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Tudományos tanácskozás a vészkorszakrál 

A közös tisztázás jegyében 

Az előtérben dr. Benyik György katolikus teológiai tanár, Zoltai Gusztáv, a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége ügyvezető igazgatója és dr. Lednitzky András a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke. 

(Fotó: Miskolczi Róbert) 

A konferencia programjából 
Munkatársunktól 

A Szegedi Akadémiai Bizottság székházában ma dé-
lelőtt 10.30-kor folytatódik a magyar zsidóság történe-
téről rendezett konferencia. A programon 10.30-tól dr. 
Pollák László ny. külkereskedő: Egy volt szegedi mun-
kaszolgálatos visszaemlékezései, 11-től Oláh Miklós bör-
tön történész: A szegedi Csillag börtönből munkaszolgá-
latra elhurcolt helyi és délvidéki zsidók Holocaustja, 
11.30-tól dr. Szigeti Lajos Sándor egyetemi tanár: Rad-
nóti Miklós szegedi kapcsolatai, 12-től Lengyel András 
irodalomtörténész: A munkaszolgálatosként meggyil-
kolt Perkátai László szegedi költőről, délután 14.15-től 
dr. Karsai László egyetemi tanár: A Finta-ügy ; felleb-
bezés ítéletért, 14.45-tői dr. Molnár Judit egyetemi do-
cens: Bűn és büntetés. Holokaust Szegeden a népbírósá-
gi ítéletek tükrében, 15.15-től Kádár Gábor és Vági Zol-
tán PhD hallgatók: Holokauszt Szegeden a DEGOB 
jegyzőkönyvek tükrében, 15.45 dr. Pál József egyetemi 
docens: A katolikus egyház a visszatért szegedi zsidó-
kért, 16.15-től dr. Máté-Tóth András főiskolai tanár: 
veszélyes emlékezet; Zsidóság a Szegedi Vallástudomá-
nyi Szak programjában. 

Június 17-én este 19 órától dalest kezdődik a szegedi 
zsinagógában, melyen Domhrádi Györgyi (Németor-
szág, mezzoszoprán) és Lambert Bumiller (Németor-
szág, zongora) működnek közre. 

Június 18-án gyászistentiszteletet tartanak a szegedi 
zsinagógában a munkaszolgálatban, gettókban és halál-
táborokban elpusztult szegedi áldozatokért. 

miről írt a DM? 

75 éve 
Feloszlatták 

a bajtársi szövetségeket 
A kultuszminiszter né-

hány nap előtt figyelemre-
méltó és régen esedékes 
közrendeletet intézett vala-
mennyi magyar középisko-
la, gimnázium, a reáliskola, 
felsőkereskedelmi iskola, a 
felsőipariskola, polgári is-
kola és tanítóképző intézet 
igazgatójához. A rövid, alig 
néhány soros rendelet hatá-
rozott hangon kimondja, 

hogy a középiskolák nö-
vendékei semmiféle bajtár-
si szövetségnek, vagy kü-
lön sportegyesületnek nem 
lehetnek tagjai. Ha az egyes 
iskolák kebelében különál-
ló bajtársi szövetség ala-
kult, azt azonnal fel kell 
oszlatni, mert ezek az ala-
kulatok károsan befolyásol-
ják a tanulók előmenetelét. 

(1925) 

50 éve 
A MÁV fe lh ívása 

Az utóbbi időben a kor-
szerűen berendezett vasúti 
kocsikból sok minden meg-
mozdítható tárgy tűnt el. A 
nép vagyonát dézsmáló kár-
tevők ellen megindult a harc. 
Ezzel kapcsolatban a MÁV 
közleményt adott ki, mely-
ben kéri az öntudatos dolgo-
zókat, hogy kíméljék a nép 

vagyonát, őrizzék meg a ko-
csik tisztaságát, ne rongálják 
meg a berendezéseket. Aka-
dályozzák meg, hogy mások 
ilyen kárt tegyenek, és azt, 
hogy a berendezési tárgyakat 
eltulajdoníthassák. Aki ilyen 
kárt tesz, az a nép ellensége! 
Kíméletlenül kell eljárni ve-
lük szemben! (1950) 

25 éve 
Szombathelyen járt a színház 

Évek óta Szombathelyen 
tölti az évad utolsó hetét a 
Szegedi Nemzeti Színház 
társulata . Nem nyaralni 
mennek, egyhetes vendég-
szereplésre, amelyhez az 
első turnus - jó kilencve-
nen - tegnap szállt autó-
buszra. A szombathelyi kö-
zönségnek kétszer játszák 

el a Cinka Panna balladáját, 
Giricz Mátyás rendezésé-
ben, egyszer a Faustot , 
Horváth Zoltán rendezésé-
ben, és háromszor a Cir-
kuszhercegnőt , melyet 
Szász Károly állított szín-
padra. Valamennyi előadá-
son a zenekart Csala Bene-
dek vezényli. (1975) 

Elhunyt dr. Guba Ferenc 

MA 
A SZEGEDI NŐK KLUB-

JA egyesület szakemberei, dr. 
Újvári Márta délelőtt 9 -11 
óráig női jogok témában (Jó-
sika u. 4.), dr. Kakuja Mária 
pedig társadalombiztosítási 
ügyintézéssel kapcsolatban 
tart tanácsadást a Szekeres u. 
23. sz. alatti szakrendelőjé-
ben. 

A VÁROSHÁZA UDVA-
RÁBAN (Széchenyi tér 10.) 
18 órakor „A nemzetiségek 
kultűrkincséből" folklór gá-
laműsor. Közreműködnek: 
Zeusz együttes (görög), Ru-
szalka Trió és Ljahovics An-
na (ukrán), Almasch Nép-
táncegyüt tes (német ) , 
Ocsovszki Eszter és Agód 
Aliz (szlovák) és Deszki Bá-
nát Szerb Néptáncegyüttes 
(szerb). 

AZ ÚJ Z S I N A G Ó G Á -
BAN (Gutenberg u. 20.) 19 
órakor „Ha verseimnek szár-
nya lenne" címmel dalest . 
Közreműködik: Dombrádi 
Györgyi (mezzoszop rán ) 
Lambert Bumiller (zongora). 

A RÉGI Z S I N A G Ó G Á -
BAN (Hajnóczy u. 12.) 20.30 
órakor színi előadás: Szávitri 
- történet szerelemről és ha-
lálról, ...ámyjátékkal, dél-in-
diai táncokkal, tücsökzenével 
fűszerezett szerelmes indiai 
mese... 

A BÁLINT SÁNDOR 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
(Temesvári krt. 42.) megte-
kinthető a Hammido Művé-
szeti Alapiskola évzáró kiállí-
tása. 

F A R K A S G Y U L A fes-
tőművész kamaratárlata na-
ponta 8 és 20 óra között te-
kinthető meg a Főnix Imbisz 
Galériában (Takaréktár u. 4.). 

A CORA-GALÉR1ÁBAN 
(Zápor út 4.) Koliger Károly 
grafikus kiállítása. Megte-
kinthető június 23-áig. 

A HALLER ÖDÓN MŰ-
VELŐDÉSI HÁZBAN Si-
mon Miklós festőművész ki-
állítása. Megtekinthető június 
23-áig. 

A KÉPTÁRBAN (Horváth 
Mihály u. 5.) Aranyi Sándor 
„Út-közben-vlz" című kiállí-
tása, valamint „Ezerszáz év a 
Kárpát-medencében millenni-
umi vándorkiállítás. Megte-
kinthető: július 2-áig, naponta 
10-től 17. kedden 10-től 15 
óráig, hétfőn szünnap. 

VASÁRNAP 
ÉREM- ÉS T E L E F O N -

K Á R T Y A G Y Ú J T Ő K 
KLUBJA (Tisza L. krt. 14.) 
vasárnap de. 8-12 óráig, szer-
dán du. fél 3 és fél 5 között. 

DANKÓ PISTA születé-
sének 142. évfordulója alkal-
mából ünnepi megemlékezés 
tart a Dankó Pista Emlékéért 
Alapítvány de. 10 órakor a 
Dankó-szobornál . A nóta-
költő lelki üdvéért 11 órakor 
misét mondanak a felsőváro-
si római katolikus templom-
ban. 

HÉTFŐN 
A S Z Á Z S Z O R S Z É P 

G Y E R M E K H Á Z B A N 17 
órakor nyílik a Szegedi Szín-
folt Varrók ÜL városi kiállí-
tása. Megtekinthető: június 
23-áig de. 10-től 18 óráig. A 
kiállítást dr. Tóth Attila nyitja 
meg. 

AZ ALKOTÓHÁZ-
BAN (Árboc u. 1-3.) ma: 
9 órától komplex 
népművészet i nap. 
Hétfőn: (6-14 éves gyer-
mekeknek) 8 órától agya-
gozás, papírhaj togatás , 
nemezelés, fonás. 

Háromnapos rendez-
vénysorozat kezdődött a 
Szegedi Zsidó Hitközség, 
valamint számos más in-
t é z m é n y és s z e r v e z e t 
rendezésében a szegedi 
zsidók deportá lásának 
56. évfordulóján. A tu-
d o m á n y o s e l ő a d á s o k 
után vasárnap a szegedi 
zs inagógában gyászis-
tentiszteletet rendeznek 
az áldozatok emlékére. 

Az 1944 júliusában lezaj-
lott szegedi holokauszt fo-
lyamán 8617 szegedi és kör-
nyékbeli zsidót szállítottak el 
az auschwitzi haláltáborba és 
az ausztriai strasshofi mun-
katáborba. Az elhurcol tak 
közül mintegy 2 5 0 0 - 3 0 0 0 
ember halt meg a táborok-
ban, a vagonokban vagy a 
gettók embertelen körülmé-
nyei között. A szegedi aka-
démiai bizottság székházá-
ban rendezett tudományos 
konferencia megnyitóján dr. 
Lednitzky András, a szegedi 
h i tközség e lnöke hangsú-
lyozta: a tanácskozás nem a 
borzalmaknak kíván emléket 
állítani, hanem történeti ku-
tatások révén akarja tisztáb-
ban bemutatni a vészkorsza-
kot, hogy hasonló soha többé 
ne ismétlődhessen meg. Az 
elnök felidézte, hogy Szege-
den 1703 óta élnek zsidó la-
kosok, s az első zsidó elöljá-
róság a városban az 1780-as 
évek végéről való. Szegeden 
a holokauszt előtti években 
több mint 4 ezer zsidó élt, 
akik hagyományosan a ma-
gyar nemzet részének tekin-
tették magukat, és sokan kö-
zülük elkötelezett szegedi lo-
kálpatrióták voltak - húzta 
a l á dr. L e d n i t z k y András . A 
megnyitón Szövényi Zsolt, az 
Oktatási Minisztérium főosz-
tályvezetője Pokorni Zoltán 
miniszter szavait tolmácsol-
va kijelentette: a tisztázás, 
egymás történetének megis-
merése ma is idősze rű , a 
hallgatás nem zárta le a sebe-
ket. „Aki elfordí t ja fejét a 
múlttól - szólt a miniszter 
üzene te - és nem tanul 
belőle, ma is ordas eszmék 

Munkatársunktól 
A Szeged Táncegyüt tes 

és az S Z T A A l a p f o k ú 
Művészeti Iskola a tizedik 
alkalommal rendezi meg a 
nemzetközi néptánctalálko-
zót június 20-26-án Szege-
den. Az együt tes hét cso-

hlvévé válhat, pedig az ilyen 
eszmékért drága árat fizet-
tünk a második világháború-
ban. Azt kívánjuk, hogy a 
magyar iskolákból olyan diá-
kok ke rü l j enek ki, akik 
meggyőződéssel utasítják el 
az idegengyűlöletet." 

A konferencián dr. Benyik 
György, a Szegedi Hittudo-
mányi Főiskola tanára II. Já-
nos Pál pápa márciusi szent-
földi látogatásának a keresz-
tény-zsidó párbeszédben ho-
zott megújító jelentőségéről 
beszélt. A lengyel pápa ma-
gánemberként egész életében 
együtt érzett a zsidók sorsá-
val; ezt fejezte ki Nostra eta-
te c ímű enc ik l iká ja , majd 
„Levél egy zsidó barátom-
hoz" című írása is. A pápa 
azzal készítette elő izraeli út-
ját, hogy meglátogatta a ró-
mai zsinagógát, ugyanakkor 
pedig nem ment el abba a 
katolikus templomba, ame-
lyet a római zsidók megtérí-
tése végett emeltek a zsina-

góga szomszédságában. II. 
János Pál 36 évvel az utolsó 
szentföldi pápai lá togatás 
(VI. Pál je ruzsá lemi út ja) 
után utazott Izraelbe, és a ke-
resztény emlékhelyek mellett 
bejárta a zsidó vallásnak fon-
tos helyeket is. Emlékezetes 
szavai szerint az egyház elve-
ti a rasszizmus minden meg-
nyilvánulását, mert azok ta-
gadják az Isten minden em-
beri lényben meglévő képmá-
sát. Dr. Benyik György ki-
emelte, hogy a pápa vallási 
diplomáciája nem pusztán a 
tömegektől elszakadt elit po-
litizálása, hiszen az egyházi 
vezető útja Izraelben is szá-
zezreket mozgatott meg. 

Dr. Katona Tamás egye-
temi tanár (Szegedi Tudomá-
nyegyetem) Magyarország 
izraelita lélekszámának 1840 
és 1949 közötti alakulásáról 
tartott előadásában rámuta-
tott a vészkorszak által oko-
zott számarány-változásokra. 
Kimutatásai szerint Szege-

den 1910-ben 6907, 1920-
ban 6954, 1930-ban 5560, 
1941-ben 4161 izraelita val-
lású lakos élt; utóbbi szám a 
teljes lakosság 3 százalékát 
jelentette, szemben az 1949-
es 0,7 százalékkal. A tragé-
dia a nemek szerinti elosz-
lásban is megmutatkozott : 
1949-ben Budapesten példá-
ul mindössze 41,1 százalé-
kos, Csongrád megyében pe-
dig 44 százalékos volt a fér-
fiak aránya a zsidó népesség-
ben. Dr. Katona Tamás rá-
mutatott, hogy a magyaror-
szági zsidó lakosok száma 
1920-ig a községekben csök-
kent, a törvényhatósági váro-
sokban pedig növekedet t , 
u g y a n a k k o r a ha rmincas 
évek közepén a politikai esz-
közökkel kikényszerített ki-
keresztelkedések révén min-
denütt csökkent az izraeliták 
aránya. Különösen nagy volt 
a zsidó jelenlét egyes elcsa-
tolt városokban, mint Nagy-
váradon (1941-ben 23 száza-
lék) , S z a t m á r n é m e t i b e n 
(1941-ben 24,9 százalék) és 
Ungvárott (1941-ben 27,2 
száza lék) . Az e lőadó úgy 
vélte, a 2001-es népszavazás 
a mai viszonyok között nem 
tud majd pontos választ adni 
arra, hogy jelenleg mennyi 
zsidó él Magyarországon; 
erről reprezentatív kutatások-
kal lehetne adatokat szerezni. 

A konferencia nyitónapjá-
nak délelőttjét dr. Szécsi Jó-
zsef, a Keresztény-Zsidó Tár-
saság főtitkára zárta, a hall-
gatók között jelen lévő 79 
éves Nagy Tibor katolikus 
plébános visszaemlékezései-
vel felidézve a zsidók meg-
mentésére irányuló egyházi 
próbálkozásokat. A Szege-
den pappá szentelt Nagy Ti-
bor 1944-ben Angelo Rótta 
pápai nuncius összekötője-
ként vatikáni védleveleket 
juttatott el budapesti zsidók-
hoz. Nagy Tibor visszaemlé-
kezése igazolja, hogy Ham-
vas Endre csanádi megyés 
püspök nemcsak elítélte a 
deportálásokat, de személye-
sen érte el 200 szegedi zsidó 
mentesítését. 

Panek Sándor 

veliko tarnovói és a pade-
borni vendégegyüttes, fellép 
a Szeged T á n c e g y ü t t e s 
felnőtt csapata valamint a 
Ka rdos , a Z s e n d i c e , az 
E b e n - g u b a , a Nyisz tor , a 
Göncöl és a Kerekes cso-
port. 

Nyolcvankét éves korá-
ban, 2000. június 15-én el-
hunyt dr. Guba Ferenc 
emeritus professzor, a Sze-
gedi Tudományegyetem 
Altalános Orvostudományi 
Kar Biokémiai Intézetének 
nyugalmazott tanszékve-
zető egyetemi tanára. 

1919-ben Győrben született, 
iskolai tanulmányait Aradon 
végezte. A második világhábo-
rú éveiben került Szegedre ve-
gyészetet tanulni. Érdeklődése 
és tehetsége már hallgatóként a 
Klebelsberg miniszter által me-
gálmodott „Magyar Göttinga" 
egyik tudományos központjába, 
a Szent-Györgyi Albert vezette 
Orvosi Vegytani Intézetbe von-
zotta. A klasszikus izom-bioké-
miai kutatások aranykorában, a 
háború okozta nehézségek el-
lenére, nemzetközi mércével is 
jelentős eredményeket ért el. A 
myozin fehérje tisztításához 
használt oldat mind a mai napig 
„Guba-Straub solution" címké-
vel jelölve található meg a leg-
több izomfehéije-kutató labora-
tórium jégszekrényében. A fib-
rillin nevű fehérje leírásával 
elsők között fordult érdeklődé-
se a izom citoszkeletális vázát 
alkotó molekulák irányába. 
Ugyanezt a fehérjét, évtizedek 
múlva a japán Maruyama pro-
fesszor „titin" néven tette világ-
hírűvé, elismerve Guba pro-
fesszor úttörő szerepét ezen 
molekula felfedezésében. 

Guba Ferenc Budapestre kö-
vette Szent-Györgyi Albertet, 
de annak külföldre távozása 
után is itthon maradt és a hazai 
elektronmikroszkópia megte-
remtésében vállalt szerepet. 
1968-ban tért vissza Szegedre, 
az orvoskar biokémiai intézeté-
nek vezetőjeként. Néhány éven 
belül keze alatt megszületett a 
Szent-Györgyi Albert izom-
biokémiai munkásságát folytató 
tudományos iskola. Derűs, bé-
kességkedvelő természete, a fi-
atalokat felkaroló, de szabad, 
önálló munkára sarkalló szelle-

Megbízatásait mindig 
szolgálatnak tekintette. 

(DM-fotó) 

misége nagy számban vonzotta 
a diákkörösöket. Többen közü-
lük később nemzetközileg elis-
mert tudományos pályát futot-
tak be. A Szent-Györgyi iskola 
külföldre került tagjai, Gergely 
János, Wilfred Mommaerts, 
Martonosi Antal, Csapó Áipád 
már a hetvenes-nyolcvanas 
években rendszeres vendégei 
voltak Guba professzor intéze-
tének. Dékáni, tudományos rek-
torhelyettesi megbízatásait 
szolgálatnak tekintette, és min-
dig a természettudományok 
egyetemessége, a hallgatók sze-
mélyiségének tisztelete, tartal-
mas értelmiségi életre nevelése 
mellett szállt síkra. 

Guba professzor 1989-es 
nyugállományba vonulását kö-
vetően is sikerült megőrizni és 
továbbvinni az intézet Klebels-
berg és Szent-Györgyi által 
örökül hagyott szellemiségét. 
Fiatalos lendülete, érdeklődő 
jókedve, kedvessége mindenkit 
magával ragadott. A nyolcva-
nadik születésnapjára kapott 
nyolcvan szál rózsát utánozha-
tatlan eleganciával osztotta szét 
az ülésen résztvevő hölgyek 
között. 

Személyében többszörösen 
kitüntetett tudóst, egyetemi ve-
zetőt, tankönyvíró tanárt és egy 
őszinte jó barátot gyászolunk. 
Emlékét kegyelettel megőriz-
zük. 

A Szegedi Tudományegyetem 
Altalános Orvostudományi Kar 
Biokémiai Intézetének dolgozói 

Dr. Guba Ferenc emeritus 
professzor temetéséről 

később intézkednek. 

Néptánctalálkozó 
port ja mellett f innországi , este 6 órakor lesz a Nagy-
németországi és bulgáriai sz ínházban . A „Mikor éfi 
néptáncegyüttesek vesznek küs leány vótam" című gá-
részt a találkozón, amelynek laprodukcióban bemutatko-
gálaestje 22-én, csütörtökön zik a turkui, a salzkotteni, a 


