
Szegedi tudósok 

Kalmár 
Moszkvai út ja előtt, bok-

ros teendői közt is barátsá-
gosan, készséggel fogadott 
Kalmár László, a József At-
tila Tudományegyetem mate-
matikai és számítástechni-
kai intézetének vezetője, a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia szegedi matematikai-
logikai és automata-elméleti 
kutatócsoportjának, és az 
egyetem kibernetikai labora-
tóriumának vezetője. Mond-
juk csak röviden: Kalmár 
professzor. így ismerik Sze-
geden, ország, sőt világszer-
te a neves tudóst, kiváló el-
méleti szakembert. A szovjet 
fővárosban december 9—13 
közt rendeznek nemzetközi 
szimpóziont — s az Egész-
ségügyi Minisztérium őt kül-
di. 

— Az Ukrán Tudományos 
Akadémia kijevi kiberneti-
kai intézetével nyár óta 
együttműködési szerződé-
sünk van, s bár a kapcsola-
tok közvetlen kialakítását 
adminisztrációs nehézségek 
késleltették, a moszkvai út 
mindenesetre hasznos ta-
pasztalatokkal biztat Szót 
tudok váltani szovjet orvo-
sokkal is, ami kutatásainkhoz 
tanulságos lehet. 

— Au egyetem, kiberneti-
kai laboratóriuma közvetle-
nül a rektorhoz tartozik, hi-
szen olyan számológépet 
üzemeltet, mely valamennyi 
tanszéknek, sőt az orvosegye-
temnek és a tanárképző fő-
iskolának is dolgozik. Milyen 
megrendelésekkel foglalkoz-
nak? 

— Célunk, hogy a labora-
tórium ne csupán rutinfel-
adatokat lásson el, hanem 
önálló tudományos kutatást 
is végezzen. Érdekesek a 

közlekedés-kibernetikai 
munkáink; miként lehet gépi 
úton csökkenteni a balesete-
ket, hogyan tehermentesít-
hetjük a gépkocsivezetőket 
járműveik további automati-
zálásával. Megfordítva: ho-
gyan mérhetnénk objektív 
módszerekkel a gépkocsive-
zetők fáradságának okait. 
Itt vannak például az orszá-
gokat járó interkamlonok. A 
hosszú utakra két gépkocsi-
vezetővel indulnak, azok hat 

óránként vált ják egymást, 
ami meglehetősen mecha-
nikus. Egy közlekedési du-
gókkal teletűzdelt hat óra jó-
val fárasztóbb, mint a sztrá-
dákon. Megfelelő mérőké-
szülékkel méltányosabb, a 
vezetők figyelmét jobban kí-
mélő „műszakváltásokat" le-
het alkalmazni. 

— Megjegyezte ön, hogy 
Moszkvában orvosi vélemé-
nyekre is kíváncsi. Milyen 
kutatásokkal kapcsolatban? 

— Említettem, hogy a ki-
bernetikai laboratórium or-
vosoknak is dolgozik, első-
sorban az élettanosoknak és 
belgyógyászoknak. Obál pro-
fesszor például a pavlovi ref-
lexek nyomán kibernetikai 
módszerrel kísérletezik azon, 
miként lehet bizonyos gyógy-
szerhatást kiváltani semle-
ges gyógyszerrel. Azaz: mi-
lyen gyógyszerrel érheti el a 
kívánt hatást egy betegnél, 
aki a szükséges gyógyszert 
nem szedheti, mert az más 
szempontból káros a szerve-
zetére. A kísérletekhez mo-
dellt kért laboratóriumunk-
tól, melyet éppúgy — sőt 
praktikusabban — használ-
hat, mint a kísérleti állato-
kat. Földi professzor intéze-
tének vér- és nyirokkeringést 
utánzó elektromos modellt 
konstruáltunk. De foglalko-
zunk nyelvészeti és közgaz-
dasági problémákkal is. Így 
az alakfelismeréssel! Fontos 
kibernetikát téma, mely egy-
részt vizuális (az emberi be-
széd, kézírás felismerése), 
másrészt akusztikai termé-
szetű (például gépteremben 
egyetlen sikolyról, segélyké-
rő hangról már kezdeti ál-
lapotában felismerni a baleset 
körülményeit, hogy automa-
tikusan kikapcsolhassuk a 
kritikus, bajveszélyes beren-
dezést). Az alakfelismerésre 
ú j módszerrel kísérletezünk 
— a feltétlen és feltételes 
reflexek gépi utánzása nyo-
mán. A valóságban ugyanis a 
szabályos, a prototípus rit-
kán fordul elő. Egy szépen 
írt betűt, vagy orvosilag egy-
értelmű betegséget könnyű 
felismerni — o különöst, a 
vitathatót nehezebb. (A pro-
totípust szaknyelven etalon-

Megyei tanácselnökök 
értekezlete 

Dr. Papp Lajosnak, a Mi-
nisztertanács tanácsszervek 
osztálya vezetőjének elnökle-
tével pénteken a Parlament-
ben értekezletet tartottak a 
fővárosi, megyei és megyei 
jogú városi tanácsok végre-
hajtó bizottságainak elnökei. 

Vályi Péter pénzügymi-
niszter a tanácsi gazdálkodás 
idei tapasztalatairól, a taná-
csok 1969—70. évi pénzügyi 
tervének főbb jellemzőiről, 
illetve a mechanizmus to-
vábbfejlesztésének irányáról 
tartott tájékoztatót. 

Lakást keres? 
Azonnal beköltözhető, ö s szkomfor tos , bútorral berendezett , 
két és fél szobás öröklakás a Budapest II., Ganz u. 5—7. sz. 
házban, v a g y összkomfortos , bútorral berendezett. 1969 végén 
beköltözhető, két és fél s zobás öröklakás, a Budapest VI., 
Nagymező u . 28. sz. házban 

4 forintért Öné lehet ! 
Vidéklek ls e lnyerhet ik — SZERENCSE SORSJEGGYEL. 

Sorsjegy kapható az újságárusoknál , a trafikokban, a posta-
hivatalokban, a boltokban és az áruházakban. 

Ér tes í t jük az ú j s zeged i la-
kosokat , hogy d e c e m b e r 
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nak nevezzük.) Most olyan 
berendezésen dolgozunk, 
ahová a feltétlen reflex 
mintájára építjük be az eta-
lonokat. Ha a készüléknek 
„más esetet" mutatunk meg, 
s az nyilván habozik, nem 
akar ja felismerni, megmutat-
juk az etalont, a prototípust, 
mire a készülékben feltéte-
les reflexként kialakul az a 
magatartás, hogy legköze-
lebb már a „más esetet", a 
különöset, a furcsát is felis-
merje. 

— Az év első hónapjait 
Kanadában töltötte, a voater-
loo-i egyetemen tartott elő-
adásokat. Mi a véleménye 
arról, hogy az Egyesült Ál-
lamok rendszeresen importál 
tudósokat Kanadából? 

— Most, a vietnami hábo-
rú idején, az ellenző ameri-
kai kutatóknak menedékjo-
got adott Kanada. Szívesen 
látta őket, hiszen általában 
a kanadai szakembereket 
csalogatják az USA-ba. Ka-
nada hivatalosan sem ért 
egyet az amerikaiak vietna-
mi politikájával, de erősen 
függ az amerikai tőkétől. 
Viszont rendkívül magas fo-
kú Kanadában az automati-
záció — a kapitalista orszá-
gok között talán a legna-
gyobb, s ez biztosíthatja fej-
lődését a gazdasági függet-
lenség felé. Elszakadási tö-
rekvésük az amerikai tőké-
től amúgyis elszánt. Persze a 
polgári liberális kormányuk 
csak kapitalista módon tud 
gondolkodni. Hallatlan büsz-
kék például arra, hogy az 
állam nem avatkozik be a 
szabadversenybe. Ha a tele-
vízió-konkurrencia miatt be-
zárnak a mozik — semmi 
szavuk sincs. Es hasonlók . . . 

Kalmár László 1927. szep-
tember 1-én került Buda-
pestről a szegedi egyetem 
elméleti-fizikai intézetébe ta-
nársegédként. Professzori ki-
nevezését 1948-ban kapta. 
Négy évtizede dolgozik Sze-
geden. 

Nikolényi István 

Megjelent 
a Somogyi-könyvtári 

híradó 
A Somofryl-könyrtárl híradó 

most megje lent új, ezévl 4., ok-
tóberi számát a szerkesztő. Pé-
tét László gondos bibliográfiája 
nyitja. A fontos bibliográfia az 
őszirózsás forradalom és a Ta-
nácsköztársaság szegedi esemé-
nyeire vonatkozó könyveket , ta-
nulmányokat , c ikkeket foglalja 
Jegyzékbe. Az új szám más he-
lyén ugyancsak ezekhez az ese-
ményekhez kapcsolódva közli 
még Péter László a Szegedi 
Nemzeti Tanács munkájáról írt 
cikkét. Ebben a témakörben 
m é g két másik anyagot ls közöl 
a híradó: ismerteti Móra 1918-as, 
úgynevezett szentistvánnapi ve-
zércikkét és az Író szintén 1918-
bő! való jelentését a Somogyi 
Könyvtár helyzetéröL 

A híradó új számában ezeken 
kivül érdekes cikkeket, közlése-
ket o lvashatunk Fodor Pálné a 
f iókkönyvtárosi munkáról , Gyu-
ris György az eszperantó gyűj-
teményről , Joó Sándorné a ter-
mészet tudományos propagandá-
ról, Záhonyi Judit az érettségi 
és felvétel i vizsgák előtt állók 
számára nyújtott előkészítőről 
irt nagyobb cikket. 

Még BgysEBt 
a forráskátI 
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Üt, víz, villany, gáz cím-
mel november 13-án forrás-
kúti községfejlesztési gon-
dokról írtunk. A Csongrád 
megyei Tervező Vállalat ezt 
az írásunkat „megkontrázta". 
Itt készült ugyanis a 
község egyszerűsített rende-
zési terve, amelyről munka-
társunk úgy vélekedett, hogy 
„ ... egy- egy muszáj mun-
káért jó summa pénzt el-
kérnek a falusi tanácsok-
tol... A község rendezési 
tervét készítették el. Két 
évig ültek rajta. Nem valami 
eget rengető munka, hiszen 
a régi térkép alapján, három-
szori kiegészítő kérdezgetés-
sel elkészült a fantázia-
terv... Most meg sem me-
rik mutatni..., mert ha meg-
kérdik, hogy mibe került, 
igen nagy lesz a felháboro-
dás. A CSOMITERV 75 ezer 
forintot kért, ezért a mun-
káért." 

Deák Ferenc igazgató négy' 
rendbeli kifogást juttatott 
el hozzánk. 1. Nem a vállalat 
hozta olyan helyzetbe For-
ráskút község tanácsát, hogy 
annak ún. muszáj munkát 
kelljen megrendelnie. 2. A 

vállalat szerződéses kötele-
zettségének határidőben ele-
get tett. 3. Nem háromszori 
kiegészítő kérdezgetéssel el-
készíthető, hanem megfelelő 
műszaki felkészültséget 
igénylő, tényleges tervezői 
munkát követelő tervet szol-
gáltatott. 4. Nem saját belá-
tása szerint megállapított, 
hanem az érvényben levő 
jogszabály előírásainak meg-
felelő díjazásban részesült. 

Amikor a vállalatnak tel-
jesítjük ellenvetései közlé-
sét, nem hagyhatunk el né-
hány szükséges megjegyzést. 
A munka mégis muszáj mun-
ka volt, s mi sem állítottuk, 
hogy a tervező vállalat 
kényszerítette rá a tanácsot; 
a tervnek a valóságban gya-
korlati hasznát még nem ta-
pasztalták Forráskúton; a 75 
ezer forint — bárhol állapí-
tották is meg! — nagy ér-
vágást okozott a község költ-
ségvetésén. A vállalat ugyan 
jogosan hárít ja el a sérelme-
zett idézetet —, de a terv kö-
telező elkészíttetésének in-
doklásával valaki még min-
dig adós. 

Falusi olvasók között 
Újabb Délmagyar-estek a szegedi járásban 

A Dél-Magyarország falusi 
olvasóankétjai egyre élén-
kebbek. Ezen a héten négy 
községbe is ellátogattak mun-
katársaink, hogy megismer-
kedjenek az olvasók vélemé-
nyével. 

Zákányszéken tulajdon-
képpen egy téma körül for-
gott a szó: a lapkézbesítés 
hiányosságai itt szinte fal-
ként merednek a pártsajtó 
nagyobb olvasottsága előtt. 
Még a belterületen is sok a 
panasz, a tanyai lakosság 
pedig nem is igen jut újság-
hoz. Napilapokat összegyűjt-
ve kézbesíteni értelmetlen és 
méltatlan dolog. Pedig az 

Vetélkedő után 
— Nem, kedves 

Elvira néni, tes-
sék elhinni ne-
kem: nem a férj 
mondta! Már hogy 
mondhatta volna 
a férj élete pár-
jának, a vetélke-
dő első helyezett-
jének: „Ez egyben 
azt is jelenti ma-
gának, hogy ha 
valaki el akarja 
csábítani magát, 
akkor csak ennél 
többet adhat ma-
gának!" Ne kever-
jünk, Elvira néni, 
drága! Értse meg, 
hogy a hivatalbeli 
főnöke, igen, az 
fordult eme fen-
költ szavakkal a 
győztes hölgyhöz. 
Nem, nem! Nem 
a férj nyilatko-
zott — az már 
nyitván nyilatko-
zott évekkel ez-
előtt, azért lett 
férj —, most a 

feljebbvaló nyi-
latkoztatta ki, 
büszkeségtől da-
gadó kebelellel, 
hogy fi-ze-tés-
e-me-lést adnak! 

Na, most már 
világos!? Hogy-
hogy nem érti? A 
csábítást nem ér-
ti? De az isten 
áldja meg, drága 
Elvira néni. Hát 
maga már min-
denből pletykát 
kovácsolna? Előbb 
azt állítja, hogy 
a férj a televízió 
képernyőjén át 
üzen a számításba 
jöhető csábítók-
nak: hé, ezt nem 
lehet felülmúlni, 
most meg a fő-
nököt akarja be-
lekeverni?! Igen, 
én mondtam, hogy 
a főnök mondta, 
de nem úgy 
mondtam, hogy a 

főnök úgy értette, 
ahogy magának, 
drága, aranyos 
Elvira néni, ér-
teni méltóztatott. 

Hogyhogy, hát 
én hogy értettem? 
Súghatok valamit, 
Elvira néni, csak 
úgy bizalmasan: 
alig, alig! Sőt, 
hogy még tovább 
sugdolózzak, sze-
rintem az a derék, 
az a büszkeségtől-
dagadó-keblű fő-
nök se értette, 
miért kell ilyen 
zengzetesen, ilyen 
képes árnyalatok-
kal elmondani azt 
a fizetésemelési 
dolgot. 

Nekem az az ér-
zésem, képzavara 
lehetett szegény-
nek, a tévénél 
előfordulhat az 
ilyesmi, nem igaz?! 

S. M. 

emberek igényelnék az újsá-
got, csak a rendszertelen és 
bizonytalan kézbesítés miatt 
mondanak le a napilapokról. 
Ezért érthetően türelmetle-
nek a postával szemben, s 
panaszukat még nyomatéko-
sabbá teszik azzal, hogy a 
postai díjak emelése után 
végképp tökéletesebb kézbe-
sítést várnának. 

Sándorfalván akörül ala-
kult ki nagy vita, hogy egy 
korábbi, ottani csecsemőgyil-
kosságról szóló bűnügyi tu-
dósítás igaztalanul marasz-
talta el a falu közösségét. De 
számos kívánságot is megfo-
galmaztak: közöljön a Dél-
Magyarország a Családi kör 
című rovatban orvosi taná-
csokat. (Dr. Tóth Károly 
cikksorozata már a több 
helyről érkezett kérés teljesí-
tésének kezdete.) Szívesen 
olvasnának vitát a falusi if-
júságról, s a témához bőven 
lenne hozzászólni való. Töb-
ben sajnálattal beszéltek a 
közgazdasági rovat megszű-
néséről és önálló, friss kom-
mentárokat kérnek a Dél-. 
Magyarországtól. A sportban 
a labdarúgás „uralmát" sé-
relmezik, más sportágaknak 
is nagyobb figyelmet kérnek. 

Pusztamérgesen igen gaz-
dag „ajánló listát" kaptunk. 
A rendkívül élénk ankéton 
egyik-másik ajánlott téma 
vitatása is elkezdődött. így 
például: mi az oka a társa-
dalmi kérdések iránti közöm-
bösségnek; mi lesz, s mi le-
gyen a homoki kisvasút sor-
sa; a tsz-ek tagságának foko-
zatos elöregedése és a gépe-
sítés arányos-e egymással? 
stb. Javasolták, hogy többet 
foglalkozzon lapunk a falusi 
értelmiség problémáival, a 
termelőszövetkezeti joggal, a 
falusi politikai munkával. Itt 
nincs már gond a lapkézbe-
sítéssel sem: a postahivatal 
vezetője bejelentette, hogy 
december 1-én munkába áll 
a harmadik kézbesítő is. En-
nek hatása máris érezhető az 
előf i zetésgy ű j tésben. 

Ankétsorozatunkat a jövő 
héten három községben foly-
tal juk és ezzel be is fejez-
zük. December 4-én, szer-
dán délután fél 6-kor Rösz-
kén a kultúrházban, 5-én, 
csütörtökön délután 3 óra-
kor Balástyán, 6-án, pénte-
ken délután 5 órakor pedig 
Kisteleken rendezünk Dél-
magyar-estet, ugyancsak a 
művelődési házban. » 

tStűmsék 

A Szegedi Patyolat Vállalat 
t é i í c a f ^ n l a t a : 

1968. DECEMBER 1-től 
1969. JANUÁR 31-ig bezárólag 

mindenféle ruhanemű festése 20 százalékos áren-
gedménnyel ! 47 féle ruhanemű vegytisztítása 20 
százalékos árengedménnyel! (Átmeneti kabátok, 
női ruhák, vászon öltönyök, pulóverek, gyermek-
holmik, függönyök, bútorhuzatok stb.) 

Részletes felvilágosítást vállaló üzleteinkben adnak. 
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A Nebáncsvirág, a színház 
szombati, mai zenés darab-
jának felújításával kapcso-
latban hadd említsem meg, 
hogy a híres francia szerző 
művének magyarországi be-
mutatója 1887. október 17-én 
volt a Népszínházban, Pál-
may Ilka főszereplésével. A 
következő évben mér Szege-
den is bemutatták. A későb-
biek folyamán Felhő Rózsi 
játszotta a főszerepet, majd 
hosszabb szünet után, 1922-
ben Palágyi Lajos színigaz-
gatása alatt Véghelyi Iza, 
Latabár Rezső, Máthé László 
és Dalnoky Tesza, 1923-ban 
ugyancsak Véghelyi Iza, míg 
a többi szerepeket Gulyás 
Menyhért, Sugár Gyula, 
Baán Klári és Greguss Zol-
tán, de a legparádésabb sze-
reposztásban 19'29-ben Tar-
nay Ernő igazgatása alatt 
már Dayka Margit, Págar 
Antal, Tolnay Andor és Bo-
jár Lili; 1924-ben Sziklay 
Jenő alatt, ugyancsak Dayka 
Margittal a címszerepben a 
többi szerepeket Derékv Já-
nos, Márkus Lajos é s Erdé-

SZOMBAT. 
1968. NOVEMBER 30. 

lyi Mary vitték sikerre e 
kedves francia zenés játékot. * 

Városszerte alacsony ter-
metéről közismert, a színház-
hoz közelálló barátom járt 
nálam valamelyik este egy 
kis vacsora utáni beszélge-
tésre. Ugyanabban a házban 
lakik ó is, és amikor elment, 
lekísértem lakására, hogy a 
beszélgetésünkkor említett 
egyik könyvét megmutassa. 
Körülnéztem a lakásban és 
látom, hogy az ágya mellett 
a falon egy kerámiából ké-
szült ki s törpe van a falra 
akasztva. Amikor észreveszi, 
hogy mosolyogva nézem a 
szobrocskát, öngúnnyal a 
hangjában megszólal: „Tu-
dod miért van ez itt? Azért, 
hogy h a reggel felébredek, 
mindjárt a szemembe tűn-
jék, és ne higgyem magam-
ról azt. hogy óriás vagyok". 

Azt hiszem, sok normális 
növésű embernek sem árta-
na hasonló bölcs elgondolás-
ból kis törpét az ágya mellé 
agga tn i . . . 

Jenő István 

\ 


