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Az 1950. évi Kossuth-díjasok névsora 
Hat szegedi egyetemi tanár és a hódmezővásárhelyi 

termelöcsoport a Kossuth-díjasok között » D ó z s a t i 

A pénteki minisztertanács s 
népművelési miniszter előter-
jesztésére elfogadta a jelölő 
bizottság javaslatát az ezévi 
Kossuth díjak szótosztására. 
Az 1950. évi Kossuth-díjakat 
a következők kapták: 

ra 
Természettudományok 
20.000 forintos Kossuth-dí-

jat kapott a fizika terén kifej-
tett munkásságáért! 'Gombás 
Pál, műszaki egyetemi tanár 
és Neugebauer Tibor egyete-
mi intézeti tanár, megosztott 
20.000 forintos díjat mégpedig 
Gombás Pál a nemesfémek 
szerkezetű elméletének megol-
dásáért és az atomfizikáról 
írt könyvóért, Neugebauor Ti-
bor pedig elektron fizikai el-
méleti kutatásainak eredmé-
nyéért, a mezőgazdasági tudo-
mányok terén kifejtett mun-
kásságáért Manninger Rezső 
agráregyetemi ny. r. tanár a 
Bertésorbáne oltóanyagának 
felfedéséért, a matematika te-
rén kifejtett munkásságáért 
Ródei László szegedi egyetemi 
ny. r. tanár számelméleti és 
csoportéi méleti kutatásaiban 
elért eredményeiért. 

10.000 forintos Kossuth-díj-
ban részesült: a kémia terén 
kifejtett munkásságáért Erdei-
Gruz Tibor egyetemi ny. r. 
tanár, katalitikus és korrózi-
ós vizsgálataiban elért ered-
ményeiért, Fodor Gábor sze-
gedi egyetemi ny. r. tanár a 
szerves vegyületek térbeli 
szerkezetének tisztázásáért és 
néhány gvógyszer szintézisé-
ért. Szabó Zoltán szegedi 
egyetemi ny. r. tanár iparilag 
is fontos reakciók mechaniz-
musának tisztázásáért. 

Az orvosi tudományok terén 
kifejtett munkásságáért Heté-
nyi Géza egyetemi ny. r. tanár 
az agyműködés és a gyomorfe-
kély közötti összefüggések vizs-
gálata terén elért eredményeiért, 
Szenbágotliai János egyetemi 
ny. r. tanár a labyrinth és a 
szem izmok működése közötti 
összefüggések vizsgálata terén 
elért eredményeiért. Kemény 
Imre OTI főorvos anatómiai és 
életi tani vizsgálatai alapján el-
készített első műfogsorért. 

A mezőgazdasági tudományok 
terén kifejtett munkásságáért 
Sedlmayer Kurt növénynemesí-
tő a cukorrépa, őszi árpa, len és 
bükköny nemesítéséért, Kreybig 
Lajos ny. kísérletügyi főigazga-
tó Magyarország talajtani térké-
pe szerkesztésének irányításáért 
és a műtrágyázásban alkalma-
zott új módszeréért. 

A műszaki tudományok terén 
kifejtett munkásságért Freund Mi-
hály műszaki egyet. m. tanára hazai 
ásványolajból nyert kenőolaj, mo-
sószer és vlaszpifló onyagok elő-
Alii á'sáérf. Varga József műszaki 
egyetem! r.y. r. tanár hnza.l ás-
ványolajunk aromás vegyületekké 
való átalakításáért, Winter Ernő. 
az Egyesült Izzólámpa és Villa-
mossági Rt. kutatója n rádiócsö-
vek technikájában elért eredmé-
nyeiért. Turján Gusztáv műszaki 
egyetemi ny. r. tanár a komlói 
szói kokvszosításának kérdésében 
elért eredményeiért. Martini Ká-
roly gépészmérnök a komtól szén 
kokszosításáoak kérdésében elért 
eredményeiért. 

A matematika terén kifejtett 
munkássásért Kalmár László sze-
gcdi egyet, ry . r. tanár a matema-
tikai logikai vizsgálatok terén el-
ért eredményeiért; Szőkefalvi-Nagy 
Béla szegedj egyetemi ny. r. tanár 
a Fou;ter-sorokra vona'kozó vizs-
gálatok terén elért eredményelért. 

Dl 
Művészet ós irodalom 
20.000 forintos Kossuth-díjat ka-

pott nz irodalom terén kifejtett 
munkásságáért Verés Péter író 
„Próba-tétel" cimű novellásköteté-
ért. Illés Béla író „Kárpáti rap-
szódia" és „Fegyvert s vitézt ének-
lek" cimü müveiért. 

Zeneművészet terén kifejtett 
munkásságáért Welner Le-o zene-
művészeti főiskolai tanár a Zene-
művészeti Főiskolán a kamaraze-
nei tanszakon való működésével 
é s zeneszerzői munkásságával való 
Iránytmutat ó l evékenységéért. 

A képzőművészet terén kifejtett 
munkásságáért Kisfaludl-Strobl 
Zsigmccd szobrászművész Sztálin 

generalisszimusz 70. születésnap-
jára készített szobráért és a Gel-
lért-hegyi „Szabadság" szobráért, 
Pátaay Pál szobrászművész és 
Csorba Géza megosztott 20.000 fo-
rintos díjat kapott- mégpedig Pát-
zay Pál Lenin és Sztálin Szobrai-
ért, Csorba Géza a Sztálin-téri au-
tóbuszállomásra készített Sztálin 
domborműért. 

A színművésEJet terén kifejtett 
munkásságáért Mészáros Ágnes 
színművész és Latabár Kálmán 
színművész megosztott 20.000 fo-
rintos díj'&t kapott, mégpedig Mé-
száros Ágnes Pavlenko: b o l d o g -
ság" cimü darabjában a szocialis-
ta embertípust ábrázoló alakítá-
sáért és Shakespeare nőalakjainak 
reális ábrázolásáért. Latabár Kál-
mán a szórakoztató műfajoknak a 
haladás szolgálatába állításáért, 
főképpen a „Gerolstei-nl nagyher-
cegnő" cimű operelfbeli alakítá-
sáért. 

Filmművészet terén kifejtett 
munkásságáért Nádasdy Kálmán 
rendező és Bán Frigyes rendező 
megosztott 20.000 fo-rintos díjat 
kapott, mégpedig Nádasdy Kál-
mán a „Ludas Matyi" című film 
rendezéséért, Bán Frigyes a 
„Talpalatnyi föld" című film és 
az „Uri muri" című füm rende-
zéséért. 

10.000 forintos Kossuth-díjban 
részesült az irodalom terén ki-
fejtett munkásságáért Benjámin 
László író „Örökké élni" című 
verseskötetéért, Kónya Lajos író 
a szocialista építés lendületét ki-
fejező verseiért. 

Zeneművészet terén kifejtett 
munkásságéért Kadosa Pál ze-
neművészeti főiskolai tanár 
„Májusi köszöntő" című tömeg-
daláért és „Sztálin esküje" cí-
mű kantátájáért, Farkas Ferenc 
zeneművészeti főiskolai tanár a 
„Csínom Palkó" rádióoperett ze-
néjéért. 

Színművészet terén kifejtett 
munkásságáért Simon Zsuzsa 
színházigazgatónő színigazgatói 
működéséért, amellyel az új ma-
gyar dráma megteremtésének 
ügyét szolgálta, Gellért Endre 
rendező Pavlenko: „Boldogság" 
cimű színdarabjának rendezésé-
ért, a magyar dráma hala-dó ha-
gyományainak ápolásáért. 

Filmművészet terén kifejtett 
munkásságáért Illés György 
filmoperatőr és Hegyi Barnabás 
filmoperatőr megosztott 10.000 
forintos díjat, mégpedig Illés 
György a „Szabóné" című film, 
Hegyi Barnabás a „Ludas Ma-
tyi" című film operatöri mun-
kájáért. 

Az iparművészet terén kifej-
tett munkásságáért Konecsni 
György grafikusművész a moszk-
vai kiállításra készített dekorá-
ciójáért. 

m 
Újjáépítés 

Uj munkamódszerek bevezetésé-
ért fizikai dolgozóknál 20 ezer 
forintos Kossuth-díjat ka-pott: 

Muszka Imre (WM) esztergá-
lyos és Horváth Ede (Győri Vá-
gón) esztergályos, megosztott 20 
ezer forintos dijat, mégpedig 
mindkettő a gy.orsvágás terén 
sztahánovista módszerekkai elért 
kiemelkedő eredményekért. Pozso-
nyi Zoltán (Budapest) kőműves 
és Fábrik József (Mohács) kőmű-
ves megosztott 20 ezer forintos 
díjat, mégpedig Pozsonyi Zoltán 
a gyorsfalazás terén elért több 
mint 2000 százalékos teljesítmé-
nyéért. Fáhik József pedig, mert 
brigádj-a. 1158 százalékos teljesít-
ményt ért el. Tóth III. János fő-
mozdonyvezető. Lokker Antal fűtő 
és Kertész András fűtő (mindhá-
rom miskolci fűtőház) megosztott 
20 ezer forintos dijat a következő 
elosztásban: Tóth III. János 10 
ezer forint, Lokker Antal ós Ker-
tész András 5—5000 forint, mert 
Tóth III. János a 2000 tonnás 
mozgatom elindítója, aki két fű-
tője, Lokker Antal és Kertész 
András segítségével jelentős meg-
takarításokat é.rt el a vasútnál 

Tízezer forintos Kossuth dijat 
bolyhozó 

jesítményéért. Ormai Arpádnó 
pedig a négygépes rendszerrel tel-
jesített 224 százalékos normájáért 
és az ál aJa készített anyagok ki-
váló minőségéért. 

Kovács János építőbrigád 
(Komló), T a ^ i között megosztva 
(Kovács János kőműves. Márki 
Lajos habarcskészítő. Cukor Anna 
téglaadogotó, Batai Ilona hiabarcs-
hordó. Suszter Hona habarcshor-
dó) 10 ezer foritytos dijai átla-
gos 603 százalékos és a munkar 
versenyben 2384 százalékig emel-
kedő teljesítményükért. 

Varga Barnabás fejtési vájár 
(Tatabánya) sztahánovista munka-
módszerével elérj áUaindóan ma-
gas teljesítményéért, Margóczi 
István olvasztár (Diósgyőr) 
sztahánovista munkamódszeréért, 
amellyel a 9. számú Martz-ke-
mencénél a 9—10 órás adagidőt 5 
óra 20 percre szállította le. Bözönj 
Lajos fémönljő (Lampart). Ott Jó 
zsefné és Ferenczi Ödön acélöntő 
(Győri Vágón) megosztott 10 ezer 
forintos díiat, sztahánovista mun-
kamódszerrel elért magas átlagtel-
jesí'imónyükért, a munkadarabok 
elkészítési idejének és az önkölt-
ségnek a csökkentéséért, Márk? 
János yillamoshegesztő (Ganz 
Vágón) és Szőczei Sándor kovács 
(MÁVAG) megosztott 10 ezer fo-
rintos d i ja t mégpedig Márk Já-
nos két „elektródával való hegesz-
tési módszeréért éa állandó ma-
gas teljesítményéért, Szőczei Sán 
dor pedig a nagysúlyú munkada-
rabok megmunkálásánál elért 
eredményeiért, s állandó 200 szá 
zaJékon felüli teljesítményéért. 

Műszaki újjáépítés terén 20.000 
forintos Kossuth díjat kapott: 

Perédi (Pfeiffer) Károly gépész-
mérnök (WM) a gázgenerátorok-
nál és a barnaszenek gázosítási 
eljárásánál alkalmazott nagyjelen-
tőségű újításaiért Gerencs Árpád 
vegyész és Kolonics János vegyész 
(mindketten Chinoin gyár) meg-
osztott 20 ezer forintos díjat 
mégpedig Gerencs Árpád, mert a 
P-vitamin és B-vi tamin pyroca-
techin, papaverin és a tuberkuló-
zis gyöpíi'ításánál fontos parami-
nosalicilsav hazai alapanyagokból 
v3»ló előállítását tette lehetővé 
Kolonic.s János az ultraseptil és a 
raoaverin gyégyszerkészi menye'; 
előállításánál hevertet i újításáért. 

10.000 forintos Kossuth-díjban 
részesült Mattyasovszki Zsolnai 
László vegyészmérnök (Finom 
Kerámiai Központ) új gyártási 
eljárásáért, amellyel a porcellán 
szigetelő külföldi nyersanyagok-
nak hazai anyagokkal való pótlá-
0 -

sát tette lehetővé. Fülöp Mihály 
technikus (MÁVAG) több újítá-
sáért, melyek közül a szivacsos 
kemény krómozás mintegy évi 
1,700.000 forint megtakarítást 
eredményez. Frank László ko-
hász mérnök (MAVAG) a szür-
ke öntvények terén bevezetett 
újításaiért, mellyel a szürke vas 
szakító erejét közel kétszeresére 
emelte. Mátrai Gyula építész a 
gyári csarnok építése terén be-
vezetett újításaiért, mellyel or-
szágosan alkalmazható jelentős 
önköltségcsökkentést ért el. 

A mezőgazdaság fejlesztése te-
rén elért kimagasló eredmények 
ért 10.000 forintos Kossuth-dí-
jat kapott: 

A hosszúpályi „Petőfi" terme-
lőszövetkezeti csoport, a 10.000 
forintos díjnak Vincze Gábor 
elnök és Kéri Lajos párttitkár 
közötti megosztásával, mert a 
termelőcsoport terméseredmé-
nyei gyengébb minőségű földön 
is túlhaladták az egyéni gaz-
dák terméseredményeit, Vincze 
Gábor az alma- és általában a 
gyümölcstermelés, valamint a 
szervezés terén tüntette ki ma-
gát, Kéri Lajos pedig a cso-
port munkájának megszervezésé-
ben, kulturális és politikai ne-
velésében ért el eredményeket. 

A hódmezővásárhelyi „Dózsa" 
termelőszövetkezeti csoport a 
10.000 forintos díjnak Banga 
Imre, Gémes Ferenc íntézőbi-
zottági tagot, Égető Ernő gaz-
dasági vezető és Dómján Bálint 
brigádvezető közötti megosztá-
sával : búzából 9 mázsa átlagot 
ért el a csoport, az egyéni gaz-
dálkodás 6 mázsájával szemben, 
árpából 14 mázsát az egyéni gaz-
dálkodás 8 mázsájával szemben. 
A csoport munkájáért kitünte-
tettek szervező és termelő mun-
kájuk kiválóságával tűntek ki. 

Szerencs-Malomtanya állami 
gazdaság 10.000 forintos díj-
nak Homoroczky Imre gazdasá-
gi vezető részére való átadásá-
val. Homoroczky Imre, mint 
növénytermesztő a brigádban át-
lagosan 155 százalékot teljesí-
tett, legmagasabb teljesítménye 
280 százalékos volt. Jó munká-
jának köszönhető, hogy a gaz-
ság terméseredménye a környék-
beli egyéni gazdálkodáshoz ké-
pest 250—300 százalékos volt. 

Kospár Adolf csorvási gép-
áliiomásvezető a környék dolgo-

zó parasztjai között végzett jó 
munkájáért, aminek jó ered-
ményeként az őszi szántásnál 
4670 holdra kötöttek szerződést 
a dolgozó parasztok. 

Bolya József békéscsabai al-
központvezető és Tóth Mihály 
debreceni alközpontvezető meg-
osztott 10.000 forintos díjat ka-
pott, mert Bólya József, mint a 
debreceni gépállomás volt veze-
tője irányító munkájának kö-
szönhető 42 termelőszövetkezeti 
csoport megszervezése, Tóth Mi-
hály pedig az alközpont munká-
ját országos viszonylatban ma-
gas színvonalra emelte. 

m 
Pedagógia, közegészség-

ügy 
A demokratikus nevelés gya-

korlati munkájában elért ered-
ményekért 10.000 forintos Kos-
suth-díjat kapott. Kovács József 
volt szombathelyi tankerületi fő-
igazgató, jelenleg a szovjet ösz-
töndíjasok kollégiumának igaz-
gatója, a szombathelyi tankerü-
let példaadó módon való irá-
nyításáért, a tanulmányi színvo-
nalnak szakmai és ideológiai 
szempontból való emeléséért, az 
iskolák szociális összetételének 
megjavításáért és a tanulmányi 
feltételek biztosításáért. Tar La-
jos tótkomlósi általános iskola 
volt igazgatója, jelenleg békés-
csabai általános iskolai igazga-
tó a szovjet pedagógia és Ma-
karenko elveinek alkalmazásá-
ért, a fegyelem és tanulmányi 
színvonal emeléséért a tantestü-
let képzettségének fokozásáért 
és az iskola önkormányzatának 
helyes irányításáért. 

A közegészségügy gyakorlati 
fejlesztése terén kifejtett ered-
ményes működéséért 10.000 fo-
rintos Kossuth-díjban részesült 
Petényi Géza egyetemi ny. r. ta-
nár a tuberkulotikus agyhártya-
gyulladás streptomicinnel való 
gyógyításának bevezetéséért és 
kidolgozásáért. Havas András az 
Országos Közegészségügyi In-
tézet igazgatója az OKI újjá-
szervezéséért. Szakkai Antal az 
OTI munkaegészségügyi osztályá-
nak vezetője a több mint 300 
ezer tüdőbetegség elleni szűrő-
vizsgálat megszervezéséért, 
amellyel ennek a népbetegségnek 
terjedési veszélyét tetemesen 
csökkentette. 

Ünnepélyesen kiosztották a Kossuth-dijakat 
Március 15 előestéjén bensősé-

ges ünnepség keretében osztot-
ták ki a Kossuth-dijakat az al-
kotó munka legjobbjainak. Ha-
talmas tapssal köszöntötték a 
résztvevők Rákosi Mátyás elv-
társat, a dolgozó magyar nép 
nagy vezérét. Megjelentek 
az ünnepségen az Elnöki Tanács 
és a minisztertanács tagjai is. 

Az ünnepséget Szakasts Ár-
pád elvtárs, a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának elnöke nyi-
totta meg. 

A Magyar Népköztársaság 
minisztertanácsa kijelölte azokat 
a tudósokat, írókat, művészeket, 
technikusokat, üzemi munkáso-
kat s dolgozó parasztokat, aki-
ket — a törvény rendelkezései-
nek figyelembevételével is — 
méltónak tart, a nemzet megbe-
csülését kifejező Kossuth-díjra 
— mondta. 

— Meggyőződésem, hogy ez az 
elhatározás megfelel a Kossuth-
díjhoz fűződő magas igényeknek 
és annak a célnak, annak a 
nagy gondolatbak, amelyben a 
Kossuth-díjról szóló törvény is 
fogant. 

— Nincs és nem volt még esz-
me, amelynek igazságtartalma 
oly kézzelfogható lett volna, 
mint korunk, a sztálini korszak 
eszméje: a marxizmus-leniniz-
mus és nem volt gondolat, 

X ^ F Í é r w T ^ O ^ a Y Are amely oly hatalmas tömegeket 
pádné gyaejúszövőnő (Hazai Fé-
sűsfonó) megosztott 10 ezer fo-
rintos díjat, mégpedig Panyi Fe-
rencné. a többgépes sztahánovista 
rendszer hazai kezdeményezésé-
ért ós állandó 500 százalékos ted-

mozdított volna értelmes, céltu-
datos és öntudatos cselekvésre, 
mimt a szocializmus. 
— „Marx mondotta, hogy a régi 

filozófusok csupán magyarázták 

a világot, de ma már arról van 
szó, hogy megváltoztassuk azt, 
És ime: szemünk előtt folyik a 
világ átalakulása és oly szeren-
csések vagyunk, hogy „nemcsak 
nézői, hanem szereplői is lehe-
tünk ennek a hatalmas történel-
mi színjátéknak." 

— A munka, a kultúra, a föld 
egysége kezid nálunk is formát 
ölteni s az egész magyar életet 
kezdi oly egyetemessé s szé?bont-
hatatlanná tenni a marxizmus-
leninizmus, mint a hatalmas és 
virágzó Szovjetuniót, ahol nincs 
öncélú tevékenység, öncélú in-
tézmény, öncélú szellemi élet. 
Mindent egybe fog a nép és a 
haza önzetlen és céltudatos szol-
gálata, a kommunizmus építése. 

— Mi, még csak az új elején 
tartunk, még nagy feladatok 
nagy küzdelmek állanak előttünk, 
de legyőzzük az elénk tornyosuló 
nehézségeket. 

— Velünk van, élünkön halad 
Lenin 03 Sztálin to~iobb magyar 
tanítványa, Rákosi Mátyás, eddi-
gi sikereink és győzelmeink szer. 
vezője: a Magyar Dolgozók 
Pártja. 

— Semmi kétség, hogv elvezet-
hetjük népünket a szocializmus-
ba, hiszen szüntelenül meríthe-
tünk a Szovjetunió gazdag kultú. 
rájából, felülmúlhatatlan értékű, 
tapasztalataiból, élenjáró tudo-l 
mányából és barátságának ki-
apadhatatlan forrásából. Ez a 
tudat megsokszorozza erőnket. 

— Hisszük, hogy mint Zsdánov 
mondotta, nálunk is kialakul a 
tudomány és kultúra harci front-
ja. 

— Szeretnők, ha mihamarabb 

így lenne s rajta leszünk — az 
Önök segítségével —, hogy így 
is legyen. 

— őszinte szívvel és meleg 
szeretettel köszöntöm a Magyar 
Népköztársaság nevében a meg-
jutalmazottakat. Nagy öröm szá-
momra, hogy átnyújthatom a 
megtiszteltelés babérkoszorúját 
Sok sikert kívánok további mun-
kájukhoz. Áradjon ebből a mun-
kából erő ós jólét, béke és bol-
dogság hazánkra és népünkre. 

Szakasits elvtárs beszéde után 
Alexits Györgv elvtára. a Tudo-
mányos Akadémia főtitkára, átadta 
a díszokleveleket és a zöJdkoszo® 
rús jelvénveket a ki üntetetteknek. 

Az új Kossuth díjasok nevében 
Gomba.ti Pál egyetemi tanár és 
Horváth Ede sztahánovista vas 
esztergályos mondtak köszönetet: 
Az finjicpséget Szakasi s A ipád 
elvtárs zárta be. Rákosi Mátyás 
és Szakasits Árpád elvtársak, Do-
hi István miniszterelnök és népi 
demokráciánk többi vezetői még 
sokáig elbeszélgetek ae, új Kos-
suth díjasokkal. 

A szoviet békebizottság 
képviselői elutaztak 

. Párisba 
A Szovjetunió országos béke-

bizottságának képviseletében SzL 
monov és Kabalevszkij hé'.főn 
Moszkvából Párisba utazott, hogy 
résztvegyen a béke hívei világ-
kongresszusa állandó bizottságá-
nak küldöttségében, amelv az an-
gol parlamentinek átnyújtja a bé-
ke hívei világkongresszusának 
minden ország kormányához in-
tézett békejavaslatát. 


