabb 
leiadata az uj demokratikus Magyar-
országnak. A megváltozott körülmények 
uj szükségtetei és céljai kényszerítenek 
arra, hogy a lehelő legsürgősebben 
szervezzük át iskoláinkat a kor kívá-
nalmainak és szükségleteinek tncgfele-
ntm. A bizonyos foglalkozási ágakban 
beállott válság, a munkaerők óssze-
2'sufolása, a magyar gazdasági élet 
aránytalansága sok ember, sok ifjú 
kenyerét, jólétét veszélyezteti. A ma-
gyar ifjúságnak nem állt módjában 
gazdaságt pályákon képezni magát, 
szinte vakon tódult és zsúfolódott 
össze a hivatalokban. A bürokratikus 
Magyarországot át kell állítanunk a 
dolgozók, a produktiv munkát végzők 
és építők Magyarországává. 

A magvar élet hatalmas átszervezé-
sének szükségessége minden területen 
jelentkezik. A munkásság é.s parasztság 
szakmai és politikai átképzése nagy 
feladat, az értelmiség szakmai és poli-
tikai nevelése még nagyobh feladatot 
ró ránk, mert ezeken múlik az uj de-
mokratikus és szociális Magyarország 
jövője. Kiváló, tudományosan'felkészült 
és nagy gyakorlati képzettségekkel ren-
delkező közgazdászokra, bank- és ke-
reskedelmi szakférfiakra van szüksé-
günk. A más foglalkozásokból felsza-
badult és most érettségiző ifjúságot a 
gazdasági élet területére kell Irányítani. 
Gazdasági alapra támaszkodva kell 
felépíteni a lerombolt és kifosztott or-
szágot Módot kell tehát nyujtanunk 
arra, hogy az ifjuság a moslani köve-
telményeknek meg is tudjon felelni, 
adjanak módot és lehetőséget, hocv 
gazdasági, kereskedelmi és műszaki 
í .mereteket sajátíthassunk el. Megkel l 
szervezni Szegeden a keleti gazdaság-
tudományi kart! 

A budapesti műszaki és gazdaság-
tudományi egyetemen kívül ez idősze-
rint nem történik sehol másutt gazda-
rági szakemberek képzése. A Kassai 
Kereskedelmi Főiskola és az Újvidéki 
Keleti Kereskedelmi Főiskola megszűnt-
nek tekinthető. Nem lehet, hogy akkor, 
amikor gazdasági problémáink hatal-
mas mértékben jelentkeznek, ne csök-
kentsük a produktiv gazdasági mun-
(át végzők számát cs a kiképző főis-
kolák mennyiségél. 

Belvárosban kisebb üzlethelyiséget 
t eresek lelielő'eg berendezéssel. Ma-
f i s bért fizetek. Kántor Testvérek, 
Valéria-lé* 1. 

Kölőnöket magas fizetéssel felvesz. 
« Hazai Kötöttárugyár, Tisza Laios-
kőrul 2L 

(Szeged, junius 12) A magyar tudo-
mányos élet kiemelkedő egyénisége: 
Rusznyák István belgyógyász prof esz-
szor Szegedre érkezett, hogy előadá-
sokat tartson az egyetemen. Történel-
mi idők (eltek el azóta, amióta utol-
jára hangzottak el a tudomány igét 
Rusznyák professzor ajkáról a sze-
gedi egyetemen. Mint ismeretes, a 
deportálás és a budapesti bujkálás 
kálváriáját járta meg azóta a ki-
váló orvostudós, akire bármely mü-
veit nemzet tudományossága büszke 
lett volna akkor, amikor a magyar 
reakció félreállította, meghurcolta és 
illegalitásra kényszer i t e t t e . . . 

Adjunktusának, Korányi András bel-
gyógyász magántanárnak otthonában 
folytattunk beszélgetést Rusznyák pro-
fesszorral, aki a magyar tudományos 
élet nehézségeiről és feladatairól a 
kővetkezőket mondotta: 

— A magyar tudományos életnek 
két fő nehézsége van: az egyik as 
anyagi nehézség. A laboratóriumok 
felszerelését elszállították s ami itt 
maradt, annak nagvrésze elpuszlult. 
Műszereket és vegyszereket, valamint 
kísérleti állatokat ma nagyon nehéz 
és csak igen költségesen lehet besze-
rezni. Az anyagi nehézségek közé tar-
tozik az is, hogy nincsen tudományos 
sajté, a tudósoknak nem áll módjuk-
ban tudományos munkájuk eredmé-
nyeiről beszámolni. A másik nehézség 
nhban 411, hogv egy 25 esztendős 
kontraszelekció és twiwfos tndomány-

cHones poBtft* megrfttM»es)(ő pusztí-
tásokat okozott > tmtóménres után-
pótlás terén. 

Állami támogatás, 
szakfolyóirat 

— A* anyagi nehézségeiken csak 
az állam segíthet — folytatta nyi-
latkozatát Rusznyák professzor. — 
Gondoskodni kell a tudósok megélhe-
téséről és kfl l inősen a laboratóriumok 
sürgős felszereléséről és anyagi tá-
mogatásáról. Vegyünk példát a Szov-
jettől, ahol a tudósok a legjobban 
fizetett foglalkozásúak közé tartoznak 
s ahol az állam igen nagy összegeket 
fordít a tudományos kutatás támoga 
lására. 

— Ami a tudományos közlemé-
nyek ügyét illeti, örömmel közölhe-
tem, hogy előreláthatóan a közel-
jövőben a magyar orvosok szabad 
szakszervezetének kiadásában egy fo-
lyóirat jelenik meg, a címe: *t>rrs-
sofc l a p j a i lesz. Ez a folyóirat pó 
tolja majd a mostani hiányt. Tudo-
mányos cikkeken kívül továbbképző 
és orvoslársadalmi, valamint szociális 
közleményeket is megjelentet, ugy 
szintén közli az orvosi szakszervezet 
híreit és rendelkezéseit is. Igy lehe-
tővé válik majd, hogy az ország or 
vosait egy nagy egységbe tömörít-
sük. Terveink szerint ezt a lapot 
minden magyar orvos mgyeu meg 
kapja, aki a szakszervezet tagja. 

11 spanyol kormány 
kiadta Lavalt 

A francia fővárosban csütörtökön 
délelőtt hivatalosan közölték, hogy a 
spanyol kormány végre hozzájárul 
Laval kiadásához. A volt francia mi-
niszterelnököt külön érte küldött repü-
lőgép várja Barcelónában. (MTI) 

Felmentették 
dr. Szabó Géza 

tanácsnokot 
(Szeged, junius 12) Szombaton foly-

tatta a népbiróság Margitta-tanácsa dr. 
S z a b ó Géza városi tanácsnok népelle-
nes ügyének tárgyalását. A tárgysláa 
a közkórházban kezdődött, ahol tanu-
ként hallgatták ki a betegen fekvő dr. 
T ó t h Béla volt helyettes polgármes-
tert tóth Béla Szabónak a sportpálya 
kitelepítés céljára való igénybevétel* 
körüli felelősségéről vallott Kijeten-
tette, hogy a kitelepítésnek ezt a részét 
K e m e n e s y tanácsnok intézte, Szabd 
aláírása csak formalitás volt az aktán. 

A kereskedelmi és iparkamarában 
folytatódó tárgyaláson a vád- és véd-
beszéd elhangzása után a népbiróság 
kihirdette ítéletét: dr. Szabi Gézát bi-
zonyítók hiányában felmentették. Dr.: 
Zolna Imre népügvész fellebbezést je-
lentett be, Szánó Géza, akit nyomban 
szabadlábra ís helyeztek, tudomásul 
vette az ítéletét 

szeged ¥árosi Szitinaz 
igazgató Dr. Baranvi János 

Műsort 
12-én, 13-án, kedden, szerdán 

Ig lo i d i á k o k 
Diáklőrténet I felvonásban 

fenéjét és szövegét irta Farkas Imro, 
It-én, csütörtökön munkáseíőadáa 

a KammnviaU Tárt rendezésében 

„ P i n c e U k á a " 
15-én, pénteken munkáselőadás * 

Siorl*ldeiaoUrala Tart r e n d e f e s r b e * 
„Pincé laks in** 

A" munkáselőadások helyárai 2 8 P-ig, 
Jegyelővétel 9-től fét 1-lg. délután 5-tól. 

Az előadások fi órakor kezdődnek. 

Vigszinpad műsora: 
Minden este fél 7 órakor, 

„f trül le fcházn" 

Mozik műsora: 
Belvárosi Mail 
Ma Salamon Béla két 1 felvonásoa 

bohózatban lép fel Film nüsor Mak-
rancos hölgv. Főszereplők Karády Ka-
talin és Jávor Pál. 

Széchenyi Mozi: 
Ma Éjféli gyors. Főszereplők Sárdy. 

Bordy Bella, Bilicsi, Gregus. 

A Munki í sazf tretkezet 
f e l h i v j a tagja i t , 

hogv az esedékes üzletrésztől"* 
lesztéseket szíveskedjenek befi-
zetni. 
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— Meghalt Szeged legöregebb e m -
bere. Június It-én temetlék el Ábra-
hám Ferencet, aki ugylátszik megtalálta 
a hosszú élet titkát, mert 97 éves ko-
ráig erőben és egészségben élte életét. 
Handházi Sári leírta két évvel ezelőtt 
egy beszélgetését az akkor 95 évev 
Ábrahámmal, akiről megállapilötla, 
hogv hosszú életét nem annak köszön-
heti, hogy a széltől is óvta magát, ha-
nem éppen annak, hogv sohasem félt 
a széltől, a tiszta szabad levegőt sze-
relte: gátőr volt. A diétát sem ismétI* 
soha és mint ahogy most egy távolabbi 
hozzátartozója meséli mindig kedves 
eledele volt á birka- vagy marhapípri-
kas, különösen ha jó bor is volt hozzá. 
Fia, Ábrahám János a Siketnéma inté-
zet tanára. Szeged legöregebb embere 
közismert volt Szegeden, de különösen 
Újszegeden ahol csaknem egész ételét 
élte. Utolsó útjára igeu sokan kisérték 
el. Nem is mindennapi ese.nénv a mai 
világban a 97 éves lisztes életkor. 

»A M á i urai m e n t e sftHiet pofitfkai 

A továbbiakban Rusznyák ístván 
a tudományos utánpótlás nehézségei 
ről beszélt Az anyag! nehézségeknél 
még sokkal nagyobb nehézségekkel 
kell megküzdeni a tudományos ulán-
póllés megszervezésénél. 

— Az első. legfontosabb tennivaló 
egy seregszemle kell hogy legvrn — 
mondotta —, hogy megállapíthassuk, 
kílc azok a tudósok és szakemberek, 
akik az. elmúlt idők borzalmait át-
vészelték ós ma a tudományos élet 
újjáépítésére alkalmasak. Sokat vi-
tatkoznak ujabban azon, hogy a tu-
dós politikai megbízhatóságának meg-
ítélésénél ugyanolyan mértéket kell-e 
alkalmazni, mint más foglalkozásúak-
nál, vagy pedig a kiváló tudóst min-
denképpen meg kell őrizni a Jövő 
tudományossága számára még akkor 
is, ha politikailag nem meghízható? 
Különös előszeretettel hivatkoznak a 
hirrs orosz fiziológus: Pavlov példá-
jára, aki annak ellenére, hogy nem 
volt kommunista, a szovjeturalom 
alalt is igen nagyi szerepet játszott 
az orosz tudományos életben. Véle-
ményem szerint 

maga az n tény, hogy valaki tu-
dományos kutatásoknak szentelt 
éleiéi , nem mentesíti az Illetőt 
politikai magatartásának követ-

kezményei alól. 
Sőtl Az egyelem! lanár, aki tanár-
segédjeire és az ifjúságra való köz-
vetlen befolyásával megmérgezheti 
tanítványai szellemét, fokozottabban 
felelős po'ilíkai magatartásiért, mint 
bármilyen más foglalkozású egyén. 
A tapasztalat azt mutatja — és ez 
nem véletlen! —, hogy Igazán na-y 
tudós nem szokott reakciós lenni. F.s 
amikor a reakció megmozdul egyes 
tudósok érdekében, akkor ne felejt-
sük el azt. hogy olyan nagy tudós, 
mint például Pavlov, aligha tartozik 
azok közé, akiket ma az igazoló el-
járások kimenetele veszélyezteti Az 
egyetemi tanár, a tudós olyan kulcs-
pozíciót tölt be, hogy nem lehetünk 
elég elővigyázatosak annak elblrálá-

,sában. hogy akár tudományos, akár 

magatartásának MrelkrawMtyr i t lá l* 

politikai szempontból alkalmas-e arra. 
hogy a jövő generációt felnevelje és 
irányítsa Nagyon fontos, hogy ez a 
kiválogatás gyorsa* történjék meg. 
mert máris sok értékes Idő veszett 
kárba a tétovázás éa bizonytalanság 
miatt. A megürülő tanszékek betölté-
sénél pedig gondoskodni keü orrol, 
hogy a döntés olyan feoiülel kezében 
legyen, amely független és ax említett 
szempontokat objektíven mérlegel-
heti. Különösen a vidéki egyetemeken 
kell vigyázni arra. hogy ne csak he-
lyi szempontok érvényesüljenek. Ter-
mészetesen a vidéki karok vélemé-
nyét ís mejjl kell hallgatni, sőt módot 
kell adni arra Is, hogy m ifjuság is 
előterjessze kívánságait. A végső dön-
lés azonban csak olyan fórum kezé-
ben lehet, amelynek áttekintése van 
az ország összes rendelkezésre álló 
szakemberei felett. 

Van utánpótlási anyagi 
Megkérdeztük Rusznyák professzort, 

hogy osztja-e azt a felmerült aggályt, 
amely szerint az utánpótlás oly cse-
kély, hogv' a tanszékeket sem lehet 
mind betölteni? 

— E* az ag&á1ya*ko#á« nem áll 
helyt — mondotta. — Szerencsére Ma-
gyarországnak még van annyi Indósa. 
hogv a néev egyetem tanszékeit meg-
felelő erőkkel el lehel látni. Ha a 
tanszékeket rövidesen betöltik é s a 
tudományos kutatás említett anyagi 
föltételeit biztosítják, meg vagyok 
győződve arról, hogy olyan tudomá-
nyos munka fog a közeljövőben meg-
indulni, ami bizonyságot tesz majd 
amellett, hogy a demokratikus Ma-
gyarország sokkal nagyobb te'jesit 
ményeKre képes, mint az az elmúlt 25 
év reakciós uralma alatt lehetséges 
volt. 

Gsányl Piroska. 

Qz trtékmeniobolíban 
(Mérey-u. 2) mindent megvehet, 
amire szüksége van és mindent 
átadhat értékesítésre az ón állal 
megállapított áron, 


