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Lukács György-
osztondii 

Idén ismét odaítélik az 
a r r a érdemes kuta tóknak a 
Magyar Tudományos Aka-
démai által alapított Lukács 
György-ösztöndijat. Célja, 
hogy elősegítse a lukácsi 
életmű és a magyar filozó-
fia történetének kuta tását ; 
ösztönözze olyan tudomá-
nyos eredmények születését, 
amelyek magas színvonalon 
járulnak hozzá a magyar 
haladó és marxista filozófiai 
hagyományok ápolásához. 

Az alapítvány odaítélésé-
ről szakmai bizottság dönt. 
A rövid tudományos é le t ra j -
zot, a ku ta tás i tervet és a 
diploma másolatát tar ta lma-
zó pályázatot május 15-ig 
kell benyújtani az MTA Fi-
lozófiai Intézetének t i tkár-
ságához. Az ösztöndíjat két 
társadalomtudományi vég-
zettségű diplomás részére 
ítélhető oda, kezdete 1987. 
szeptember 1., időtartama 
két év, havi összege 5000 fo-
rint . 

Hz önmagát ellenőrző pedagógusért 
Április 9.. csütörtök: a XVIII. országos tudományos 

diákköri konferencia második napja. A pedagógiai, pszi-
chológiai és közművelődési szekciókban reggel kilenckor 
kezdődtek a dolgozatok ismertetései. Az ebédszünetben jut-
hat idő egy kis tájékozódásra, a tudományegyetem Petőfi 
Sándor sugárúti épületében, a nyilakat figyelve, az infor-
mációs irodába jutok. Megtudom, a zsűrivel együtt 414 

sendég dolgait kellett intézniük a szervezőknek, köztük 
Kékes-Szabó Mihály tanár úrnak, aki most sem ér rá még 
egy percre sem, intéznivalója akadt. 

— Föltűnő, hogy mennyi-
re megnövekedett a múlt 
iránti érdeklődés — mondja 
Ágoston György professzor, 
az OTDK főszervezője. Ne-
ves iskolák, intézmények 
történetét dolgozzák föl sok 
írásban, a történelem a pe-
dagógiai tudományokban is 
a középpontba került. 

Hogy milyen érdekességek-
kel szolgáltak a dolgozat-
írók? Tanári ragadványne-
vek nyomába eredtek, az el-
lenőrző könyvekbe beírtak 
alapján vizsgálták a ju ta l -
mazás és büntetés módsze-
reit. egy tanulmány a bé-
lyegek közművelődési szere-
péről szólt, és téma lett a 

f iatalkorúak narkomániája 
ís. 

Ágoston professzor el-
mondja , hogy sok dolgozat-
ban vetettek föl ú j szempon-
tokat a szerzők, olyanokat is, 
amelyekkel eddig nem fog-
lalkozott a neveléstudomány. 
Üj dolog a környezetvéde-
lemre való nevelés kérdései-
nek feldolgozása, és a friss 
szellemet bizonyítja, hogy 
már értekezés született a 
battonyai gyermekfaluról is. 

A bölcsészkar két épületé-
ben szokatlanul nagy nyüzs-
gés tapasztalható. Érdeklő-
döm: minden rendben, gör-
dülékenyen folynak az is-
mertetések, néha kimondot-
tan izgalmasak a húszperces 

Pulitzer József emlékezete 
Száznegyven éve, 1847. 

április 10-én született Ma-
kón az amerikai sajtókirály, 
Pulitzer József, a róla elne-
vezett d í j alapítója. Tizen-
hét évesen vándorolt ki 
Magyarországról, s Lincoln 
oldalán részt vett a polgár-
háborúban. Sikeres lapvál-
lalkozásokba fogott, s hama-
rosan az állami életben el-
uralkodó korrupció feltáró-
ja, a gazdasági és társadal-
mi reformok szószólója lett. 
Hírnevét s hatalmas vagyo-
ná t haladó ügyekért tanúsí-
tot t bátor, harcos kiállásá-
nak köszönhette. Független 
platformról hirdette radiká-
lis szociális programját.. 

Lapjai, a St. Louis Post-
Dispalrti (ma is fennáll) és 
a The World naponta össze-
sen csaknem egymillió pél-
dányban jelentek meg. A 
közérdekkel szemben a ma-
gánérdeket sohasem támo-
gatta, és nem volt megvá-
sárolható. Célul tűzte k j a 
széles néptömegek demok-
ráciára nevelését is. Aligha 
túlzás, hogy lapjai révén el-
nököt volt képes hatalomra 
segíteni, vagy székében meg-
ingatni. Újságírói, lapkiadói 
tevékenysége politikai, üz-
leti és mecénási ténykedés-
sel párosult. Beválasztották 
az Egyesült Államok kong-
resszusába. Az újságszer-
kesztés számos újí tása (pél-
dául: sportoldal) fűződik 
nevéhez. 

A századfordulón Hearst-
tel vívott könyörtelen kon-
kurenciaharcában átmene-
tileg maga is az amerikai 
szenzációéhség kiszolgálásá-
ra kényszerült. De módsze-
rein változtatva, rövidesen 
ismét a társadalmi igazság-
talanságok, a korra jellem-
ző politikai és gazdasági 
korrupció, a trösztök mani-
pulációi elleni küzdelemre 
összpontosította erejét . Pá-
lyája csúcspontján, szeme 
világát elveszítve, örökös 
depresszióban, a tengeren 
cirkáló luxus jachtjáról irá-
nyította lapjait éveken át, 

egészen 1911-ben bekövet-
kezett haláláig. 

Magyar származását so-
hasem tagadta. Több millió 
dollárról végrendelkezett. 
Hagyatékával a New York-i 
Columbia Egyetemen önál-
ló újságíró kart hozott létre. 
A Pulitzer-alapítványból 
évente kiosztott d í jakkal a 
kiemelkedő újságírói, irodal-
mi, történetírói és zenei tel-
jesítményeket jutalmazzák. 
A dí jakat — melyek erköl-
csi é r téke jóval meghaladja 
azok anyagi jelentőségét — 
éppen hetven évvel ezelőtt, 
1917-ben osztották ki elő-
ször. 

Csillag András 

kiállítás nyílik Pulitzer Jó-
zsef portréja címmel (meg-
nyi t ja Szántó Miklós törté-
nész), amely a Magyaror-
szágon föllelhető, Pulitzer 
életével és munkájával kap-
csolatos dokumentumokat 
muta t j a be. Az amerikai 
magyarság szellemi tevé-
kenységéről gazdag doku-
mentációt tartalmazó Vas-
váry-gyűjteménnyel került 
Szegedre, a Somogyi Könyv-
tárba igen értékes, Pulitzer 
tevékenységére vonatkozó, 
a kutatóknak nélkülözhetet-
len forrásokkal szolgáló 
anyag. A makói kiállítás 
rendezői természetesen eb-
ből is válogattak. 

előadásokat követő viták, jó 
az ellátás — láthatom: a fo-
lyosókon üdítőt isznak, po-
gácsát esznek —, a szállásra 
sem lehet panasz, csak hát : 
a menza. De ez aligha a 
szervezők hibája. 

Egy éve folyik az előké-
szület. Háromszáz dolgozat 
érkezett. mindegyiket két 
lektor értékelte. Ebben a 
legtöbbet a Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola oktatói 
vállaltak magukra. Végül 
191 dolgozat kapta meg a 
nyilvános bemutatkozás le-
hetőségét. A diákok — 37 
felsőoktatási intézmény kép-
viseletében — különböző ok-
tatástechnikai eszközök se-
gítségével ismertetik kutatá-
si eredményeiket. Ezáltal ta-
nári előadói képességekből is 
vizsgáznak. A szekciók élén 
fözsüri. az alszekciók „veze-
tőségében" kéttagú zsűri áll. 
A kisebb csoportokra azért 
van szükség, mer t a tudo-
mányágakon belül is több 
részterület vonta magára a 
hallgatók figyelmét. A peda-
gógiai szekcióban például 
neveléstörténeti, neveléstan-
nal foglalkozó, didaktikai, 
pedagógiai szociológiát vizs-
gáló csoportokban folyik a 
munka. 

Ágoston professzor hang-
súlyozza, hogy elsősorban 
nem kutatók nevelése a cél: 
a diákköri munka az önma-
gát ellenőrizni képes peda-
gógus kialakítására alkalmas 
tevékenység. Tudja tehát sa-
ját maga munká já t tervezni 
és ellenőrizni is a tanár. Ha 
ezek a dolgozatok nagykö-
zönség előtt hangzanak el, 
nemcsak a szerzőkre, hanem 
a hallgatóság tömegeire is 
hatást gyakorolnak. 

Az OTDK díjkiosztó ün-
nepségén — nagyon sok ado-
mányozó szervnek, intéz-
ménynek hála — 200 000 fo-
rintot osztanak szét. A részt-
vevők negyven százaléka kap 
valamilyen jutalmat. Erről 
bővebben holnapi lapszá-
munkban. D. I. 

100 éve született 
Szökefalvi-Nagy Gyula 

Megemlékezésünk szerző-
je, Csillag András középis-
kolai tanár a 80-as évek 
elején kezdte meg tudomá-
nyos kutatásait a makói 
születésű Joe Pulitzer ú j -
ságíró életéről és munkássá-
gáról. Eredményeit a Makói 
Múzeumi Füzetek elnevezé-
sű helytörténeti periodika 
egyik önálló kötetében pub-
likálta, s tobb cikke je-
lent meg a napilapokban is. 

Nevezetes, világhíres szü-
löttjének emlékét ápolja 
Makó: most, Pulitzer szü-
letési évfordulóján a városi 
tanács — a Magyarok Vi-
lágszövetségével, a népfront 
országos tanácsával és az 
újságírók szövetségével kö-
zösen — emléktábla fölava-
tásával és emléküléssel adó-
zik. Ma, pénteken délután 
2 órakor Pálfy József, a 
Magyar Újságírók Országos 
Szövetségének elnöke avat-
ja föl a makói Dózsa György 
utca 4. számú házon elhe-
lyezett emléktáblát, Kiss 
Jenő szobrászművész alko-
tását. Az ezután tar tandó 
emlékülésen Csillag András 
ismerteti Pulitzer ú t já t „Ma-
kótól Amerikáig". Pulitzer 
szerepe az amerikai sajtó-
történetben címmel Pethő 
Tibor, a MUOSZ alelnöke, 
a HNF Országos Elnökségé-
nek tagja tar t előadást. A 
József Attila Múzeumban 

Á Tiszatáj új száma 
Elhagyta a nyomdát a Ti-

szatáj új, márciusi száma, 
mely híradásunk után re-
mélhetően gyorsabban jut el 
az olvasókhoz, mint az elő-
ző összevont szám. 

A lapot a Jubileumunkra 
című szerkesztőségi cikk 
nyitja, a r ra emlékezve, hogy 
1947. március 7-én jelent 
meg először a Tiszatáj. Ren-
des körülmények között e 
mostani talán ünnepi szám 
lett volna, hiszen utoljára 
1967-ben tekintették át az 
eddig megtett utat. A jelen-
legi „számvetést" egy koráb-
bi szerkesztő — a Tiszatájat 
jelentős folyóirattá alakító 
— programjának fölelevení-
tése jelenti, melyet az ú j 
szerkesztőség is magáénak 
vall: „Rovatainkban olyan 
szellemet kell meghonosíta-
ni, hogy megtisztelő és von-
zó legyen az író és kritikus 
számára az abban való meg-
jelenés. Nincs megszerezhe-
tetlen kézirat, és nincs meg-
nyerhetetlen alkotó. Külön-
böző konstellációk idegenke-
dővé tehetnek alkotókat 
egy-egy laptól, de a lénye-
ges mindig az marad, hogy 
magában a folyóiratban le-
gyen meg a lehetőség az al-

Remekművek születtek elméjében 
„Élete javát szülővárosában töltötte" — 

í r j a róla a Magyar Irodalmi Lexikon. El-
ső versei is ebben a városban, a Szegedi 
Naplóban jelentek meg. Igaz, Pesten vé-
gezte el az egyetemet — m a g y a r — l a t i n 
szakon —. de a hányat ta tás évei u tán 
visszakerült Szegedre. Juhász Gyula elő-
dünk volt, szegedi tollforgatóknak, hiszen 
1918-tól a Szeged és Vidéke, m a j d a Dél-
magyarország szerkesztőségében dolgozott. 
Ezek voltak legszebb évei. No, nem az 
újságírás miatt , hanem azért, mer t ekkor 
lett az illegálisan szervezkedő szegedi 
nemzeti tanács alapító tagja, a radikális 
párt társelnöke, a szegedi színház vezető-
je. Kedélybetegségét fölszámolta a társa-
dalmi cselekvés. Azután életét derékba 
tör te a bukás, visszatért a mélánkuli.a. 
írásaiból élt, és tíz esztendőt kellett vár -

nia az első komoly elismerésre: 1929-ben 
megkapta a 4000 pengős Baumgarten-dí jat. 
Személyes tragédiája, hogy életét végigkí-
sérte az önmagával való beteges elége-
detlenség, a kiesinyhitűség. Pedig a ma-
gyar líra olyan remekművei születtek el-
méjében, mint az Anna örök és a Milyen 
volt... Sok maradandó müve közül még 
néhány: Az alsóvárosi temetőben, Simon• 
Péter, A tápai Krisztus, vagy prózai írá-
sai közül az Orbán lelke című. 

ö t v e n éve, hogy önkezével vetett vé-
get életének. A róla elnevezett szegedi 
tanárképző főiskolán tegnap ünnepi meg-
emlékezést tartottak. Az intézmény dísz-
termében Grezsa Ferenc tanszékvezető 
egyetemi docens mondott emlékbeszédet, 
ma jd megkoszorúzták a költő szobrá t 

kotói tisztesség, öntudat 
csonkithatatlan megbecsülé-
sére. Nyilvánvaló, hogy ön-
csonkítás nélkül nem zár-
hatjuk ki a mai magyar iro-
dalom egyetlen árnyalatát 
sem lapunk hasábjairól." 

E program jegyében az ú j 
számban is számos irányzat-
hoz tartozó alkotók műveit 
szerkesztették egybe. 

Kassák centenáriumát kö-
szönti a szépirodalmi rova-
tot nyitó Tandori Dezső-vers, 
a Kassák-felütések, és az 
örökség rovatban Csaplár 
Ferenc szövegközlése, mely a 
szegedieknek különösen ér-
dekes most: Kassák Lajos 
két cikke Szent-Györgyi Al-
bertről. A szépirodalmi ro-
vatból ki kell még emelnünk 
Belányi György, Polner Zol-
tán és Győri László verseit, 
valamint Sarusi Mihály no-
velláját . 

Közli a lap a Művek és 
műveletek az 1950-es évek 
magyar irodalmában című 
rádiós beszélgetést. Résztve-
vői voltak Bodnár György, 
Király István, Szabó B. Ist-
ván és Szerdahelyi István. A 
nem mindig higgadt eszme-
cserében napja inkra is érvé-
nyes megállapítások hangza-
nak el az irodalom és a poli-
tika, illetve az irodalom és 
az olvasók kapcsolatáról. 

Sik Csaba Az értelem bi-
lincsei című tanulmányában 
egy londoni ú t ja alkalmából 
térben és időben messzire 
látva a modern festészet és 
műkereskedelem jelenéről 
ad látleletet. 

Folytatódik Tóth Béla Ti-
szajárásq a 78. fejezettel. S 
befejeződik Csatári Dániel 
Orbán Balázs emlékezete cí-
mű dolgozata. A Most-Pun-
te-Híd rovatban — önéletírá-
sa részleteinek közlésével — 
Nicolae Bretan román zene-
szerző és operaénekes cente-
nár iumára emlékezik a lap. 

Végezetül Csiki László, 
Herceg János és Balogh Ed-
gár munkáiról olvasható kri-
tika Halmágyi Miklós, Sze-
kér Endre és Kovács Győ-
ző tollából. 

A magyar matematikatör-
ténet legnagyobb egyéniségei 
között t a r t juk számon Szö-
kefalvi-Nagy Gyula profesz-
szort, akadémikust , aki 100 
éve, 1887. ápri l is l l - én szü-
letett a Kisküküllő megyei 
Erzsébetvárosban. Az évfor-
duló alkalmából tegnap dél-
előtt 10 órakor az MTESZ, 
Szeged város tanácsa, a Sze-
gedi Akadémiai Bizottság és 
a Bolyai János Matematikai 
Társulat Szegedi Tagozata 
képviselői a professzor egy-
kori lakóházának falán (Bo-
lyai János utca 28.) emlék-
táblát avat tak . Avatóbeszé-
det Tandori Károly egyetemi 
tanár, akadémikus mondott . 
Szólt az iskolateremtő pro-
fesszor életpályájáról, tudo-
mányos tevékenységéről és 
méltat ta a szeretetreméltó, 
kiváló ember pedagógusi 
munkájá t . Az emléktáblát a 
Magyar Tudományos Aka-
démia képviseletében Tarján 
Imre és Leindler László 
akadémikusok, a Bolyai In-
tézet nevében Tandori Ká-
roly, a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola matemat iku-
sai képviseletében Szendrei 
János, a Bolyai Társulat ne-
vében Pintér Lajos és az 
MTESZ-töl Bátyai Jenő ko-
szorúzták meg. A lisztelet 
koszorúit elhelyezték a csa-
lád tagjai is. 

Az avatóün népségét köve-
tően tudományos emlékülést 
tartot tak a Szegedi Akadé-
miai Bizottság székházában. 
Megnyitót T a r j á n Imre aka-
démikus, osztályelnök mon-
dott. Szendrei János Szöke-
,falvi-Nagy Gyula eredmé-
nyei a polinomok elméleté-
ben címmel, Strommer Gyu-
la Szökefalvi-Nagy Gyula 
eredményei a végesrendű 
geometriában c. tar tot t elő-
adást. Nagy Péter Problémák 
és eredmények a szövetgeo-
metriában, Tamássy Lajos 
Indukált konnexiók, Bö-
röczky Károly Szemléletes 
geomefria — diszkrét geo-
metr ia című dolgozatát is-
mertette. 

Délután négy órakor az 
emléküléshez kapcsolódva a 
kanadai Bisztriczky Tibor 
professzor tartott előadást a 
SZAB-székházban Maximális 
indexű görbék címmel. 

Szökefalvi-Nagy Gyula 
életpályája Erdélyből in-
dult, érettségije után, 1905-
ben a kolozsvári tudomány-
egyetem matemat ika-f iz ika 
szakára iratkozott be. Kiváló 
tanítómesterektől tanult , 
akik nemcsak szaktudomá-
nyuknak voltak elismert 
•művelői, hanem jó érzékű 
pedagógusok is. Különösen 
Schlesinger Lajos profesz-
szor szakmai biztatása ha-
tott xá. Oklevelének meg-
szerzése után Nyugat-Euró-

pa egyik legkiválóbb egye-
temén, a göttingeni magyar 
állami ösztöndíjjal ta-
nult tovább. Hazatérte után 
gimnáziumi tanárként Privi-
gyén, Csíkszeredán és Ko-
lozsvárott tanított, ma jd a 
kolozsvári női felső-kereske-
delmi iskola igazgatójává 
nevezték ki. Közben, 1915-
ben megkapta a kolozsvári 
egyetem magántanár i címét. 

Az első világháborút kö-
vetően, Trianon után is Ko-
lozsvárott maradt , és csak 
1929-ben költözött á t Sze-
gedre családjával együtt, 
amikor i t t a polgári iskolai 
tanárképző főiskola tanszék-
vezető professzorává nevez-
ték ki. A főiskola igazgató-
j a 1938-ban, és rá egy évre 
a szegedi egyetem geomet-
ria tanszékének vezető pro-
fesszora. 1940-ben Kolozs-
várra helyezték, ahol a tu-
dományegyetem matematika 
intézetének igazgatója-
ként és a k a r dékán jakén t 
jelentős tudományalkotói és 
-szervezői tevékenységet fe j -
tett ki, d e kutatói munkás-
ságának is egyik jeles da -
rabját , A geometriai szer-
kesztések elmélete c ímű 
könyvét ekkor irta é s jelen-
tette meg. Időközben egész-
ségi ál lapotában be-
következett kedvezőtlen 
változás miat t f izikai-
lag megrokkanva, de teljes 
szellemi frissességgel kapott 
tanszékvezető egyetemi ta-
nári kinevezést Szegedre, a 
felszabadulás után, A dif-
ferenciálgeometria című 
müve halála után. az Aka-
démiai Kiadónál jelent meg. 

Tudományos munkásságá-
ból k iemel jük a polinomok 
(racionális egészfüggvények), 
az algebrai függvények és a 
görbék geometriai elmélete 
terén elfért eredményeit . Je -
lentős mértékben hozzájá-
rul t a modern algebrai geo-
metr ia tudományágának, k i -
fejlesztéséhez. Más tudo-
mányági kutatási eredmé-
nyei is mind a hazai, mind 
a nemzetközi szakterülete-
ken megtermékenyitőleg ha-
tottak. és napja inkban ha-
tást gyakorolnak a kuta tók-
ra, a kutatásra. 

Szökefalvi-Nagy Gyula 
nemcsak a matemat ikában 
volt ismert tudós és tekin-
tély, hanem pedagógusként 
is el ismert tanárembert 
tulajdonságokkal rendelke-
zett, aki oktatói aktivi tását 
képes volt átadni d iák ja i -
nak, hallgatóinak. A róla el-
nevezett matemat ikai fel-
adatmegoldó versenyt min-
den évben megrendezik kö-
zépiskolások számára. 

Az algebrai görbék és fe-
lületek geometriai, valamint 
ari tmetikai tu la jdonságainak 
vizsgálata terén e lér t e red-
ményeiért, továbbá a kon-
vex testek és a geometriai 
szerkesztések elméletében 
hozott megállapításaiért a 
legmagasabb tudományos el-
ismeréseket megkapta. 

Bátyai Jenő 
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