
Befejeződtek a szegedi tudományos tanácskozások 

Vita a szecesszióról rifcwefcről sttmolt be a deb-
receni kórbonctani intézet, 
mely hoeszú ideje folytat 
alapos vizsgálatokat a ve-

Szombaton délelőtt Diósse- sének az emberi szervezet 
lót Aladárnak, a Magyar qi András, a Kritika főszer- só- és vízháztartásában ki-
Irodalomtörténeti Társaság kesztője a szecesszióról tar- fejtett hatásáról. Az ország 
elnökének zárószavával be- totta meg előadását. Ehhez több intézetében dolgoznak 
fejezte munkáját a magyar kiegészítő referátumot Pók már modern kutatási mód-
irodalom kutatóinak három Lajos, a Gondolat kiadó fő- szerekkel. Különösen fonto-
napos ülésszaka, amely Tő- szerkesztője, Bernáth Mária sak az elektronmikroszkópos 
mörkény István születése művészettörténész és De- vizsgálatok, a fluoreszcens 
közelgő századik évfordulója m.ény János zenetörténész, a mikroszkópok használata és 
alkalmából került Szegeden neves Bartók-kutató mon- a hisztokémiai eljárások, 
megredezésre. riott. Hozzászólt még Angyal melyek a szervezetben hely-

A vándorgyűlés a péntek Endre tudományos munka- h e z kötötten mutatják ki ké-
délelőttöt Rotterdami F.ras- társ. Nagy Miklós docens, m ; a j anva-rok jelenlétét 
mus, a nagy hatású holland Vajda György intézeti osz- T ö b b h a z a i k u t a t ó rámolt 

életművének ta yvezető es Krxsto Nagy be külföldi tanulmányútjá-
Kardos Tfoor István, a Magvető kiadó n f l k o l y a n t a p a s rtalatairól 

Szombaton délben Kom-

humanista 
szentelte. 
egyetemi tanár elemezte az szerkesztője. melyeket a jövőben itthon Erasmus-kutatás problémáit. Zárószavában Komlós Ala- u h a s z n o s i t n n i f k_ A z 
majd Komor Ilona egyetemi dar ova intett attól, hogy a „IX„J.;„I, u-t 
docens tartotta meg korrefe- szecessziót, mint némely e l o a d a s o k v y a h h k a t *0°™-

hozzászóló hajlott rá, a szá- ját jelentették azok a be-
Délután Wéber Antal egve- zadforduló korstilusának te- S Z 0 m o l o k - a h n l 8 szervezet 

temi docens, a Magvar Iro- kintve. valódi szerepkörén eyogyszeres vagy teves or-
dalomtörténeti Társaság fő- túl értékeljék, s kiterjesszék v o s l beavatkozasabol szenve-
titkára mondotta el beszá- más, ugyancsak új, ám mégis dett károsodásait vizsgálták, 
mólóját a Társaságnak a leg- más természetű jelenségekre. A gyakran bonyolult mód-
utóbbi közgyűlés óta eltelt A vita. amely az eddig csu- J z e r e k a l 1 w l t n a z á a a w á m o f 
időben vegzett tevekenysé- pan rosszalo jelentésű sze- , ... . 
géről. Bejelentette, hogy cessziónak irodalmi, építésze- t o ö o intézet egyutt-
mód nyílik a társaság 1962- ti, képzőművészeti és zenei működését teszi szükséges-
ben elhamarkodottan meg- megnyilvánulásait első ízben nemcsak hazai, hanem 
szüntetett folyóiratának, az kísérelte meg hazánkban ter- . _ 
Irodalomtörténetnek újbóli mékenyen elemezni, a sze- k u l f f , d l ^ f t k o z a s b a n .s, s 

ceszió szabatos meghatározá- a felmerülő tudományos 
Imre sához ugyan nem jutott el, problémák közős megoldása 

egyetemi tanár bevezetője de éppen a különféle mű- tekintetében is szép ered-
nyomán a korszak kutatói veszeti ágak sajátos jelensé- . 
megvitatták a Régi Magyar geinek összefüggéseit fölmu- menyeKroi nallottunK. 

tatva. rendkívül hasznos ki- — A szakmai tanácskozá-
indulópontot nyújt a továb- sokat közösen szervezett 

megindítására. 
Ezt követően Bán 

Prózai Emlékek című kiad 
ványsorozat kérdéseit A 
vitában Szauder József, egye- bi kutatások számára. programok - társasvacsora, 
temi tanár, Klamczay Tibor, A vándorgyűlés resztvevői . 
az MTA Irodalomtörténeti szombaton délben elutaztak operaelőadás megtekintene, 
Intézetének Kossuth-di.ias Szegedről. A Tömörkény- városnéző séta — egészitet-

Koltay- ünnepségek, melyek a ván- ték ki, melyek szintén hoz-
. ^ . „., . dorgyvléssel kezdődtek el, ^járultak ahhoz, hogy renr 

tat' S VAnmt^ 3docens a Tömörkény dégeinknek emlékezetesek 
es Tarnóc Márton adjunktus Emlékkönyv megjelenteteké- maradjanak a Szegeden el-

Kovács vei, jubileumi kiállítással, töltmt napok, 
nagyszabású irodalmi esttel 

igazga tóhel yettese, 
Kastner Jenő egyetemi ta-

saólalt fel, majd 
Sándor Iván tanársegéd, 
sorozat elkészült kötetének és az író emlékhelyeinek 

Hazai 
diákszeminárram 
Szeged. mint egyetemi 

centrum, eddig is több orszá-
gos felsőoktatási rendezvény 
helye és sikerének színhelye 
volt Ezekben a napokban 
egy újabb, nagyszabású, 
nemzetközi sugarú rendez-
vénysorozattal folytatódik a 
tudományos diákköri konfe-
renciák, fesztiválok sora. 

November 7-én délelőtt 10 
órakor a József Attila Tu-
dom ányegy etem Dugonics 
téri aulájában „Hazai diák-
szeminárium" néven három-
napos tanácskozás kezdődik. 
A szemináriumot a KISZ 
Központi Bizottsága egyete-
mi és főiskolai osztálya, a 
KISZ Csongrád megyei és 
Szeged városi bizottságai s a 
szegedi felsőoktatási Intéz-
mények közösen készítették 
eiő és rendezik meg: a 
Nemzetközi Diákszövetség 
fennállásának 20. évforduló-
ja tiszteletére, s egyben • 
„Vádoljuk az imperializ-
must ri akció egyik állomá-
saként. Fő témái „A nem-
zetközi diákmozgalom húsz 
éve, mai helyzete és felada-
tai", továbbá „A felsőokta-
tási intézmények KlSZ-szer-
vezeteinek nemzetközi kap-
csolatai 1966-ban és az 1967-
es feladatok." 

Válaszol az Illetéké § 

Tv-javítás bosszúsággal 
Lapunk szeptember 22-1 díjfeltételei megfelelnek t? 

számában az Olvasóink ír- Országos Tervhivatal elnó-
ják rovatban tettük közzé kének 2 1961. (ASZ. 11.1 ÁH 
Bátyi Zoltán, Szeged. Kos- sz. utasításban foglalt) szám-
suth Lajos sugárút 46. szám lézási előírásoknak. Sajnos, 
alatt lakó olvasónk pa- több esetben előfordul, hogy 
naszlevelét. Arról írt, hogy rövid idő alatt a tv-készü-
javíttatta tv-készülékét a lék két-három esetben is 
Szegedi Elektromos Ktsz- meghibásodik. Ezért a már 
szel. de az elvégzett mun- idézett utasítás úgy rendelke-
kával több vonatkozásban zik, hogy az elvégzett mun-
nem volt megelégedve. Sőt, kára a szerviz köteles há-
anyagi igényt támasztott a romhónapi garanciát vál-
ktsz-szel szemben olyan lalni. Abban az esetben, ha 
munka miatt, amelyet nem tisztelt ügyfelünk a munká-
íett volna szükséges végezni val kapcsolatos garanciális 
a tv-n. Cikkünkre vála- kötelezettségünket Igénybe 
szolt a Szegedi Elektromos v e t te volna — véleményünk 
Ktsz-tői Huszka Gyula mű- R 7 E ,n n t _ p a n a s z a lényege-
szaki vezető. A többi kozott , , 1 ^ . 1 
jrja . sen gyorsabban es a legtel-

_Tisztelt ügyfelünknél az iesebb megelégedésére nyert 
elvégzett tv-javítás munka- volna elintézést". 

szerkesztője válaszolt a hoz-
zászólásokra. 

megkoszorúzásával folytatód-
nak. 

Nemzetközi tapasztalatcsere 
A háromnapos Arkövy- Több referátum tárgyalta a 

vándorgyűlés befejeztével dr. gyökérkezelés optimális for-
Berényi Bélát, a Magyar máit, valamint a köziekedé-
Fogorvosok Egyesületének si balesetek miatt növekedő 
főtitkárát kértük fel, tájé-
koztassa lapunk olvasóit a 
tanácskozás jelentőségéről. 

— A magyar fogorvosok 

állcsonttörések hatékonyabb 
gyógyításának problémáit. 
Jónéhány előadás elemezte a 
szájrák korai felismerésé-

— mondotta dr. Berényi Bé- vek kérdéseit, a korszerű 
la — négyévenként, rende-
zik meg vándorgyűlésüket. 
Ezeken az úgynevezett ku-

fogpótlás módjait és igen 
sok szövettani téma is el-
hangzott a vándorgyűlésen, 

tató-témákkal. tehát a leg- bizonyítva, hogy a fogorvo-
újabb. legizgalmasabb kérdé- sok jelentékeny része elmé-
sekkel foglalkoznak. Eddig 
az Orvos-Egészségügyi Dol-
gozók Szakszervezetének fog-

leti problémákkal is foglal 
kőzik. 

— A külföldi küldöttsé-
orvos szakcsoportja szervezte gek tagjai, a szovjet, a né-
ezeket a találkozókat. Most met. a jugoszláv, a bolgár, a 
viszont az idén alakult Ma- román és a cseh fogorvosok 
gyar Orvostudományi Tár- képviselói is hasonló té-
saságok és Egyesületek Or-
szágos Szövetsége. A tegnap 

mákról tartottak előadáso-
kat. Ilymódon a vándorgyű 

befejeződött IX. Arkövy- lés nemzetközi tapasztalat-
vándorgyűlés volt tehát az cserévé is vált. 
első olyan seregszemléje a 
tudományos fogászatnak, 

— Szeretném kiemelni, 
hogy a kongresszus tanács 

amelyet a MOTESZ keretébe kozásai — mindenekelőtt dr 
tartozó Magyar Fogorvosok Hattyasy Dezső professzor 
Egyesülete rendezett. 

— A tanácskozásoknak kü-
lönleges jelentőséget adott, 

megnyitó beszéde — han-
goztatták: Magyarországon is 
szükséges lenne felállítani 

hogv egybeesett az ország egy fogászati kutatóintéze-
legmodernebb fogászati kii- — 8 többi szocialista or-
nikájának, a II. sz. szegedi szágokban vannak ilyenek 
fogklinikának a felavatásá- amely alapkutatásokkal 
al. A napirenden szereplő foglalkozna és végső fokon a 

betegellátás javulását szol-
gálná. 

— Befejezésül az MFE ne-

témák közül, amelyeket pár-
huzamosan, két szekcióban 
vitattak meg a résztvevők, 
első helyen a fogszuvasodás vében szeretnék köszönetet 
problematikája szerepelt, mondani a vándorgyűlés 
Több előadás foglalkozott rendező bizottságának, amely 
ezzel a témával, többek kő- mintaszerűen készítette elő 
zött ramutatva a táplálko-
zás. valamint az ivóvíz flu-
or-tartalma és a szuvasodás 
közötti összefüggésekre. 

és vezette le a magyar fo-
gászatnak ezt a nagy jelen-
tőségű seregszemléjét. 

Három orvosi szakma 
képviselő nek találkozója 

Tegnap befejezte munká- — Három orvosi szakma 
ját a Magyar Pathológusok hazai és külföldi képviselői 
Társaságának háromnapos adtak randevút egymásnak: 
szegedi nagygyűlése. A kon- kórboncnokok, anatómusok 
ferencia végeztével dr. Or- és igazságügyi orvosok, hogy 
mos Jenő professzor, a Sze- három szekcióban, öt refe-
gedi Orvostudományi Egye- rátum. több mint 200 elő-
tem Kórbonctani és Kórélet- a d a s <js az ezt követő viták 
tani Intézetének vezetője alkalmával számot adjanak foglalta össze olvasóink tájé- , , , 
koztatására a tanácskozás 0 2 u t o b b * két esztendő kuta-
eredményeit; tási eredményeiről Jelentéé 

Pártnapok Szegeden 
November 9-én, szerdán: laiat. a RÖVIKÖT Nagyke-

Varosi kórház (a városi l-es reskedelmi Vállalat, a Cipő-
kórház, a városi II-es kór- nagykereskedelmi Vállalat, a 
ház, a gyermekkórház és a Textilnagykereskedelmi vál-
KÖJAL dolgozói részére) iatat, az Üveg- és Porcelán-
14 60 órakor. Előadó: Tapol- értékesítő Vállalat dolgozói 
csányi László. részére 17 órakor. Előadó: 

November 10-én, cstttftrtö- Dani Mihály. — Szakszerve-
kön: Magyar Honvédelmi zeti székház (a Xl-es Autó-
Sportszövetség székháza (az javító Vállalat, a Minőségi 
MHS. a 10-es AKÖV. a Csm. Cipőgyár II. telepe, a Szak-
Tanácsi Építőipari Vállalat szervezetek Csongrád Megyei 
dolgozói részére) 16.30 óra- Tanácsa, a Belkereskedelmi 
kor. Előadó: dr. Pál József. Szállítási Vállalat, dolgozói 
— Csm. Nyomdaipari Válla- részére) 14.30 órakor. E16-
lat (a Papir- és írószerérté- adó: dr. Sándor János. — 
kesítő Nagykereskedelmi F'etőfitelepi I. pártszervezet 
Vállalat dolgozói részére) 16 (a kerület dolgozói részére) 
órakor. Előadó: Dénes János. 18 órakor. Előadó: Morvay 
— Belváros TI. pártszervezet Sándor. — Petőfitelepi II. 
(a Fémfeldolgozó és Finom- pártszervezet (a kerület dol-
mechanikai Vállalat dolgo- gozói részére) 18 őrskor. Elő-
zői részére) 15 órakor. Elő- adó: dr. Ábrahám Antalné. 
adó: Kiss Károly. — A Fegy- November 11-én. pénteken: 
veres Erők Klubja (a Dél- Belváros II. pártszervezet (a 
alföldi Üzemi Vendéglátó kerület, a Ruházati Bolt és 
Vállalat, a Csm. Vegyesipar- a föld mű vesszővel kezet dol-
cíkk Kiskereskedelmi Válla- gozói részére) 18.30 órakor, 
lat. a Szegedi Sütőipari Vál- Élőadó: Nagy Antal. 

Penlca Marinova Szegeden 
Telt ház volt kíváncsi teg- lezárt, üvegházi világában, 

nap este a Bohémélet szege- Az I. felvonás híres Mimi-
di előadására. S bár a kö- áriája túlságosan lassú, szét-
Zönséget elsősorban az öles eső volt, s az olasz szöveget 
plakátokkal hirdetett bol- rosszul hangsúlyozta. Mind-
gár énekesnő vendégszerc-p- össze a IV. felvonás meg-
lése vonzotta a színházba, hitt. csendes-fájó interieur 
mégis a függöny felgördülé- jelenetében tudott a mű-

Ismét a füstrudakról 
Lapunk 1966. október 2-i mérőjével nincs. Az MD d -

számában Készül a magyar garetta árának megállapftá-
luxvscigaretta címmel hírt sa még nem történt meg, s 
közöltünk, amellyel kapcso- előreláthatóan nem 10 Ft-ba 
latban most válaszolt a ma- fog kerülni dobozonként (A 
gyar dohányipar igazgató próbanyomaton feltüntetett 
főmérnöke, Bordács István. 10 Ft csak a doboz összké-

„Az MD cigarettáról mint pének elbírálásához volt 
nem füstszűrös gyártmány- szükséges), 
ról írnak, sőt azt indokol- Az új típusú csomagolás 

• ják is, holott az MD cigaret- helyes neve nem csukódobo-
tát füstszűrös kivitelben zos, hanem csuklósdobozos 
szándékozunk gyártant csomagolás. Az amerikai 
A „King Size" elnevezés Malboro cigarettához való 
csak a cigaretta hosszával hasonlítás minden alapot 
van összefüggésben, az át- nélkülöz". 

A Dömötör-torony 
múltja, jelene 

Aki a szegedi szabadtéri azonban, éppen azért, mert 
színpad játékterének a Dóm nem adott szilárdságot a to-
előtti építkezéseit figyelem- ronynak, lebontották és en-
mel kíséri, meglepve látja a nél biztonságosabb és szilár-
város híres műemlékének, az dabb falakat építettek. 
Alföld egyik legépebb temp-
lommaradványának pompás Torony — a toronyban 
és igen magas építményét. 
Sokan aggódtak az elmúlt Nem érdektelen, ha felidéz-
hetekben amiatt, hogy az zük, hogy a mai tornyot 
építmény alapfalainak kibon-
tása miatt, esetleg megdől. 

1925-ben „találták" a XVIII. 
század harmadik évtizedében 

Ez persze nem következett épült Dömötör-templom tor-
be. Ezzel szemben a kibon-
tás, azon kívül, hogy a fi-

nyában. Ennek a templom-
nak a helyére épült a Fo-

gyelmet az építményre terel- gadalmi templom. Cs. Se-
te. és a szép őszi napokon bestyén Karolyrfak es Móra 
mindig sok nézője akadt a Ferencnek komoly harcot 
serény munkának, meglepő kellett vivniok a torony meg-
és eddig nem ismert vagy tartásáért. A mai harmadik 
már feledésbe ment részletet emeletét már le is bontották, 

amikor a Műemlékek Orszá-
gos Bizottsága közbejöttével 
sikerült a város vezetőit a 
restaurálásra rábírni. Azután 
a már kibontott téglákból 
felepitették a tornyot. Ek-

tárt fel. 

A kazetták... 

A színpadi építkezés terve 
ző.ie úgy gondolta, hogy az 
építmény körüli föld eltávo- k o r m e S a z történt, hogy 
lítása után a csupasz oldal-
falak kerülnek a szeme elé. 
S hogy jövend") sorsát bizto-
sítsák a nevezetes építmény-
nek. erős oldalfalakat tér-

ném egcszen az eredetinek 
megfelelően állították hely-
re ezt az emeletet. Pedig 
Cs. Sebestyén Károlynak 
meg voltak a kibontáskor 

vezett a térszín alá, amivel őszü l i rajzai, de éppen 
körül veszi és ennek n e m v o , t Szegeden, sőt sza-

badságát töltötte valahol és 
állottak 

se után más meglepetés is 
várt a nézőkre. A Schaunar-
dot alakító Horváth József 
betegsége miatt Gregor Jó-
zsef ugrott be szinte az utol- | 
só pillanatban baritonistá- I 
nak, s az ő eredeti basszus j 
szerepét. Collinet, a Fővárosi I 
Operaház művésze, Nádas J 
Tibor énekelte. A nagyon te-
hetséges Gregor József újabb 
bravúrja minden dicséretet 
megérdemel! 

A szófiai Nemzeti Opera 
fiatal dívája. Penka Murino-
éa. Mimi bájos-szomorú sze-
relmének megformáló.ia, ket-
sfget kizáróan szép hanggal 
rendelkezik, de túlságosán 
törékeny — jóllehet legki-
sebb színárnyalatokra ls fo-
gékony, jobbára a felső re-
giszterek felé kinyíló — 
szopránja mintha jobban 
koncertteremre, s kevésbé 
nagyszínházi előadásra pre-
desztinálná. Nem szuggesz-
tív, elsöprő egyéniség, hangi 
és játékbeli szerepformálása 
megmarad a saját maga kis 

vésznő maradéktalan felol-
dódást nyújtani. 

Ntkolényi István 

közvetítésével érintkezik a 
torony földfelszín alatti ré- a felvetelek nem 
sze a föld alatti színpadi rendelkezesre. 
építményekkel. Így is történt. 

Ezt megelőzőleg azonban a 
n.ai térszín alatt mást is 
találtak. Olyan szellőző be- . _ , , .. . . , . . . 
rendezést, amelyet Szegeden templomhajo hatalmas bolt-
talán más építmény körül l v e i t ' E z t k " z u l t t e n n i a fe-
nem is építettek. Á torony monnyal, csak eP Pen a rob-

bantas veszelye miatt, a kor-

A város különben a temp-
lomot egy magánvállalkozó-
nak adta el lebontásra, aki 
robbantással döntötte le a 

két oldalán a falaktól 50 
centiméterre még egy vékony l l k n

t ^ P , 
betonfalra bukkantak, amelv- f j ' 0 1 1 ^ ej ettől a tervtől, 
nek az volt a szerepe, hogv e z 3 „ k o r u l m e n v n e m a11 

. , , ,, , ^ Ipnn QL'L'nr mn mnn. _ -< 
a falak esetleges nedvesede-
sét. a földfelszínen levő lyu-
kakon keresztül elpárolog- A meaőrzósári 
tassa. Ezeket a kazettákat megorzeser í 

fenn. akkor ma nincs meg 
a Dömötör-torony. 

Növendékhangverseny 
a Zeneiskolában 

* 

Az Állami Liszt Ferenc Palestrina, Lassus és Kodály 
Zeneiskola növenclekei és a műveket adott elő. 
Rókusi Ének—Zene Alialá- A Zeneiskola növendékei 

Érdekes, hogv a felső há-
rom emeleti nyolcszögletű 
építményt a XVIII. század-
ban beépítették a négyszög-
letű toronyba, és ez a be-
építés a későbbi századok-
ban teljesen feledésbe me-
rült. Az építmény legalsó 
része a XI.. a középső a XII. 
és az emeletes részei a ta-
tárjárás utáni évtizedekben 
épült, amint azt Cs. Sebes-

nos Iskola énekkara adott szovjet és magyar szerkők 1 t y é n m e - á l , a P'to' la . Mozgal 
nagysikerű hangversenyt műveit játszották. Bár mind-
pénteken a Nagy Októberi egyik növendék tudása leg-
Szocialista Forradalom 49. javát adta, mégis ki kell 
évfordulója alkalmából a Ze- emelnünk Gál Judit. Papp 
neiskola/nagytermében. A Éva, Raffai Éva. Szekeres 
termet zsúfolásig megtöltő Zsuzsanna, Rékasi János, 
közönség örömmel hallgatta Szőnyi György és Rajta Já-
a Rókusi Ének—Zenei Alta- játékát, 
lános Iskola kórusát, amelyet Az élményt nyújtó hang-
Kalmár Ferencné tanárnő verseny a Zeneiskola tanára-
vezényelt a tőle megszokott inak fáradságot nem ismerő, 
hozzáértéssel. Az énekkar becsületes munkáját dicséri, 
forradalmi dalokat, valamint H. L. 

mas múltja tehát tanúja a 
város közel kilencszáz éves 
múltjának. Egyik érdekessé-
ge. hogy a XVIII. század vé-
getői 1850-ig a toron vban 
helyezték el a város titkos 
levéltárát. Tehát a legfél-
tettebb. s a város jogaira 
nézve legértékesebb oblev 
leket ós iralokat. Bizonyosan 
azért, mert itt tudták a les-
biztosabb heli-en megőrizni. 

Oltvai Ferenc 
levéllári igazgató 
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