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Szőkefalvi-Nagy Béla Bánfalvi Jézsef Koracz 0. István 
Szőkefalvi-Nagy Béla aka-

démikus a matematikai funk-
cionálanalízisben, különösen 
az operátor-elméletben nem-
zetközi iskolát teremtő, nagy 
jelentőségű eredményeket ért 
el. Tudományos kutatómun-
ká ja során számos hatásos 
módszert fedezett fel az 
analízisnek e modern ágában, 
az approximáció-elméletben, 
valamint a Fourier-sorok és 
az általános ortogonális so-
rok elméletében. Riesz Fri-
gyessel, a funkcionálanalízis 
magyar megalapítójával kö-
zösen írt műve — Előadások 
a funkcionálanalízisből — 
példátlan nemzetközi vissz-
hangot keltett. Hat francia 
nyelvű kiadást ért meg, le-
fordították angol, német, 
orosz, kínai és japán nyelv-
re is. 

Az utóbbi két és fél év-
tizedben Szőkefalvi-Nagy Bé-
la kutatásai elsősorban a 
Hilbert-terek általános lineá-
ris operátoraira irányultak. 
C. Foias román matematikus-
Bal együttműködve kidolgo-
zott egy ú j módszert, amely 
szintézise és továbbfejleszté-
se korábbi elméleteknek és 
amely a Hilbert-terek ope-
rátorainak vizsgálatában nagy 
előrehaladást jelentett, eddig 
a legeredményesebb módszer-
nek bizonyult. E kutatási te-
rület eredményeit összefog-^ 
laló monográfia ugyancsak 
nagy nemzetközi sikert ara-
tott, a francián kívül angol 
és orosz nyelven is megje-
lent. 

Szőkefalvi-Nagy Béla az 
egyik nemzetközileg legis-
mertebb magyar matema-
tikus. Az általa szerkesztett 
idegen nyelvű hazai mate-
matikai folyóirat, az Acta 
Scientiárum Mathematicá-
rum nagymértékben segítette 
a magyar matematikai kuta-
tások nemzetközi elísmeré-
eét. Több más folyóirat szer-
kesztő bizottságának tagja, 

társelnöke az Analysis Ma-
thematica című közös szov-
jet—magyar kiadású folyó-
iratnak; a magyaron kívül 
tagja a szovjet, a finn és az 
ír akadémiának. Évek óta 
fontos vezető szerepet tölt 
be a hazai matematika irá-
nyításában is. 1970-től a Sze-
gedi Akadémiai Bizottsság 
elnöke. Közvetlen munka-
helyén, a József Attila Tu-
dományegyetemen az Analí-
zis Tanszéket vezeti, az in-
tézmény egyik legtekintélye-
sebb oktatója. Számos aka-
démiai és minisztériumi bi-
zottságban, társadalmi szer-
vezetekben, illetve az egye-
temet irányító szervezetekben 
töltött be vezető funkciókat 
és vállal ma is teendőket. 
Kétszeres Kossuth-díjas, az 
Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 
valamint a Munka Érdem-
rend arany fokozata kitünte-
tések tulajdonosa. 

A matematikai funkcionál-
analízisben elért nagy jelen-
tőségű eredményeiért, vala-
mint több évtizedes kiváló 
oktató-nevelő munkájáér t 
Állami Díjjal tüntették ki. 

Dr. Bánfalvi József, a sze-
gedi Radnóti Miklós Gimná-
zium igazgatója 23 éve, 1955 
óta áll az Intézmény élén. 
1972-ben szerezte meg a ne-
veléstudományok kandidátu-
sa címet, „A gimnáziumi 
gyakorlati képzés helyzete és 
lávlatai" című értekezésével. 
A Csongrád megyei gimná-
ziumok gyakorlati képzésé-
nek helyzetét vizsgálta, kü-
lönös tekintettel a szakmai 
előképzés és az általános mű-
veltség egyensúlyára é3 össze-
függéseire. A tanulók techni-
kai szemléletének korszerű-
sítését tárgyalva jutott el ad-
dig a következtetésig, hogy 
a modern képzésben az álta-
lános műveltséget nyújtó tan-
tárgyak, valamint a szakmai 
anyag elméleti és gyakorlati 
részének helyes koncentráció-
ja vezethet csak eredményre. 
A Radnóti Gimnázium kísér-
letező kedvét bizonyították 
előbb a politechnikai képzés-
ben, majd a tagozatos és fa-
kultatív rendszer bevezetésé-
ben elért eredmények. Az is-
kola tanulói közül idén 13-an 
jutottak az Országos Közép-
iskolai Tanulmányi Verseny 
középdöntőjébe, a már ko-
rábban is rangosnak, „pro-
filnak" számító matematika, 
fizika és biológia tantárgya-
kon kívül magyarból és tör-
ténelemből is. Szeged sport-
életének szintén sok tehetsé-
get nevelt a gimnázium. 

Hazai folyóiratokban, tudo-
mányos szaklapokban, pél-
dául a Pedagógiai Szemlében, 
a Köznevelésben, a Munka 
és Iskolában eddig dr. Bán-
/a lvi Józsefnek mintegy 150 
—200 cikke jelent meg. Kü-
lön érdemes kiemelni a fizi-
kai dolgozók gyermekeinek 
megyei helyzetéről és a fa-
kultatív rendszerű, tantárgy-
blokkos gimnáziumi kísérle-
tek kezdeti szakaszáról szóló 
írásait. Három éven át la-
punk „Iskola életközeiben" cí-

mű rovatát is vezette, s máig 
gyakran találkozni nevével 
testvérlapunk, a Csongrád 
megyei Hírlap és a Délma-
gyarország hasábjain is. 

Dr. Bánfalvi József Igen 
sokirányú, komoly kutatási 
eredményeket felmutató 
munkát végez. Tagja a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
pedagógiai-didaktikai albi-
zottságának, 1977 óta címze-
tes egyetemi docens, számos 
szakmai és társadalmi szer-
vezetben tevékenykedik. Sok-
féle elfoglaltsága mellett is 
azok közé a pedagógu-
sok közé tartozik, akiknek 
az állandó kutatás, érdeklő-
dés mindennapi munkájuk 
elválaszthatatlan része, akik 
mindig úja t keresve igyekez-
nek gazdagítani, továbbfej-
leszteni a magyar pedagógia 
ügyét. 

Dr. Bánfalvi Józsefet az 
iskolai nevelő-oktató munka 
magas színvonalú szervezé-
séért, a középiskolai oktatás 
korszerűsítését szolgáló elmé-
leti munkásságáért Állami 
Díjjal tüntették ki. 

Hódmezővásárhely lassan 
évszázada központja a rea-
lista festői törekvéseknek. 
Kurucz D. István nemcsak 
e város szülötte, de idekö-
tődik piktúrája is. Művészete 
összekötő kapocs ' a klasz-
szikus alföldi festők — Tor-
nyai János, Endre Béla, 
Koszta József — ' é s a Szalay 
Ferenccel, Németh Józseffel 
fémjelzett ú j generáció kö-
zött. 

Kurucz D. István 1934 és 
40 között végezte a képző-
művészeti főiskolát Rudnay, 
Réti, Benkhard és Szőnyl Ist-
ván növendékeként. 1949 és 
1960 között freskófestést ta-
nított a képzőművészeti fő-
iskolán. Több nagyméretű 
faliképet festett. A Munkácsy-
díjas, érdemes művész egy-
formán otthon van Budapes-
ten, a Százados úti művész-
telepen és Vásárhelyen a szű-
kebb pátrián. Különösen 
azóta, mióta megválasztották 
a Magyar Képzőművészek 
Szövetsége területi szerveze-
tének titkárává. 

Már pályája kezdetekor el-
jegyezte magát az alföldi tá j -
jal, a magyar parasztemberek 
világával. A felszabadulás 
előtt készített alkotásain még 
fölfedezhetők a választott 
mesterek hatásai, de ezeken 
is átizzik a szegényekkel 
való azonosulás, a mély 
együttérzés. 

A felszabadulás utáni évek-
ben ezt a magas hőfokú azo-
nosulást és közösségvállalást, 
ezt a legtisztább gyökerekből 
származó népi realizmust és 
dekoratív törekvéseket össze-
kapcsolta a dokumentatíy hű-
séggel, pontossággal és szűk-
szavúsággal. Kurucz hú re-

glsztrátora az alföldi t á j évJ 
és napszakváltozásainak; a 
paraszti munkának, a szán-
tás, aratás, cséplés, lópatko-
lás, disznó- és lóvásár, víz-
hordás megannyi mozzanatá-
nak, eseményének; szinte 
ikonszerű áhítattal festi meg 
az Itt élő emberek típusait, 
az asszonyokat, a gubásokat, 
a csikóst, a juhászt, a pász-
tort . . . Legújabb festményein 
az ég és föld drámái talál-
kozásának szinte absztrakt 
festői lehetőségeit keresi. 

Képeinek legfőbb értéke a 
társadalmi felelősségtudat é» 
elkötelezettség, a nagyfokú 
mesterségbeli tudásból eredő 
kikezdhetetlen minőség, a 
humánus alapállás, s annak 
az ismeretnek és közösség-
vállalásnak őszinte, szeretet-
teljes kifejezése, mely Kurucz 
D. Istvánt az alföldi tájhoz 
és az itt élő emberekhez köti. 
Ebből az alapállásból szüle-
tett életművét jutalmazták a 
kiváló művész címmel. 

Bózsa György brigád 
A MÁV Szegedi Igazgató-

sága szentesi építési főnök-
ségén dolgozik a Dózsa 
György szocialista brigád, 
több magas kitüntetés bir-
tokosa. A brigád 1960-ban 
alakult, tagjai a környező 
falvakból és az elszórt ta-
nyákról toborzódtak. Akkor, 
ahogy ők mondják, négy-hat 
osztályt végzett „fél embe-
rek" voltak, azóta vala-
mennyien elvégezték a nyolc 
általánost, megszerezték a 

szakmunkás-bizonyítványt. A 
brigád tizenegy tagja a vas-
úti pályaépítés kemény 
munkáját végzi. A brigád-
vezető Vörös István. Tagjai 
Agárdi V idomé, Bálint Ist-
ván, Berényi Ferenc, Kovács 
László, Kovács Ottó, Nem-
csók József, Seres István, 
Szabó András, Szűcs József, 
Zana János. 

A kemény, fárasztó és fe-
lelősségteljes munka nagy: 

szerű közösséggé kovácsolta 
a brigádot. Többen társadal-
mi megbízatásokat is teljesí-
tenek, Bálint István néhány 
éve szakszervezeti bizalmi, 
Kovács Ottót tavaly válasz-
tották meg a telep műhely-
bizottsági titkárává, Zana 
János már 16 éve a pár t-
alapszervezet titkára, Vörös 
István pedig kezdettől bri-
gádvezető. Nemcsak a tele-
pen dolgoznak, hanem egy-
egy hónapra „kirándulnak" 
a Cegléd—Szeged közötti 
vasútvonal vágányrekonst-
rukcióihoz is. Az ő munká-
juk eredménye, hogy az ösz-
szefüggő egybehegesztett 
acélszalagon már nem kat-
tognak a vonatok kerekei. 

Az évek folyamán „utazó 
brigáddá" vált ez a kis kö-
zösség. Vasúti kedvezmé-
nyüket kihasználva nyaran-
ta családostól felkerekednek 
felfedezni Európát. Csehszlo. 

Gyarmathy Ágnes öt esz-
tendeje a Szegedi Nemzeti 
Színház tervezője. Ahhoz a 
fiatal színházi szcenikus-
generációhoz tartozik, akik 
szakítva a klasszikus ha-
gyománnyal, a színpadot a 
korszerű színház és modern 
képzőművészet keretének, ta-
lálkozási lehetőségének te-
kintik. Nagyon termékeny 
és sikeres éveket mondhat 
magáénak, sok-sok díszlet és 
jelmez került ki az elmúlt 
évek alatt keze alól. 

A színház ma a legkomp-
lexebb művészeti műfaj . A 
korszerű színház- és vizu-
ális kultúra elterjesztésében 
sokat tehet a színházi ter-
vező, aki képes meghonosí-
tani az ú j anyagokat, a ha-

gyományoktól eltérő színpa-
di térszervező és téralakító 
színpadot, akinek díszletei 
és jelmezei továbbgondolás-
ra késztetik a nézőket. 

Gyarmathy Ágnes Mun-
kácsy-díja annak a követke-
zetes munkának az eredmé-
nye, melynek során a terve-
ző a képzőművészet számos 
elemét szervesen bele-
építette a színpadi lát-
ványba. Emlékezetes ter-
vei között él a nézőkben 
Shakespeare Vízkeresztjé-
nek, a Marat halálának, a 
Pop-fesztiválnak, Krleza 
Golgotájának, az Anyának 
vagy a legutóbbi munkái 
közül a Csendesek a hajna 
lóknak, és a Vidám sirató-
nak díszletei és jelmezei. 

vákiai, lengyelországi, NDK-
beli, jugoszláviai, bulgáriai, 
romániai, szovjetunióbeli, 
ausztriai, olaszországi uta-
zásuk emlékeit fényképek 
őrzik a faliújságon. 

ö k úgy mondják, amit 
tettek, egyszerű kötelesség-
teljesítés. Pedig több annál. 
Meg tudták változtatni sa-
ját egyéni életüket, alkalmi 
brigádból igazi közösséggé 
tudtak válni, s példamuta-
tásukkal formálni képesek 
környezetüket is. A legna-
gyobb összetartó erő, a mun-
ka. Tudják, egymás nélkül 
semmit sem kezdhetnek. A 
Dózsa György brigád meg-
alakulása óta 87 újítást 
nyújtott be. közülük többet 
nemzetközileg is bevezettek. 
Az Állami Díj az alkotó 
munka, az újí tó tevékenység 
és a szocialista közösség 
megbecsülése. 

Szathmáry Gyöngyi 
Szathmáry Gyöngyi, a fi-

atal magyar szobrászgenerá-
ció egyik kiemelkedő egyé-
nisége. A szegedi Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola 
rajz—művészettörténet tan-
székének adjunktusa, a he-
lyi és országos tárlatok gya-
kori résztvevője. A Derko-
vits-ösztöndíjasok tavalyi, 
szombathelyi kiállításán ő 
vívta ki a jogot, hogy a 
nyugat-dunántúli városban 
önálló tárlaton mutassa be 
alkotásait. A kiállítás teg-
nap nyílt meg Szombathe-
lyen. 

Szathmáry Gyöngyi alko-
tásait két dolog jellemzi. 
Részint az emberekkel, a 
munkásemberekkel való köz-
vetlen kapcsolat, a humá-

num, részint, hogy munkái 
mindig számolnak a kör-
nyezet, az építészet hatásai-
val. Realisztikus alapokon 
nyugvó, összefogott, letisz-
tult kisplasztikák során fo-
galmazta meg a szobrászat 
sajátos eszközeivel az algyői 
olajbányászok kemény mun-
káját, ezeknek az inspiráci-
óknak jelképes-nonfiguratív 
kikristályosodása a tarjáni 
szoborpályázaton díjat nyert, 
s az ú j városrészben tavaly fel-
állított nagyméretű térplasz-
tikája. Eddigi tevékenységé-
ért többek között elnyerte a 
Tornyai-plakettet és a sze-
gedi nyári tárlat díjat, s 
most Munkácsy-díjjal ju-
talmazták. 
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