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Történészkonferencia 
Az Európai Latinamerika-

nista Történészek Társasága 
szeptember 8-tól négynapos 
konferenciát rendez Szege-
d e n a z Egyház, vallás és tár-
sadalom a latin-amerikai 
történelemben (1492—1945) 
címmel. Az eszmecserére 32 
országból 226 vendég érke-
zik. A társaság nyolcadik 
kongresszusán 130 előadás 
hangzik el. 

A nagy érdeklődés — 
amint a főszervezőtől, An-
derle Adám egyetemi do-
censtói megtudtuk — az ér-
dekes témának köszönhető, s 
egyben a hazánk iránt egy-
re fokozódó figyelem jele is. 
Az eddigi kongresszusokra 
általában csak 2—3 szocialis-
ta országbeli latinamerika-
nista tudott elutazni, de Sze-
geden már több mint har-

mincan vesznek részt az esz-
mecserében. A társaság éle-
tében fordulatot hozhat az 
is, hogy nemcsak európai né-
zőpontból vizsgálják a távoli 
földrészt, hanem Európa és 
Latin-Amerika történetének 
kölcsönviszonyát is tárgyal-
ják. Annál is inkább aktuá-
lis ez a szemléleti váltás, 
mert 1992-ben, Amerika föl-
fedezésének ötszázadik év-
fordulóján hangsúlyozottan 
kettős fókuszból kívánják 
megvizsgálni e félezred év 
históriáját. 

A kongresszus három rész-
ből szerveződik: tudományos 
konferencia, közgyűlés és 
tisztújítás. A József Attila 
Tudományegyetem tanácsá-
nak döntése alapján két kül-
földi tudós lesz díszdoktora 
az egyetemnek. 

Műegyetem 
Baráti Köre 

A Budapesti Műszaki 
Egyetemen augusztus 31-én 
megalakul a Műegyetem Ba-
ráti Köre. Célkitűzéseiről, 
programjáról tegnap tájé-
koztatták az újságírókat. El-
mondták: a baráti kör — az 
alapító szándék szerint — 
erősíteni kívánja a kapcso-
latot a hallgatók, a már vég-
zett diplomások és az egye-
tem oktatói között. Segíteni 
szeretné az egyetem oktató-
nevelő. tudományos és ipari 
tevékenységét. Feladatának 
tekinti az egyetemen folyó 
társadalmi és kulturális élet 
támogatását, valamint a 
nemzetközi kapcsolatok fej-
lesztését. A baráti kör tagjait 
az egyetem meghívja tudo-
mányos ülésszakaira, ren-
dezvényeire, klubestjeire. 

Pályázat a szebb, emberibb 
környezetért 

Vastag borítékot hozott a 
napokban a posta. A feladó, 
a televízió Natura szerkesz-
tősége küldte el benne annak 
a 227 pályázónak a listáját, 
akik a tévés természetvédők 
és az Országos Környezet- és 
Természetvédelmi Hivatal 
felhívására csatlakoztak a 
Szebb, emberibb' környeze-
tért címmel meghirdetett ak-
cióhoz. Csaknem 15 millió 
forint áll rendelkezésére a 
zsűrinek, hogy anyagilag is 
támogassa a környezetkultú-
ra javítására törekvő kollek-
tívákat. Mivel a 481 pályázó 
közül 227-nek az ajánlatát 
találta a zsűri elfogadható-
nak, hatvan-egynéhány ezer 
forintos átlagos támogatás-
ban reménykedhetnek a pá-
lyázók. (Nyilván lesz ennél 
kisebb és nagyobb összeg is, 

amit az akció lezárultával, 
az 1989-es környezetvédelmi 
világnapon átvehetnek az 
arra érdemesek.) 

Talán magyarázni sem 
kell, miért kerestem rögtön 
a Csongrád megyei pályázó-
kat a vaskos összesítőben. 
Persze, hogy az e vidéken 
élő újságíró „haza druk-
kol" . . . Nos, némiképp ke-
sernyés szájízzel adom köz-
re, hogy a 227-ből mindössze 
tíz Csongrád megyei pályá-
zat nyerte el a zsűri tetszé-
sét, jócskán leszakadva pél-
dául a borsodiak harminc, 
vagy a Pest megyeiek — Bu-
dapest nélküli — 22 pályáza-
tától. Attól tartok, kevesek-
hez jutott el a kiírás, vagy 
ha eljutott is, kevesek fantá-
ziáját indította e l ! . . . 

Pedig olyan ajánlást, mint 

a tíz Csongrád megyei közös-
ség, minden bizonnyal má-
sok is kitalálhattak volna, s 
alig hiszem, hogy rosszul 
jönne akár ötven-, akár 
százezer forint az itt élő kör-
nyezetvédő csoportoknak.. 
Akik most irigyelhetik a csa-
nádpalotai parképítőket, a 
mórahalmi játszótér és 
sporttelep kitalálóit, a már-
télyi tanyabokor védőit és 
megújítóit, a kisteleki cipő-
gyár környékének csinosító-
it. a zsombói őslápért és a 
rúzsai erdőért felelősséget 
érzőket, a makói ebtenyész-
tőket, és az ottani Kun Béla 
Altalános Iskola napóraké-
szítő tanulóit, a szentesi 
Kurca-part rendezőit, s a 
szegedi Lomnici utcai játszó-
térépítő lakóközösséget... 

p . k . 

Szeptemberben 

Rockfesztivál Miskolcon 
Tizennégy órás nonstop 

műsor a legjelesebb hazai 
együttesek részvételével — 
ezt ígérik a szeptember 12-
én Miskolcon, a DVTK sta-
dionjában tartandó rock-
fesztivái szervezői. Az elő-
készületekről, a programról 
hétfőn, Miskolcon tartott tá-
jékoztatón elmondták, hogy 
1973-ban és 1983-ban már 
rendeztek hasonló, nagy-
szabású fesztivált, illetve 

teljesítményű hangsugárzók 
biztosítják a jó hangzást, 
lézert, pirotechnikát, és még 
sok látványos elemet be-
vetnek, lesz tűzijáték is. A 
stadion kapuit reggel 9 óra-
kor nyitják. Kérik a részt-
vevőket, hogy személygép-
kocsival ne is próbálják 
megközelíteni a helyszínt, 
mert parkolásra nincs le-
hetőség, viszont a város tö-
megközlekedési járművei 

rocktalálkozót a diósgyferi sűrűbben közlekednek majd. 
A stadion gyepének és re-
kortánjának megóvására ké-
rik a fiatalokat, hogy le-
hetőleg tornacipőben jöjje-
nek a koncertre. A jegyek a 
nap folyamán egyszeri be-

stadionban, s az idei ren-
dezvény sikere esetén sze-
retnék rendszeresíteni a di-
ósgyőri fesztiválokat. A 
program — 15 együttes rész-
vételével — szeptember 12-
én, szombaton délelőtt 10 
órakor kezdődik, és éjfélig 
tart. Először félórás műsor-
ban miskolci együttesek mu-
tatkoznak be, ezt követi a 
Pardon, a Fregatt és a 
Névtelen Nulla együttes mű-
sora, majd hét jeles gitáros 
„Gitárpárbaj" című produk-
ciójára kerül sor. A továb-
biakban a Bili és Box Com-
pany, a Tátrai Band, Tö-
rök Ádám és a Mini R. C., 
a Skorpió, a Hobo Blues 
Band, Som Lajos és barátai 
(ex Piramis), a Beatrice, a 
Pokolgép, a Bikini, az Edda, 
a Z'Zi Labor és a veresegy-
házi asszonykórus lép fel. 

A rendezők 35 ezer jegyet 
adtak ki, a jegyek a KISZ-
bizottságoknál és -szerveze-
teknél, újságárusoknál, az 
Express irodáiban, Budapes-
ten, a Petőfi Csarnokban, 
mozgóárusoknál, nagyobb 
jegyirodákban és természe-
tesen a helyszínen kapha-
tók. 

Kétszer negyvenezer watt 

járás tiltott, ezért a stadion-
ban gondoskodnak megfelelő 
mennyiségű étel és üdítő ki-
szolgálásáról. A nap folya-
mán a stadion környékén 
szigorú szeszárusítási tila-
lom lesz. A fesztivált esős 
időjárás esetén is megtart-
ják, ugyanis a pálya kö-
zepén levő pódium fölé ha-
talmas, 9 méter magas ku-
polát emelnek, a közönség 
pedig esőkabátot kap a 
helyszínen. A stadion külső 
körén kirakodóvásárt is 
rendeznek. 

A fesztivál esetleges hasz-
nát a KISZ-alapszervezetek 
támogatására, és a miskolci 
úttörőtábor építéséhez való 

lépésre jogosítanak, a ki-be hozzájárulásra fordítják. 

A Magyar Mikrobiológiai Társaság kongresszusa 

Biotechnológia -
Vírusfertőzések - Interferon 

Ma, szerdán kezdődik a 
Magyar Mikrobiológiai Tár-
saság 10. kongresszusa, me-
lyet a JATE és a SZOTE 
mikrobiológiai intézetei, a 
Köjál valamint a Csongrád 
Megyei Állategészségügyi és 
Élelmiszer Ellenőrző Állo-
más rendez közösen. 

A magyar kutatók utóbbi 
három esztendőben elért 
kutatási eredményei mellett, 
több külföldi tudományos 
újdonság ismertetése is el-
hangzik majd a négynapos 
konferencián. Kilenc ország, 
90 szakembere jelezte rész-
vételi szándékát. Csehszlo-
vákia, Lengyelország. Jugo-
szlávia, az NDK, Belgium, 
Norvégia, Franciaország kül-
döttei mellett az Egyesült 
Államokból és Japánból is 
várnak mikrobiológusokat. 

A tanácskozáson három 
kiemelt téma szerepel: az el-
ső tárgykörben a mikrobio-
lógiát forradalmasító bio-
technológia legújabb ered-
ményeiről, a baktériumok, 
gombák, ' fehérjék génsebé-
szetben és gyógyászatban 
történő felhasználásáról lesz 
szó. A lappangó vírusfertő-
zésekkel foglalkozó előadá-
sok egyebek között arra Ti 
kérdésre válaszolnak, ho-
gyan képes a rejtett, a la-
tens vírus daganatot, vagy 
más betegséget okozni az 

A tudományos prog-
ramfüzet címlapján a 
megszokottól eltérő né-
zőpontból fényképezett 
szegedi dóm látható. Az 
idén ugyanis a megszo-
kottól eltérően főváro-
sunk helyett szűkebb 
hazánk ad otthont négy 
napon át az egysejtű 
szervezetekkel, a mik-
roorganizmusokkal fog-
lalkozó kutatóknak. 

emberi szervezetben. Vége-
zetül a harmadik nagy té-
makör: az interferon bioló-
giája. A mikrobiológia c te-
rületének kutatásában szű-
kebb hazánk kutatói jeles-
kednek, így a legtöbb elő-
adás szegedi eredményeket 
ismertet. Az interferonnal 
kapcsolatos legújabb vizsgá-
lati sikerekről Béládi Ilona, 
a SZOTE Mikrobiológiai In-
tézetének professzora tájé-
koztatott bennünket. Emlé-
keztetőül: jó néhány évvel 
ezelőtt az interferon, a vírus 
ellenes anyag, felfedezése a 
tudományos életben világ-
szenzációnak számított. A 
vizsgálatok nagy fellendülé-
sének korszakában úgy vél-
ték, alkalmas anyagot talál-

tak a daganatos betegségek 
kezelésére. 

A legújabb adatok szerint 
már tudják, hogy az inter-
feron korántsem csak a ví-
rusok ellen hat, hanem a szer-
vezetet más mikroorganiz-
mussal — gombákkal, bak-
tériumokkal — szembeni 
harcában is segíti. „Bele-
szól" a sejtérésekbe és befo-
lyásolja a normális szervezet 
működését. 

A most folyó konferencián 
a szegediek azokról a leg-
frissebb, elméleti alapon 
nyugvó kutatásaikról szá-
molnak be, melynek során 
az interferonnak az immun-
rendszerre — a szervezőt vé-
dekező „berendezésére" — 
kifejtett hatását vizsgálták. 
Megfigyeléseik szerint az 
interferon egyik altípusa 
képes például a reumás izü-
leti gyulladás gátlására. Más 
szegedi kutatások pedig azt 
figyelik, milyen eredmény-
nyel jár, ha a vírusellenes 
anyagot daganat ellen ható 
szerrel kombinálják. 

A Magyar Mikrobiológiai 
Társaság tanácskozásán a 
három íő tudományos téma 
mellett a szekcióüléseken szó 
lesz a mezőgazdasági, ipari 
és élelmiszer-mikrobiológia, 
a bakteriológia, a vírusku-
tatás egyéb kérdéseiről. 

K K. 

Az új sugáranyagok használatáról 
A hétfői ünnepi megnyitót követően kedden megkezd-

te érdemi munkáját a nukleárisgyógyászati kongresszus a 
kőbányai vásárvárosban, a Hungexpo területén. 

A délelőtti plenáris ülés nosztizálásában, s szinte pó-
középpontjában a radiofar- tolhatatlan a műtétet köve-
makológia,' azaz a sugár: tőén, a műtét eredményessé-
gyógyászat áll. Az előadáson gének megítélésében, 
és az azt követő párhuzamos a szekcióülések közép-
szekcióüléseken az új su-
gáranyagok 

vándorlása. Egy másik — 
szintén most vázolt — tech-
nikai eljárással a tomográf 
letapogatta sugárképt átvihe-
tő filmnegatívra, sot, tele-
fonhálózaton keresztül is to-
vábbítható. 

A kongresszushoz kapcso-
lódóan kedden nyitotta meg 

. ponti témáját alkották a su- kapuit a Hungexpo területén 
hacnálofúrói ^ l i i Ü ' gárgyógyászat technikai esz- az a kiállítás, anoi több 
nasznaiaiaroi esett ezo. k o z e i r ő l s z ó i ó referátumok mint 1700 négyzetmjteren 
Ezeknek az anyagoknak a is. A szakemberek, kutatóor- összesen 54 cég mutatja be 
h e t a ro ss zi neki l a t o d a 2a na- V O S°k i s m e r t e t t e k a z e g e s z legkorszerűbb sugárgyógyá-net a rosszmauiatu aagana t e s t e t V l z s g a l ó i a s z e rvezet-. szati műszereit. A kiáliitók t a k . lokalizálásában. Tobb r ő l k é p e t a l k o t ó f o r g ó ka_ k ö z ö t t t a l á l h a t ó k a l € g n a _ 
eioaao togiaiKozott azzal a m e r á k é s a z úgynevezett Z- gyobb világcégek. így a Ge-
KeraesKorrei, milyen naia- g a m m a fényképezőgépek neral Electric, a Siemens, a 
sokat vált ki, milyen bioló- működési elvét. E technikai Toshiba, az Amersham, a 
giai folyamatokat indít meg eszközök segítségével feltér- Picker. A hazai vállalatokat 

emberi képezhető, nyomon követhe- a Gamma Művek és a Phar-
tő a szervezetben a bioké- matrade-Izinta képviseli, 
imiai anyagok sejtek közötti (MTI) 

a sugáranyag az 
szervezetben. Külön téma-
ként tárgyalták a sugárdózi-
sok megállapítását trombó-
zis, illetve vesebetegségek 
esetén. 

A kongresszuson először 
szóltak részletesen arról a 
szívizomhoz kötődő vegyü-
letről, amelynek segítségé-
vel amolyan „számtérkép" 
nyerhető a szívizom vérátfo-
lyásának helyi eloszlásáról. 
Ez az újfajta vizsgálati 
módszer nagy előrelépés - a 
koszorúér-betegségek diag-

Turistautak Opatijába, 
a Szent Jupát fogadására 

Debrecen - Szegeti - Debrecen 
Huszonhárom éven át élt velünk itt, a csak a szegedi irodalom első emberénele 

Tisza partján. Délibábjainak városából, számított, amíg csak a város polgárának 
igaz, nem jószántából érkezett ide annak nevezhettük. Mostanáig. Mocsár Gáborra 
idején — a napokban viszont önként, sza- figyelni illett, és kellett is. A város épp-
bad akaratából költözött vissza ugyanoda, úgy nem kerülhette ki őt, amennyire ő 
megtérve rajongva szeretett, pörölve imá- sem a várost. (Igaz, nem is akarta.) 
dott kálvinista Rómájába, a tiszántúli Most elköltözött Szegedről. Ügy távo-
magyar szellem ősi fellegvárába, a hely- zott, ahogyan — gondolom — érkezett is: 
re, hol először nyilatkoztatott ki a haza minden látványos csinnadratta nélkül, 
függetlensége: Debrecenbe. Csöndesen és konok, „kálomista" elszánt-

— Igaz, pörölt Szegeddel is eleget. Ügy Sággal. Hűnek manadva a népi mozgalom 
is lehetne fogalmazni: több mint két év- igéző tisztaságú szelleméhez, amely az 
tizeden, közel egy negyedszázadon át ő igazi magyar irodalom halhatatlan szel-
itt vitatkozott — tehát volt. Közben meg- leme is egyben. Ami pedig az idők folya-
írta, a hazai olajláz minden lehetséges mán — szegedi életszakaszának nyomjel-
helybéli és országos vetületét egy nagy ző lövedékeiként — utána errefelé meg-
hagyományú szociográfiai sorozat felújí- marad, ugyanazt bizonyítja, mint a sok-
tásának hajnalát jelentő műben; megírta sok olvasó, tisztelő, harcostárs, barát és 
a szabadságharc egyik legmaradandóbb, — kimondhatjuk — tanítvány léte: hogy 
legművészibb regényfeldolgozásában, mi- Valaki elment ugyan most a városból — 
lyen csodálatosan beszélt Kossuth Lajos de azért egy páran maradtunk. Jó egész-
a mai Klauzál téren, és milyen is volt a séget, népben-nemzetben bizakodó továb-
48—49-es lélegzetelállító Magyarország; bi munkakedvet kívánva Mocsár Gábor-
megírta, ki vágta fejbe Hudák elvtársat, nak; hálával csakúgy, mint a tisztelet 
és azt is, hogy . . . eleitől fogva. Hozzáte- szeretetmelegével. 
hetnénk: mindvégig. Egészen addig, amíg Domonkos László 

Az Istriai-félsziget part-
jainál, Opatijában ér véget 
szeptember 12-én a Szent 
Jupát vitorlás. Fa Nándor 
és Gál József magyar uta-
zók föld körüli útja — je-
lentette be az Omnibusz 
Utazási Iroda keddi sajtótá-
jékoztatóján. 

Mivel feltehetően sok ha-
zánkfia lesz kíváncsi az 
érkező hajóra, az iroda 
négy-, illetve egynapos uta-
kat szervez Opatijába. Szep-
tember 9-én autóbuszok 
szállítják a hosszabb túra 
utasait Jugoszláviába, elő-
reláthatóan mintegy 4-5 cso-
portot. Az egynapos utat 
most kezdték el szervezni. 

ennek részvevői 11-én es-
te indulnak, s másnap este 
jönnek haza Budapestre. Az 
Omnibusz a jelentkezők 
számától függően, igény sze-
rint indítja a csoportokat er-
re az útra. 

Azok a turisták, akik a 
Szent Jupát érkezése alkal-
mából Opatijába mennek, 
részt vesznek a fogadási ün-
nepségen, s meghallgathat-
ják a világjárók élmény-
beszámolóját. 

A megérkezést követően 
hamarosan Budapestre szál-
lítják a Szent Jupátot: a 
világjárt hajó rövid időre 
kiállítási tárgy lesz az őszi 
BNV-n. 

Táncos Kalevala 
A Táncfórum szervezésé- dóban háromszor: 28-án, 

ben szeptember 18-án, pén- hétfőn, 30-án, szerdán és ok-
teken délután 6 és este 9 óra- tóber l-jén, csütörtökön este 
kor a Helsinki Városi Szín- 7 órakor. A jávai és bali 
ház balettegyüttese előadja templomi táncok bemutató-
Jorma Ljotinen Kalevala cí- ja: Mariam Djiwa Jenie in-
mű táncjátékát a Fővárosi 
Operettszínházban. Kínai 
népművészeti tánc-, zene- éá 
énekegyüttes lép fel Xue 
Minnan művészeti vezető 

donéz tánc- és zenei cso-
portja lesz szeptember 24-
én, csütörtökön este 7 óra-
kor, ugyancsak a Budai Vi-

irányításával a Budai Viga- gadóban. 


