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Hungarológiai kongresszus 
lesz Szegeden 

Közhírré tettük már , de 
érdemes időről időre felfris-
síteni a még távoli , de egy-
re közeledő esemény tényét: 
1991. augusztus 12—16. között 
a József Att i la Tudomány-
egyetem szervezésében Sze-
geden rendezik meg a I I I . 
Nemzetközi Hungarológiai 
Kongresszust. A magyarság 
kultúrtörténetét kutatók 
ezen a nagy találkozón a 
régi és az ú j peregrinációról, 
azaz a magyar diákság és 
tanuln ivágyók vi lágjárásáról , 
kü l fö ld i tanulmányairó l , va-
lamint a külfö ldiek magyar-
országi tevékenységének tör-
ténetéről fognak értekezni. 

A nemzetközi konferencián 
szó lesz a hazánkból Euró-
pába és a kontinensről 

Magyarországra á ramló esz-
mékről és technikákról, a 
szellemi kölcsönhatásokról, 
a magyar nyelvészek, írók, 
utazók, mérnökök működé-
séről és a szegedi tá j népi 
műveltségéről. Ilyen méretű 
és jelentőségű tanácskozás 
esetében m á r évekkel ko-
rábban elkezdődik a szerve-
zés, melynek legtöbb terhét 
itt Monok István, az egye-
temi könyvtár kutató mun-
katársa vál la l ta magára. 

Igaz, évek választanak el 

a kongresszustól, mégis oly-

kor-olykor j ó érzéssel gon-

dolhatunk arra, hogy a 

Nemzetközi Magyar Filoló-

giai Társaság éppen Szege-

det választotta. 

Az Atikövizignél 

Fiatalok 
vetélkedője 
Ma, december 16-án, pén-

teken 16 órai kezdet-

tel az Atikövizig kultúr-

termében (Szeged, Tanács-

köztársaság út ja 4. sz.) a 

Kenderipar, a Húskombinát , 

és az At iköviz ig K I S Z Bi-

zottsága kilenc if júsági szer-

vezet részvételével színházi 

és zenei vetélkedőt rendez. 

Az indulók öt-öt fős csa-

patokkal vesznek részt. Se-

gédeszközök használata mel-

lett zene és történelem, nép-

szerű operetek, klasszikus 

operaszerzők, népek zenéje 

és könnyűzenei kérdések 

lesznek terítéken. 

Tárgyalt a szegedi tanács 
(Folytatás az 1. oldalról.) házingat lanok: amelyek he- azt ígérte, a tanács általá-

ál ta lán lehetséees-e a tanár* l y é " 3 r e n d e z é s i t e r v s z e " n o s elnökhelyetteséhez leve-
„ _ r int a jelenleg meglevő laká- let juttat el, amelyben min-

sok számának kétszerese dent részletesen leír. Ezt is-
vagy többszöröse valósítható mertette tegnap a tanács 
meg; a történelmi belváros előtt Csonka István. A levél-
— a Lenin körűt . , párat lan ben foglaltak szerint Ványai 
házszámú oldalával és a Ti- László, az igazgatási osztály 
sza által határolt — terüle- munkatársa vizsgálódott 
tén levő házingatlanok, to- Tóth Károly lakásügyében, 
vábbá a Mérey, a Mikszáth Réti Csabáné, az igazgatási 
Ká lmán , az Att i la utcában, osztály vezetője tiltakozott 
va lamint a Ká lv in és Bar- az ellen, hogy ő adott vol-
tok Béla téren levő házin- na utasítást a vizsgálódásra, 
gat lanok; a bérlők kezdemé- Beszámolt arról is, hogy az 
nyezésére azok a 12 lakásos- osztály dolgozóit a vb-titkár 
nál nem nagyobb épületek, meghallgatta. Ványai Lászió 

Takács Szilveszterné tel- amelyeknél az elidegenítést azt vallotta jegyzőkönyvben, 

kérő lakásbérlök száma nem hogy Tóth Károly munka-
éri el az 51 százalékot; azok 
a házingatlanok, amelyek-
ben olyan kazánház (hőter-
melő egység), nagyközösségi 
tévéantenna és fejál lomás, 
va lamint liftdiszpécseri alál-
lomás van, amely több épű-

számára a gazdálkodás. Ér-
dekes javaslattal rukkolt elő 
Oláh Miklós. A gorbacsovi 
leszerelési bejelentés a lap ján 
azt kezdeményezte, hogy a 
szovjet csapatok először 
azokból a városokból vonul-
janak ki, amelyekben külö-
nösen égető a lakáshiány. 
Szegeden így a lakótelepi 
tiszti lakásokat hasznosítani 
tudnák, és adottak az ellá-
tást biztosító létesítmények 
is. 

vetette, vajon hányan fog-
ják visszaadni a tanácsi la-
kást, ha azután építéshez, 
vásárláshoz már ők nem 
kaphatnak á l lami támoga-
tást. Ehhez kapcsolódva Ki-
rály Dezső elmondta, hogy a 
rászorultság indokoltsága le-
gyen az elosztás a lapja a ta-
nácsi támogatás odaítélésé-

\ ben. Ruzicska László szerint, 
ha kia lakul ma jd a tisztes-
séges lakáspiac, akkor az 
árak előbb-utóbb azonos 
szintre á l lnak, legyen szc 
OTP-s, vagy tanácsi lakás 
megvásárlásáról. 

A vitát Csonka István 
foglalta össze, felvetette, 
hogy készüljön a beszámoló-
hoz ú j határozati javaslat. A 
megállapítások között szere-
peljen, hogy a lakásgazdál-
kodásban milyen fejlődést 
értek el, s rá kell világítani 
a fennál ló és várható fe-
szültséggócokra is. Elenged-
hetetlen egy hosszú távú la-
káskoncepció összeállítása, 

helyén, a JATE-n hallott 

olyan információkat, hogy a 

tanácstag azért haragszik a 

tanácsi apparátusra és tá-

mad ja azt, mert lakáscseré-

jét nem oldották meg, és en-

nek ő utánanézett a lakás-

let ellátását biztosítja; az osztályon. Az igazgatási osz-

építési t i la lommal terhelt tály vezétője emiatt az el-

házingat lanok; a város álta- járás miat t szigorú megrovás 
fegyelmi büntetést indított 

lános rendezési tervének ré-

szét képező szabályozási ter-

vében városképi jelentősé-

gűnek minősített házingatla-

nok. 

Ezt követően a tanács tu-
domásul vette a városi bíró-
ság tevékenységéről szóló tá-
jékoztatót, elfogadta a szám-
vizsgáló bizottság beszámo-
lóját, és további előterjeszté-
seket hagyott jóvá. Ezután a 
tanácsülés interpellációkkal 
és bejelentésekkel folytató-
dott. 

A december 8-ai rendkí-
az átmeneti időszakra szóló v ü l i tanácsülésen Tóth Kő-
intézkedések rögzítése. A 
testület a beszámolót elfo-
gadta. 

Az á l lami tu la jdonban le-

el Ványai László ellen. 

Volenszki lmréné elége-

detlenségét fejezte ki az elő-

ző tanácsülésen történt in-

terpellálására kapott válasz 

miatt, és nem fogadta el, 

nem tartotta kielégítőnek a 

lakásosztály volt vezetője el-

helyezésével kapcsolatos tá-

jékoztatást. Ebben a téma-

körben a tanács jogi bizott-

sága vizsgálatot végez. Ru-
zicska László is sérelmesnek 

tartotta korábbi interpellá-

ciójának intézését. 

V. Fekete Sándor 

Fiatal-e a professzor, 
ha 34 éves? 

Meg kel] val l jam, nagy fesszora. A nyugati 
örömömre szolgált, amikor meken ugyanakkor 
— nem is olyan régen — 
27 esztendős fiatalembert 
neveztek ki egy országos 
hatáskörű pénzintézet ve-
zérigazgatójának, Követendő 
precedenst lá t tam ebben, és 
annak a beidegződésnek a 

het hozzá. Megjegyzem, 

hogy amennyiben, egy ame-

rikai matemat ikusnak egy 

másiik, esetleg több ezer ki-

lométernyire é lő kollégája 

számára mondandó ja van, 

a legritkább esetben fogal-

mazza meg ezt levél for-

má jában . I nkább számító-

egyete-

m e g r ö -

ikönyödést vál tana 'ki, ha 

„ki tudódna" , hogy m á r 10 

éve ugyanazon a tanszéken 

vagyok. Sajnos, az ilyen ér-

telmű mobilitás nálunk hi-
ányzik. Viszonylagos „fia-

talságomról" szólván, meg-

meghazudtolását, mely sze- gondolandónak vélem össze- gépen küldi el másodpar-

¡rint a vezetői képességek és hasonlítani a jelenlegi ada- cek alatt az üzenetet. Ilyen 

a bölcsesség olyan tulajdon- tokát az 1950-es adatokkal, tapasztalatok birtokában 

ságok, amelyek eleve csak a tekintetben, hogy hányan csak szomorkodhat az em-

az idősebb generációk egyes foglalkoztak akkor matema- ber, hogy ma Magyarorszá-
tagjaiban fejlődhetnek ki. t ikával, f izikával tudomá- QOn az egyetemek ellátott-

nyos szinten. s hányan sőpa krihkán aluli. Am i a 

most? Természetes, hogy a konkrét eredményeket ille-

számszerű növekedéssel p á r . ti, a k in t töltött időszak 

huzamosan nagyobbak a le- alatt két monográf iá t is ír-

hetőségek is. tam, az egyiket két ameri-

— József Attila Tudo- kai , a másikat egy kanadai 

mányegyetem, Ohio State társszerzővel — matemati-

University. University of kai analízisből. 

Alberta (Kanada). Univer-
sity ojf South-Florida — 
ezek voltak a főbb állomá-
said, némelyik többször is. 
Most újra itthon. Megint 
csak azt kérdezem: mennyi-
re szokványos dolog, hopu 
magyar tudósok hosszabb 

éves korában ideig külföldön 
ki tanársegéd- kedjenek? 

A kel lő f iatalításnak azóta 

is érezzük hiányát , bár né-

mely területen — főként a 

közgazdászok körében — 

előrelépést tapasztalhattunk 

ez ügyben, má s helyütt 

azonban még a régi struk-

túra uralkodik. Megjegy-

zendő például, hogy egy, az 

egyetemen álláshoz j u tó or-

vos még opt imál is esetben 

is — ha elsőre felveszik az 

egyetemre, nem kell kato-

nának lennie, és rövidebb 

idő alatt letehető szakvizs-

gát választ — leghamarabb 

csak 27-28 

neveztetik 

nek. 

ToHk Vilmos, aki ez év 
nyaira óta egyetemi tanár, s 
a JATE halmazelméleti és 
matematikai logikai tanszé-
kének vezetője 26 esztendős 
volt, amikor matemat ikai 
analízisből sikeresen védte 
meg kandidátusi értekezé-
sét. Mindez 1980-ban tör-
tént. Azóta, 1983 és 1985 
között, ma j d 1987-ben is — 
összesen három esztendőn 
keresztül 
egyesült ál lamokbeli és ka-
nadai egyetemeken dolgo-
zott vendégprofesszorként. 
Közben, i t thon tartózkodása 
alatt, 1986-ban a matemati-
kai tudomány doktora lett. 
A jelenleg 34 esztendős tan-
székvezető professzorral 
külföldi és itthoni tapaszta-
latairól beszélgettünk. 

— 1978-ban végeztél a 
szegedi természettudományi 
kar programtervező mate 

— Itthon milyen hasznát 
látod a kinti kapcsolataik-
nak'.' 

— Sókat segítenek — ön-
zetlenül — az ottani kollé-
gák, h a valami lyen könyv-
re, folyóiratra, vagy egyéb 

tevékeny- in formációra van szüksé-
gem. Emellett szerkesztő-

— A" matematikusok kö- bizottsági tagja vagyok a 
rében egyáltalán nem rit- „Journal of Approx imat ion" 
ka. hogy hosszabb-rövidebb című, USA-ban kiadott 
időre kü l fö ld i meghívást nemzetközi folyóiratnak, ez-
kap junk . Ez két oknak tud- által közvetlen információ-
ható be: egyrészt az ottani kat szerzek az approximá-
egyetemeknek kü lön oénz- cióelmélet legfrissebb ered-
ügyi keretük van arra, hogy menyeiről, és közvetlen 
átmeneti leg egy adott szak- kapcsolatba kerülök a leg-

területen kompetens szak-

embert meghív janak, s ez 

bevett gyakorlat is, más-

részt pedig a matemat ika 

— " kühmböző területén Magyarországnak, 

a magyar tudósoknak igen 

nagy a nemzetközi presztí-

zse. 

— Milyen általános ta-

ú j abb publ ikációk szerzői-
vel. A szegedi Bolyai Inté-
zet könyvtárára egyébként 
— szerencsére — még nem 
vonatkozik az, am i t a ma-
gvar egyetemek ellátottsá-
gáról a z imént mondtam, de 
aggódom. Lehetséges ugyan-
is, hogy ez az igen j ó tu-

pasztalatokat szereztél az dományos gyű j temény a 

USA-ban és Kanadában, és 
milyen konkrét eredmé-
nyekkel tértél haza? 

— Az ilyen külfö ldi meg-
hívásoknak több előnye, de 
néhány hátránya ás van. 
Álta lában oktatni is kell az 
illető egyetemen, de a tu-

matikus szakán. Pontosan dományos kutatás a hang-
egy évtized múlva ugyan- súlyosabb. Előny, hogy az 
ezen egyetem egyik tanszé- ember nagyon jó körülmé-
kének vezetői» és egyetemi nyek között dolgozhat, az 
tanár lettél. Mennyire szok- adott szűkebb témában jár-
ványos dolog ez? tas kollégákkal együtt, s 

- Attól függ. mi lyen né- nem kel l különböző admi- m á folyóiratok 

zopontbol vizsgálódunk. Ma- n.sztrat.v jellegű tevékeny- v á n y ^ s ^ i n t e z e t k u t a _ 

pénzeszközök hiánya mia t t 

a jövőben nem tud m a i d 

lépést tartani a nemzetközi 

élvonallal. 

— Hogyan értékeled a 
szegedi matematikusok tel-
jesítményét amerikai ta-
pasztalataid tükrében? 

— A szegedi Bolyai Inté-
zet nemzetközi értelemben 
is kimagasló szellemi mű-
hely, ennek bizonyítékai 
többek között az itt szer-
kesztett színvonalas tudo-

kiad-

gyarországon teljesen ter- séget folytatnia, amely itt-

mészetes dolog az, hogy hon sok időt elrabol. Aki 

egy tudományos kutató egy- kiutazik, hirtelen egy igen 
azon egyetemnek, sőt tan- gyors információáramlással 

széknek legyen hallgatója, teli közegbe kerül. naev. 
tanársegédje, adiunktusa, minden igényt kielégítő 
docense, J n a j d később pro- könyvtárak anyagához fér-

tódnak tudományos eredmé-
nyei, publikációi . Nem utol-

e nemzetközi meg-
becsülést muta t j a a számos 
külföldi meghívás is. 

Sandi Is tván 

roly tanácstag elmondta, 
hogy feltehetően retorzió-
ként a tanácsüléseken tanú-
sított krit ikai megjegyzései-

vő házingatlanok eladási fel- ért, felvetéseiért lakásügyé-
tételeiről szóló rendelet mó-
dosításáról is döntött a tes-
tület. Az A alternatíva sze-
rint 8 ezer lakást helyeztek 
volna „t i la lmi listára", a B 
szerint 6 ezret. Az utóbbit 
fogadták el. Lássuk, m i t 
mond a jóváhagyott alterna-
tíva. Nem adhatók el azok a 

ben nyomozni kezdtek. 
Hangsúlyozta, bizonyítani 
tudja, hogy a tanácsi appa-
rátus egyik munkatársa, az 
osztályvezetője utasítására 
vizsgálódott a lakásosztá-
lyon az ő ügyében. Ekkor, a 
kérések ellenére sem volt 
ha j landó neveket említeni, 

Visszahívási indítvány 
Az e lmúl t hetekben a Par- visszahívási indítványt. Az 

lament alelnöke, Vtda Mik- ezt támogató választópolgá-
lós országgyűlési képviselő rok egy része a bős—nagy-

marosi vízlépcsővel kapcso 
latos szavazás kimenetele, a 
többiek pedig a zárt ülés 
kezdeményezése miatt tart-
j ák indokoltnak megvonni a 
képviselőtől a bizalmat. A 
visszahívási indí tványt a 
Hazafias Népfront Országos 
Tanácsa továbbí t ja az El-
nöki Tanácshoz. E testület 
ír ja ki azután a visszahívás-
ról döntő szavazás napját . 
A mandá t um — a törvény 
szerint — akkor szűnik meg, 
ha a választásra jogosultak-
nak több min t a fele vok-
solt, s az érvényes szavaza-
tok többsége a visszahívás 
mellett foglal ál lást (MTI) 

visszahívására aláírásgyűjtés 
kezdődött Budapest 23. vá-
lasztókörzetében. A képvise-
lő egyike volt azoknak, akik 
az Országgyűlés októberi 
ülésszakán zárt ülés elren-
delését javasolták a bős— 
nagymarosi vízlépcső-rend-
szer ügyében. A visszahívási 
akciót kezdeményező Fiatal 
Demokraták Szövetségének 
képviselői csütörtökön Bu-
dapesten nemzetközi sajtó-
tájékoztatót tartottak. 

Elmondták, hogy eddig 
csaknem 2 ezer aláírást 
gyűjtöttek, s a jövő héten a 
V I I I . kerületi választási el-
nökséghez benyú j t j ák a 

Szögedi kincsös Kalendáriumlapozgató 

Valaha a magyar ember a 
kalendár iumot úgy olvasta, 
m in t a Bibl iát . E két könyv 
mellett Petőfi összes versei-
nek kötete volt még e század 
első évtizedeiben is a „köte-
lező o lvasmány" a házi-
könyvtárakban — és mas 
könyv nem is igen találta-
tott benne. S mert a szent-
írás és Petőfi megmásítha-
tatlan volt, a művelődés vál-
tozó anyagát a kalendár ium 
Jelentette. Aminek legfőbb 
tulajdonsága — amióta az 
1579-es esztendeivel a nagy 
műveltségű Pécsi Lukács 
precedenst és hagyomány! 
teremtett néki — az, hogy 
bőséges olvasni-tudni való-
kat vigyen a házakba és fe-
jekbe. 

Ezzel próbálkozik — di-

cséretes módon — a tegnap-

dekkel később a filológia), dari János, s olvashatunk 

Itt most csupán arra szont-

előtt a hírlapárusokhoz ke- kozhatunk, hogy ajánljuk az 
rült, a szerkesztője, Péter olvasó figyelmébe. 
László által bevallottan a Mert — a gyakorló kalen-

helyi kalendár iumi hagyó- dár iumlapozgató hiányérze 

nasznos háztartási tanácso-
kat. — Kinek mi tetszik be-
lőlük, ma jd eldönti. A figye-
lemfelhívásra vál lalkozó ez-
úttal az egész kalendár iumot 

mányok folytatójának szánt tei ellenére is — méltó rá. — az úttörőknek, a vállalko-
Szögedi Kincsös Kalendári- Mindenekelőtt azért, mert zóknak mindenképp k i járó 
om '89. Am i a Tisza ment i felébresztett, s talpra ál l í tott elismeréssel a ján l ja a szö-

Kalendár ium min tá j á ra — egy negyven éve szunnyadó gedieknek. 

m in t az olvasót üdvözlő „szögedi nemzeti" hagyo-
mondatok kifejezik — azzal mányt. Aztán azért, mert 

a szándékkal készült, hogy helyi „specialitások"-ra fűzi 

„azt a kultúrát , művészetet fel anyagát (szerzőket s 
ápolgassuk benne elsősor- mondandókat tekintve egy-

ban, amely valamilyen köz- aránt). Továbbá mert a né-

vetlenebb formában kapcso- pi, az irodalmi, a történeti 
lódik a mi v idékünkhöz" . 

Hogy a felvállalt örökség-

nek, törekvésnek megfelelni 

mennyire sikerült, azt ma jd 

eldönti az olvasó (s évtiz-s-

Segélyküldemény 
Elküldte a második se- t ikumot, vérkészítményt és 

gélyküldeményét csütörtök különféle élelmiszereket tar-
hajna lban repülőgépen a 

Magyar Vöröskereszt a ka-

tasztrófa sújtotta örmény 

lakosság megsegítésére. A 

kü ldemény tápszert, ant ibio 

talmaz. A Magyar Vöröske-
reszt ezúton is köszöni a 
vállalatok, intézmények, és 
magánszemélyek eddigi se-
gítségét és vár ja továbbra is 
a hozzájárulásokat (MTI) 

Azzal az óhajtással, hogy 
egy esztendő múl táva l má r 
ne csak a szögedieknek kí-
nálhassa, hanem a környék-
belieknek is, úgy, hogy ben-
ne róluk is több szó esik. S 
úgy, hogy a szögedi kincsös-
ben több lesz az aktuál is 
helybeli kincs: az apró, szí-
nes, érdekes információ, a 
humor (ami az idei anyagboi 
a szerkesztők szándéka elle-
nére maradt ki), s az össze-
ál l í tók gondolnak ma jd ta-

. , . . Ián a gyerekekre is. És 
b . e n , ? f . :
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hagyományoktól a képzőmű-
vészeten és a kémián á t a 
sportig, a nevető sírfelirato-
kig, a csengelei tüzes tragé-
diáról szóló riporttól a rek-
lámokig és Gregor Józsi leg-
kedvesebb receptjeiig sok 
mindent eg.vbegyűjt. Van 

(vallási felekezetekétől a 
holdnaptárig), szépséges Ju-
hász Gyula-versekkel; Tóth 
Bélától Százados szegedi 
szenzáció(cská)k; versek, 
tárcák, anekdoták; 
szedett babonaságok Polner 
Zoltántól; riportok Horváth 
Dezsőtől; szóbakerül a sza-
badtéri három színe; nyilat-
kozik Király Zoltán és Tan 

írástudót, helybeli érdekes-
séggel bíró személyiséget 
h ívnak segítségül az 1990-es 
kalendáriumhoz. Amelynek 

versbe kiadójául helyi cég is talál-
tátik talán, s nem kell — 
mint az idén — Nyíregyhá-
záig hozni-vinni a kiadás-
ra szánt szögedi k i n c sö t . . . 

Sz. M 


