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ELŐSZÓ

MEGTISZTELTETÉS, SZERENCSE KÖTELESSÉG ÉS FELELŐSSÉG!
Tízéves az integrált Szegedi Tudományegyetem. Hogyan emlékeznek, és
miként értékelik ezt az egy évtizedes időszakot a jogelőd intézmények
vezetői, rektorok és főigazgatók? Arra kértük őket, hogy idézzék fel
azt az időszakot, amikor irányították a rájuk bízott intézmény akkor is
szerteágazó tevékenységét, amely hozzájárult a mai Szegedi Tudományegyetem megalakulásához és az 1581 óta tartó sikertörténet gazdagításához.
Kiváló elődeim visszaemlékezéseit olvasva újból meggyőződtem arról - amit rektorrá választásom óta mindig is tudtam, de írásban
először szembesültem vele - , milyen megtiszteltetés és egyben mekkora felelősség megőrizni azokat a történelmi korszakokat átívelő értékeket, amelyeket elődeink munkája megteremtett, és ránk hagyományozott. Egyetemtörténetet formáló kollégáim egybehangzóan vallják,
hogy kötelesség úgy folytatni a dicső hagyományt, hogy az egyik legjobb
felsőoktatási intézményként tartsák számon a Szegedi Tudományegyetemet itthon és a világ egyetemei között egyaránt.
Az elmúlt évtizedek ma már hagyománnyá dermedt történéseinek, maradandó sikereinek, esetenként konfliktusainak felidézéseit olvasva megerősödött az a meggyőződésem, hogy egyetemünk valamennyi polgárának feladata hűnek maradni az egyetemalapító Báthory István szellemiségéhez és őrizni a ránk hagyományozott egyetemes értékeket egy olyan időszakban, amikor az elődök sokrétű tevékenysége tudásvárosként
összegződik. A tudásváros lehetőség. Lehetőség az elődök törekvésének ki- és beteljesítésére, de egyben
felelősség is. Felelősség a hagyományokért, hogy azok valóban kiteljesedhessenek, és elevenek maradjanak,
amikor törekvéseink úgy összegződnek az univerzitás eszméjében, ahogyan a gyökerekből a növény szára
a napvilágra szökken.
Együtt, és egyszerre kell folytatnunk ezeket a hagyományokat és megfelelnünk annak a kihívásnak, amit
egyetemünk regionális szerepe és országos rangja jelent egy dinamikusan változó globális környezetben.
Hűnek maradni a múlthoz a jövő szolgálatával, ezt jelenti számomra ma a Szegedi Tudományegyetem szolgálata, és ezen gondolatokkal ajánlom a Kedves Olvasó figyelmébe az elődeim munkáját, visszaemlékezéseit
összegző kötetet.
Szeged, 2009. november 11.
Prof. Dr. Szabó Gábor György
rektor

A

SZEGEDI

UNIVERZITÁS

INTEGRÁCIÓI

ÉVEK

ÉS

1524:
A jeles szegedi polgárcsaládból származó Zákány
Balázs csanádi kanonokot a kánonjog doktorává
avatják Bolognában. 1444 és 1526 között több mint
száz szegedi hallgató tanult a bécsi, a krakkói, illetve az itáliai egyetemeken.
1581.
MÁJUS 12.: Báthory István ( 1 5 3 3 - 1 5 8 6 ) erdélyi
fejedelem, majd lengyel király és Litvánia nagyhercege Vilnában kiadja a kolozsvári egyetem
alapítólevelét. Ez a szegedi univerzitás eszmetörténeti és intézményi gyökere.
1582.
FEBRUÁR 9.: A jezsuiták gondozásával létrehozott kolozsvári iskola alapítását XIII. Gergely pápa
megerősíti, és az intézményt egyetemi rangra emeli.
A Báthory István alapította két - a vilnai és a kolozsvári - egyetem rektora: P. Jakub Wujek (humanista
nevén Vangrovitius), számos teológiai könyv szerzője,
az első lengyel katolikus biblia fordítója, egyidejűleg
a gyermek fejedelem, Báthory Zsigmond nevelője.
1603.
J Ú N I U S 9.: Lerombolják a kolozsvári egyetemi
épületet, a jezsuitákat kiűzik Erdélyből.
1622.
MÁJUS: A kolozsvári országgyűlés elfogadja a református főiskola alapítását. A kezdeményező Bethlen
Gábor fejedelem célja, hogy a költséges külföldi egyetemek helyett az országban neveljen értelmiségieket.
1698.
NOVEMBER 17.: A jezsuiták katolikus egyetemként ismét megnyitják iskolájukat.
1704:
A jezsuiták Kolozsvárott elkezdik építeni az egyetem
új épületét.
1774.
SZEPTEMBER: A Kolozsvárott újra fölépült, de
a jezsuita rend föloszlása miatt gazdátlanul ma-

TÉNYEK

radt Báthory-egyetemet Mária Terézia újjászervezi - 4 tanszékkel a hittudományi, 3 tanszékkel
a bölcsészeti kart.
OKTÓBER 19.: Mária Terézia a kolozsvári egyetemet kiegészíti a 3 tanszékkel rendelkező jogi karral.
1775.
JANUÁR 26.: Mária Terézia elrendeli 1 tanszékkel
az orvosi kar fölállítását. A kolozsvári egyetemnek
megadja a rektorválasztás jogát, továbbra is engedélyezi az egyetem cím használatát. Ekkor alakul
a kolozsvári intézmény négy karral működő, mai értelemben vett teljes értékű egyetemmé.
1776.
JÚNIUS 7.: Mária Terézia tudatja, hogy az 1 7 7 6 - 7 7 .
tanévre Kolozsvárra küldi a kegyesrendieket.
OKTÓBER 15.: A húsz piarista - Pállya István rektor
vezetésével - átveszi a kolozsvári egyetemet és szemináriumot. A teológiai fakultáson 4, a jogiban 3, a bölcseletiben 11, az orvosin 1 (összesen 19) tanár működik; 400
hallgató tanul. A bölcsészettudományi kar tanszékei:
filozófia, matematika, természettan (fizika), történelem.
A jogi kar tanszékei: egyház- és büntetőjog, észjog, közés magánjog, valamint római és erdélyi jog.
1778.
AUGUSZTUS 26.: Mária Terézia Bécsbe rendeli Pállya
István kolozsvári rektort; a piaristák számára (a budai
egyeteméhez hasonló) alapítólevelet ad. A kolozsvári teológusnövendékeket gróf Kolonics László erdélyi
püspök Bécsbe, Budára és Gyulafehérvárra osztja szét.
1783:
II. József a Gyulafehérváron elhelyezett teológushallgatókat ismét Kolozsvárra rendeli; majd az itteni teológiai karra irányítja a többi, addig Bécsben és
Magyarországon tanuló erdélyi egyházmegyék világi és ferences teológus hallgatóit is.
1784.
AUGUSZTUS 28.: II. József rendeletével királyi akadémiai líceummá fokozza le a kolozsvári

1870.
ÁPRILIS 7.: Eötvös József a képviselőház elé terjeszti a kolozsvári egyetem alapításáról szóló törvényjavaslatot.
1872.
ÁPRILIS 4.: A képviselőház elutasítja a kolozsvári
egyetem ügyének tárgyalását.
MÁJUS 29.: Eerenc József utasítja Pauler Tivadar
kultuszminisztert a kolozsvári egyetem megnyitásával kapcsolatos tennivalók végrehajtására.
SZEPTEMBER 4.: Ferenc József trónbeszédben jelenti be a kolozsvári egyetem megnyitásával kapcsolatos intézkedéseit.
SZEPTEMBER 17.: Trefort Ágoston kultuszminiszter a parlamentben benyújtja elődje, Eötvös József
eredeti javaslatát a kolozsvári egyetemről.
OKTÓBER 2.: A Ház a javaslatot elfogadja.
OKTÓBER 12.: Ferenc József aláírja a kolozsvári egyetem létrehozásáról szóló XIX. és XX. törvénycikket. Az 1872. évi XIX. törvénycikk l.§-a
kimondja: „Kolozsvárott, a tanszabadság elvének
alapján m. kir. tudomány-egyetem állíttatik fel..."
N O V E M B E R 10.: Kolozsvárott megnyílik Magyarország második tudományegyeteme - a Báthory-egyetem folytonosságát jelentő jogakadémia és
az Orvos-sebészeti Tanintézet megszűnik.
NOVEMBER 11.: Megkezdődik a tanítás a kolozsvári egyetemen, mely 40 (a jog- és államtudományi
karon 12; az orvostudományin 11; a bölcsészet-,
nyelv- és történettudományi karon 10; a matematikai és természettudományi karon 7) tanárral
kezdi meg működését. Az első rektor: Berde Áron
(1819—1892) jogászprofesszor, aki megnyitó beszédében azt mondja: „Az egyetemet nem néma fala,
hanem tanárainak szelleme alapítja meg".

egyetemet. Ám a jogi kar mint a líceum jogi tanfolyama működik; az orvosi kar elkülönül.
1786:
II. József a Pesten létrehozott központi papnöveldébe rendeli a kolozsvári teológusnövendékeket, a kolozsvári hittudományi kart megszünteti.
1790:
A megyei gyűlés határozatot hoz Szegeden egy filozófiai iskola létrehozásáról - ezt a helyi nemesi nemzeti
mozgalom is támogatja, a császári Helytartótanács
elutasítja. Tény: a XVIII. században is él a törekvés
a felsőbb oktatás megteremtésére Szegeden.
1792.
D E C E M B E R 11.: Szegeden líceum működik,
az oktatás nyelve latin 1844-ig, a magyar nyelv hivatalossá válásáig.
1817:
A kolozsvári líceum orvosi kara - az erdélyi tiszti
főorvos felügyelete mellett - Orvos-sebészeti Tanintézetté alakul. A piaristák kezében csak a bölcseleti
kar marad.
1837:
A kolozsvári Orvos-sebészeti Tanintézet tanulmányi
ideje 3 év.
1844:
A szegedi tanítóképzés kezdete.
1848.
AUGUSZTUS 16.: Első terv a kolozsvári líceum
egyetemmé alakítására.
1859:
A szegedi líceum megszűnik.
1863:
Megnyílik a Nagyszebenből Kolozsvárra visszatelepült királyi jogakadémia. A természettudományi karon indult meg a képzés.
1868.
MÁRCIUS 28.: Elkészül a tervezet - miután Eötvös
József kultuszminiszter felszólítja a kolozsvári jogakadémiát, valamint az Orvos-sebészeti Tanintézetet,
vezetőik tegyenek javaslatot, miként lehetne a két intézményt ismét egyetemmé alakítani.
OKTÓBER 19.: Szeged jogakadémia és gazdasági akadémia felállítását kéri a törvényhatósági
közgyűlésen. A pénzügyminisztérium anyagi okok
miatt elutasítja. „Kárpótlásul" Szeged egy állami
főreáliskolát kap.
1869.

1873.
JANUÁR 15.: Megnyílik Pesten az Állami Polgári Iskolai Tanítónőképző Intézet, a szegedi tanárképző főiskola egyik jogelőd intézménye. Első igazgatónője, Zirzen Janka, komplex iskolaegységet
fejleszt ki: a Zirzen-Intézet - az óvodák kivételével
- mind a 10 olyan nőnevelési iskolát egyesíti, amely
az 1868. XXXVIII. t.c. megalkotása után keletkezett.
OKTÓBER 28.: Megkezdi működését Budán az Állami Polgári Iskolai Tanítóképző Intézet, a szegedi
tanárképző főiskola másik jogelőd intézménye.
1879:

SZEPTEMBER 21.: Eötvös József kolozsvári látogatásakor ígéretet tesz az egyetem megnyitására.

A tiszai árvíz pusztítása után újjáépülő Szeged újból
és újból egyetemet kér.

1881.
JANUÁR 4.: A kolozsvári egyetem fölveszi Ferencz
József nevét.
1882:
Szegedi felirat az országgyűléshez, melyben egyetemet kér a város vezetése. Anyagi okok miatt nem
nyer támogatást.
1893:
Szeged ismét egyetemet kér, de - anyagi okok miatt
- most sem kap.
1895.
SZEPTEMBER 22.: Kolozsvárra látogat Ferenc József, 5000 koronát adományoz az egyetemi díszjelvények beszerzésére.
1896:
Wlassich Gyula miniszter rendelete: a nők egyetemi
tanulmányokat folytathatnak a bölcsészeti, orvosi és
gyógyszerészeti karon.
1897.
NOVEMBER 1.: A kolozsvári egyetem fennállásának 25. évfordulója alkalmából Ferenc József kiadja
a kolozsvári egyetem alapítólevelét.
1906.
DECEMBER: Szeged harcba száll - Pozsony és
Debrecen mellett - az ország XIX. században létrehozni tervezett - a Budapesten és Kolozsvárott
működő egyetem melletti - harmadik univerzitásért:
a közgyűlés 6 millió koronát szavaz meg az egyetem
céljaira.
1907:
A Szeged az egyetemért című emlékiratban fejti ki
a város, miért „nemzeti érdek", hogy a Tisza-part
univerzitás otthona legyen. Ezt pártoló nyilatkozatot adnak ki a környező városok, vármegyék, egyházi méltóságok és civilszervezetek.
1908.
JANUÁR 18.: Az egyetem ügyében szegedi küldöttség jár Wekerle Sándor miniszterelnöknél és Apponyi
Albert vallás- és közoktatási miniszternél.
1910:
Élesedik a verseny Szeged, Pozsony, Debrecen, Temesvár között Magyarország harmadik egyeteméért. A szegedi tanács több mint 12 millió koronát (3
milliót készpénzben, a többit ingatlanokban) ajánl
föl az egyetem céljaira.
1911.
NOVEMBER 11.: Tisza István kormánya - pénzhiányra hivatkozva - csak a pozsonyi és a debreceni egyetem alapítását hagyja jóvá. Szeged ígé-

retet kap, hogy itt létesítik Magyarország második
műegyetemét.
Megindulnak a tervbe vett szegedi zenepalota
előmunkálatai, de ennek megvalósulását is megakadályozzák az első világháború okozta problémák.
Az épületgondon Szeged városa úgy segít, hogy
a zenedét a Tukats-ház első emeletére költözteti
- a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kara
jelenleg is itt működik.
1914:
Átadják a tanítóképző újszegedi épületét.
1918.
OKTÓBER 1.: A békelétszámnak megfelelő 2226
hallgatóval kezdődnek meg a kolozsvári egyetemen
az előadások.
OKTÓBER 23.: IV. Károly király jelenlétében megnyílik a debreceni egyetem.
D E C E M B E R 6.: Polgári Iskolai Tanárképző
Főiskolává szervezi át a 20.406/1918. Vl/a számú
VKM-rendelet az Állami Polgári Iskolai Tanítónőképző
Intézetet és az Állami Polgári Iskolai Tanítóképző Intézet. A két tanárképző főiskolán az 1920/192l-es
tanévtől 3 éves, két szakcsoportos a képzés.
D E C E M B E R 24.: A r o m á n csapatok megszállják
Kolozsvárt.
D E C E M B E R 31.: Miután a r o m á n katonaság
megszállja Kolozsvárt, illetve a r o m á n parlament
törvényben mondja ki Erdély és Románia unióját,
Kolozsvár utcáin szuronyosok kísérik végig - demonstratív módon - az egyetem rektorát, Schneller
Istvánt.
1919.
JANUÁR: Kolozsvárott diákok tüntetnek a magyar
egyetem megmaradása mellett. A román katonaság
a tüntetők közé lövet, három fiatal meghal.
ÁPRILIS 7.: Petru Porutiu prefektus bizalmasan
értesíti a kolozsvári egyetem rektorát, hogy a kormányzótanács március 10-én 2113. szám alatt kelt
rendeletével az intézményt román hatóság veszi át;
a tanároknak egy héten belül nyilatkozniuk kell: leteszik-e a hűségesküt I. Ferdinánd román királyra.
Aki leteszi, vállalja, hogy 2 év múlva románul folytatja az előadásokat.
MÁJUS 9—10.: Egyetemi választások Kolozsvárott
- a következő tanév rektora: Kolosváry Bálint; a jogés államtudományi kar dékánja: Menyhárth Gáspár,
az orvosi karé: Jakabházy Zsigmond; a bölcsészkaré:
Márki Sándor, a matematikai és természettudományi karé: Szádeczky Gyula.

MÁJUS 10.: A prefektus felszólítja a kolozsvári egyetemi tanárokat, tegyék le a hűségesküt. Ezt az egyetem tanári kara - mint érvényes békeszerződés hiányában jogszerűtlen követelést - elutasítja.
MÁJUS 12.: 10 óra 30 perckor, a vizsgaidőszak
közepén, r o m á n katonák szállják meg a kolozsvári egyetemet, erőszakkal kivezetik az épületből
Schneller István rektort.
MÁJUS: Néhány kolozsvári professzort Szegedre
hívnak, hogy levizsgáztassa az itt összegyűjthető
bácskai és bánáti származású, egykor Kolozsváron
tanuló diákokat.
AUGUSZTUS 20.: Kolozsvárott m u n k á b a kezd
a kitelepítő kormánybizottság.
S Z E P T E M B E R 1.: A kolozsvári egyetem „területén kívül" Schneller István rektor átadja a rektori
láncot utódjának, Kolosváry Bálintnak.
Schneller
István prorektor véleménye: ha a románok megnyitják a tanévet az elkobzott egyetemen, akkor ki kell
vándorolni és tiltakozásul egy másik városban kell
tovább folytatni az oktatást. „Hiszen a bolognaiak,
sőt a párisiak is vándoroltak így az egyetemmel, sőt,
nálunk is főiskolájukkal a sárospatakiak, enyedick."
OKTÓBER 1.: A 4031. számú dekrétummal megalapítják az Universitatea din Cluj nevű intézményt.
N O V E M B E R 8-IG: A kolozsvári egyetem 14,
az esztendő végéig további 5 professzora kényszerül
elmenni.
N O V E M B E R 26.: Bizottság alakul Budapesten
Bethlen István gróf irányításával. Az „erdélyi miniszter" osztja a professzorok felfogását, mely szerint „a kolozsvári magyar Tudományegyetem immár csak professzoraiban él". Tóth Lajos, helyettes
kultuszminisztériumi államtitkár a legelső, aki
a kolozsvári egyetem Szegeden való újjáalakítását
felveti. A testület a kolozsvári egyetem Szegedre telepítését javasolja. Ellenben a kolozsváriak egy része a fővárosba menne.
N O V E M B E R 27.: A szegedi sajtónak nyilatkozik
Vasek Ernő, a város kormánybiztos-főispánja arról, hogy „egy hónap múlva" megnyílhat a „szegedi
egyetem", de egyelőre csak három fakultással: orvosival, jogival és közgazdaságival. Elárulja: m á r tárgyalt Somogyi Szilveszter szegedi polgármesterrel,
aki megígérte: „a város elmegy az önzetlen áldozatok legmesszebbmenő határáig".
DECEMBER 2.: A szegedi törvényhatósági bizottság által - Somogyi Szilveszter polgármester elnökletével - alakított egyetemi bizottság első ülésén Gaál

Endre kultúrtanácsnok indítványozza: „a jelenlévők
a közönség nevében határozzák el, hogy azokra
az áldozatokra, amelyekben a múltban, most is hajlandó a város".
D E C E M B E R 8.: Haller István erdélyi származású újságíróból lett politikus, Teleki Pál kormányának vallás- és közoktatásügyi minisztere kijelenti:
a kolozsvári egyetemet átmenetileg Budapesten helyezik el, de ha ez az átmeneti időszak tovább tartana, áthelyezik Szegedre.
D E C E M B E R 12.: A menekült kolozsvári egyetem
tanácsa Budapesten tartott első ülésén javasolja:
az egyetemet egyelőre Budán helyezzék el; a tárgyalásokat a szegedi elhelyezésről Schneller István prorektor vezetésével 9 tagú bizottság folytassa.
1920.
JANUÁR 13.: A Kolozsvárról száműzött egyetem küldöttsége tárgyal Szegeden - a város 40 tanári lakást, 6 millió koronát, épületeket (a Királyi
ítélőtábla, a „Vasúti Leszámítoló Hivatal", az állami
főgimnázium, a felsőkereskedelmi iskola, a Madách
utcai polgári iskola, az újszegedi „kenderakadémia"
épületét; továbbá a szemészeti, gyermekgyógyászati, szülészeti kórházakat, a közkórházat) és
a közművelődési palota gyűjteményeinek használatát ajánlja föl.
FEBRUÁR 1.: I. Ferdinánd román király - külföldi képviselők jelenlétében - ünnepélyesen megnyitja
a román cluji egyetemet.
FEBRUÁR 20.: Az első doktori avatás Budán.
Schneller István prorektor kijelenti: „ha nem térhetünk hamarosan vissza alma materünk karjaiba,
minden követ megmozgatunk, hogy szeptemberben
professori munkásságunkat ideiglenesen Szegeden
folytathassuk" - az orvosi kar kivételével.
FEBRUÁR 25.: A minisztertanács elrendeli: a pozsonyi és a kolozsvári egyetem jogi, bölcseleti és természettudományi kara Budán kezdje meg a tanítást.
MÁRCIUS 25.: A minisztertanács engedélyezi
a pozsonyi és a kolozsvári egyetem orvosi karának
működését - Budán.
MÁJUS 1.: Haller kultuszminiszter levélben hívja
föl a kolozsvári egyetem Erdélyben maradt tanárait:
jöjjenek Budapestre tanszékük elfoglalására.
JÚNIUS 8.: Az egyetemi tanács - a 4-én aláírt trianoni békediktátum teremtette helyzetben - egyhangúlag elfogadja az orvosi kar javaslatát, s határozatot hoz: sürgősen mind a 4 kart Szegeden kell
elhelyezni.

AUGUSZTUS 12.: Az egyetemközi tanácsülés döntése minisztertanácsi rendelet formájában is kimondja: a pozsonyi és a kolozsvári egyetem is Budán marad az 1920/2 l-es tanév végéig. A fordulatról
Haller leiratban értesíti Szeged vezetőit. Az egyéves
halasztás csalódást okoz Szegeden. A kolozsvári
egyetemi tanács Szandtner Pált, a jogi kar tanárát
delegálja kormánybiztosnak a Szegedre költözés koordinálására.
NOVEMBER 26.: Szeged és Pécs konkurenciájaként az 1912-ben felállított debreceni egyetem
- részben professzori kara hiányosságainak pótlását
remélve - felajánlja a kolozsvári és a pozsonyi egyetem befogadását.
D E C E M B E R 3.: A meghívásról kialakítandó állásfoglalás érdekében a Kolozsvárról száműzött
egyetem professzorait értekezletre hívja Schneller
prorektor. A jogi, a bölcsészettudományi-, a matematika- és természettudományi kar professzorainak
többsége (27 tanár) a debreceni ajánlat mellett teszi le voksát; Schneller, továbbá az orvoskar Szeged
mellett foglal állást, amit Imre József december 9-i
beadványában ki is fejt; Menyhárth jogi kari dékán
kompromisszumos javaslata: bizottság felállítása
a debreceni tájékozódásra. A Kolozsvárott maradt
professzorok szerint Budapesten való ideiglenes
működés a legmegnyugtatóbb megoldás.
1921.
JANUÁR: Sajtókampányba kezdenek a Debrecenpártiak - a szegediek eleinte borúlátóak, de a város
vezetése tovább tárgyal. A szegedi társadalmi egyesületek és egyházak feliratokkal bombázzák a hatóságokat, állandó bizottságot alakítanak, küldöttséget
menesztenek Budapestre az „illetékesekhez", hogy
folyamatosan napirenden tartsák az egyetem ügyét.
FEBRUÁR 11.: A Menyhárth Gáspár vezette 10 fős
egyetemi küldöttség Debrecenbe érkezik.
MÁRCIUS 8.: A szegedi lapok hírül adják: a kultuszminisztérium, a pénzügyminisztérium meghozta a végleges döntést, és a Tisza partjára kerül a kolozsvári egyetem - önállóságát és fennmaradását így
látják biztosítva. Ezzel lezárul Debrecen és Szeged
vetélkedése. Ugyanakkor a Tisza-parti városban vita
alakul ki az egyetem céljaira kiszemelt épületek körül.
MÁJUS 27.: Együttes ülést tart a nemzetgyűlés
pénzügyi és közoktatási bizottsága: megtárgyalják és
elfogadják a Pozsonyból és Kolozsvárról száműzött
egyetem áthelyezéséről szóló törvényjavaslatot. Ezt

a nemzetgyűlés 197. ülésén a kolozsvári profeszszor, Szádeczky-Kardoss
Lajos, Hódmezővásárhely
képviselője bejelenti, és sürgősségi tárgyalást kér.
J Ú N I U S 1 4 - 1 6 . : A nemzetgyűlési vitában a szegedi származású kolozsvári menekült, Temesváry
Imre kijelenti: szülőhelye a r r a számít, hogy ha
a száműzött egyetem visszatérhet „ősi fészkébe",
Szeged továbbra is egyetemi város marad. A kolozsvári egyetem ideiglenes Szegedre helyezésének
javaslatát a nemzetgyűlés elfogadja, Horthy Miklós
kormányzó kihirdeti.
JÚNIUS 27.: A Budapesti Közlöny mint hivatalos
lap kihirdeti az 1921. évi XXV. törvénycikket: a kolozsvári egyetem ideiglenes Szegedre helyezéséről.
Elkezdődik Szegeden az egyetemnek felajánlott
épületek átalakítása - derül ki a hat helyi újság
cikkeiből.
S Z E P T E M B E R 27.: Az egyesült egyetemi tanács
első rendes ülése. Folytatódik a hallgatók beiratkozása, folyamatosan érkezik Budapestről a műszakitechnikai felszerelés.
OKTÓBER 9.: Menyhárth Gáspár rektor megnyitja
a Ferenc József Tudományegyetem új, első szegedi
tanévét. Az egyetem 4 karral, 37 tanszékkel, 36 intézettel, 8 klinikával indul. A Horthy Miklós kormányzó jelenlétében zajló avatási ünnepség után a városházán díszközgyűlést tartanak, a napot a Kass
Szállóban vacsora zárja.
1922.
TAVASZ: Az infrastruktúra, a felszerelés hiányosságai mellett lakásínség, az internátusok szűkössége
nehezíti az egyetemi munkát.
Támadások érik a szegedi egyetemet, mert magas
a zsidó hallgatók aránya. Az antiszemita szervezetek
és személyek vádja: a szegedi egyetem - az elszakított területekről érkezők, illetve a másik univerzitásról „szerzett jog" alapján ide átjelentkezők felvételével - kijátssza a numerus clausus törvényt.
J Ú N I U S 29.: A Ferencz József Tudományegyetem
megalapítása 50. évfordulójának jubileumi ünnepe.
NOVEMBER: Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter szegedi látogatása.
1923.
FEBRUÁR: Az elméleti és gyakorlati oktatás céljára
tervezett 31 millió koronából csak 6 milliót kap meg
az egyetem, ami súlyos finanszírozási gondokat okoz.
1924.
ÁPRILIS: Megnyílik az Egyetemi Könyvtár olvasóterme közel 8000 kötettel és 50 férőhellyel.

1926.
OKTÓBER 5.: Riesz Frigyes vezetésével elhelyezik
az egyetem első alapkövét a mai gyermekklinika
alatt - megindulnak az egyetemi építkezések. Szeged városa évi 25 vagon búza értékének megfelelő
segítséget nyújt a klinikák létesítéséhez.
1928:
Szeged 8 millió aranykoronát fektet a Ferenc József
Tudományegyetembe.
SZEPTEMBER: Szent-Györgyi Albert először érkezik Szegedre: Klebelsberg Kunóval kettesben megnézik az egyetemi építkezést, a neki szánt orvosi kémiai tanszéket a Dóm téren.
Az 1928/29-es tanévben létrejön a szegedi felsőoktatás,
azaz az egyeteminél szélesebb körű, átfogóbb képzési rendszer. 2 éves vita és előkészítés után Klebelsberg
Kunó kultuszminiszter rendelettel egyesíti a Budán, valamint a Pesten addig működő férfi, illetőleg női polgári iskolai tanárképzőt, letelepíti Szegedre, s létrehozza
az egyetemmel kooperált polgári iskolai tanárképzést.
Az ország egyetlen Állami Polgári Iskolai Tanárképző
Főiskolájában 4 éves, négy szakmacsoportos képzés
folyik. A főiskola magával hozza a tanítóképzők számára intézeti tanárokat képző Apponyi Kollégiumot
is. Ezáltal beemelődik a nagy múltú, 1844-től eredeztetett szegedi tanítóképzés a szegedi felsőoktatásba.
A polgári iskolai tanárképzőben kétszakos diplomát
szerző tanárok ugyanis elméleti felkészültségük elmélyítését az egyetemen, sajátos pedagógiai képzésüket
az újszegedi tanítóképzőben nyerik el.
1929.
OKTÓBER 10.: Az akkor Lengyelországhoz tartozó
„vilnai egyetem alapításának 350 éves jubileumi ünnepsége", melyen - a rektor megbízásából - Iványi
Béla „a jogtörténet ny. r. tanára" képviseli a szegedi
egyetemet.
1930.
MÁRCIUS 17.: Vilna egyeteme mintájára Szeged
egyeteme is Báthoryt tekintse alapítójának, születése
dátumának pedig 1581. május 12-t - javasolja Iványi
Béla a Győrfjy István rektorhoz írt levelében.
OKTÓBER 25.: Klebelsberg Kunó kultuszminiszter felavatja a Dóm tér egyetemi épületeit. Elkészül
a botanikus kert, sportpályákat alakítanak ki. Részben e beruházásoknak köszönhetően a szegedi egyetemi oktatás és kutatás lendületes fejlődésnek indul.
1931.
JANUÁR: Szent-Györgyi Albert családjával vonaton
utazik Szegedre, ahol ezt követőn 13 évig él és alkot.

A szegedi Nemzeti Emlékcsarnokban Iványi Béla javaslatára elhelyezik a mellszobrot a felirattal: „Báthory István (1533-1586) egyetemalapító".
Az 1931/32-es tanévben 62 tanszék működik az egyetemen, 3577 hallgató látogatja az órákat.
1933.
OKTÓBER 27.: Szeged rendkívüli közgyűlést hív öszsze, melyen a leghatározottabban tiltakozik az egyetem esetleges megszüntetése ellen - arra is hivatkozva,
hogy a város 8 millió aranykoronát áldozott az egyetemért.
1 9 3 4 - 3 5 : A tanévben 45 tanszék létezik, c s ö k k e n - a z
évtized végén 2168-ra - a rendes hallgatók létszáma.
1937.
OKTÓBER 28.: A szegedi professzor, Szent-Györgyi telefonhívást, később táviratot kap Stockholmból: a Királyi Karolinska Intézet orvosi fakultása az
élettan-tudományi és orvosi Nobel-díjat neki ítélte
- „az elégetés élettani folyamatai körül tett felfedezéseinek - különös tekintettel a C-vitaminra és
a fumarsav katalizációjára - jutalmazásképpen".
D E C E M B E R 1.: Szent-Györgyi Albert díszpolgárrá választására Szeged Törvényhatósági Bizottsága
rendkívüli díszközgyűlést tart.
DECEMBER 10.: Szent-Györgyi Albert Stockholmban átveszi a Nobel-díjat.
1938:
A Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat védőnői
megalapították a képzést szolgáló szegedi intézetet,
az 1925-ben alapított Országos Közegészségügyi
Intézet (OKI) keretein belül. A gyakorlati képzést
a hallgatók az egyetem orvoskari klinikáin végezték.
1940.
OKTÓBER 16.: Az 1940. évi XXVIII. törvénycikk
értelmében a Ferenc József Tudományegyetem viszszatér eredeti székhelyére, Kolozsvárra.
N O V E M B E R 11.: Az újonnan alapított szegedi
Horthy Miklós Tudományegyetem tanévnyitóján
Szent-Györgyi Albert rektor mond beszédet.
Szegeden a jogi kar működése átmenetileg szünetel.
Megalakult a Szegedi Egyetemi Ifjúság (SZEI) egyesület.
Szeged Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolája,
az Apponyi Kollégium a visszatért korábbi országrészek
számára is képzi a polgári iskolai tanárokat, illetőleg
ezeknek is szakmai-továbbképzési központja - 1945-ig.
1944.
ÁPRILIS 13.: A Horthy-egyetem beszünteti az oktatást.

N O V E M B E R 3.: A hazai egyetemek közül csak
a szegedin kezdődik meg az oktatás - köszönhetően
Riesz Frigyes, majd Purjesz Béla rektornak.
1945.
MÁJUS 7.: Az egyetemi ifjúság rövid életű szervezete, a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség
(Madisz) kiáltványa a Délmagyarországban: a diákok követelik az egyetem nevének megváltoztatását,
„az egyetemi ifjúság érdekképviseletének részvételét az egyetem gazdasági, szellemi és adminisztratív
életének irányításában", „az elnyomott szegényparasztság és a munkásság fiataljainak továbbtanulását megakadályozó tandíj- és vizsgadíjrendszer
eltörlését...", „a kossuthi Duna konföderáció megvalósításához vezető kulturális kapcsolatok kimélyítésére kelet-európai és délszláv tanszék felállítását,
(...) magyarságtudományi tanszék megszervezését;
társadalomtan, néprajz..." tanítását.
MÁJUS 15.: A Tisza-parti város egyetemének neve
Szegedi Tudományegyetem.
MÁJUS 26.: A diákok karonként elektort választanak, majd a kari küldöttek együttes ülése megalakítja a Madisztól független, új szervezetét, a Szegedi
Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szabadszervezetét. Nevét később SZEFI-re (Szegedi Egyetemi és
Főiskolai Ifjúság) változtatja. A SZEFI csatlakozik az ekkor születő Magyar Egyetemi és Főiskolai
Egyesületek Szövetsége (Mefesz) szervezethez.
ŐSZ: Újra Szegeden működik az 1940-ben Kolozsvárra helyezett állam- és jogtudományi kar
- köszönhetően Schneller Károly dékánnak is.
1946.
MÁRCIUS 4.: Megalakul a Magyar Ifjúság Országos Tanácsa (MIOT), melynek része a diákság több
szervezete is; a Mefesz elveszíti súlyát.
SZEPTEMBER 5.¡Szeged város közgyűléseelfogadja a minisztériummal kötendő szerződéstervezetet.
Az állam a személyi, a város a dologi kiadásokat vállalja a zenei konzervatórium létrehozásakor.
OKTÓBER 15.: A Minisztertanács határozatában
rendelkezik a szegedi konzervatórium igazgatói és
tanári állásainak szervezéséről. A Művészeti Tanács
javaslatára október végén Baranvi Jánost nevezik ki
igazgatónak.
1947.
JANUÁR 17.: Rendelet állami zenekonzervatóriumok szervezéséről. Rajk László belügyminiszter feloszlatja a SZEFI-t, az egyetemi karok
diákszervezeteiből és a népi kollégiumokból meg-

alakul a Szegedi Egyetemi Ifjúsági Szövetség
(SZEISZ).
A 6650/1945. M. E. számú rendelet bevezeti a nyolcosztályos általános iskolai oktatást, megszünteti
a polgári iskolákat. Ez módosítja az ország eddig
egyetlen polgári iskolai tanárképző főiskolája feladatait. Illetve: megszűnik a tanítóképző intézeti tanárok képzését az egyetemmel közösen végző,
a tanárképző főiskola keretében működő Apponyi
Kollégium. Megszakadt a tanárképző főiskola munkakapcsolata a tudományegyetemmel.
SZEPTEMBER: Megkezdődik a tanítás a Szegedi
Állami Zenekonzervatóriumban 630 diák számára.
Újraindul a védőnőképzés Állami Védőnőképző Iskola néven.
1948:
A hittudományi főiskola államosított Dóm téri épületrészét az egyetem az orvostanhallgatók diákszállójaként hasznosítja.
Megszűnik a SZEFI. A felsőoktatási intézmények
egyetlen diákszervezete a MEFESZ, betűszóból mozaikszóvá alakulása is jelzi új jelentését: Magyar
Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szervezete.
1950:
Még egymás mellett működik Szegeden a
szerzetesrend missziós munkára felkészítő
mányi és bölcseleti főiskolája, valamint az
megyeközi szemináriumi feladatot is ellátó
hittudományi főiskola.

jezsuita
hittudoegyházpüspöki

Létrejön a Szegedi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet.
JÚNIUS: Minden diákszervezet megszűnik; mind
helyébe az egységes ifjúsági szervezet, a Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ) lép.
1951.
FEBRUÁR 1.: A Szegedi Tudományegyetemből
kiválik az orvosi kar, és önálló orvosi egyetemként
működik.
A tudományegyetem matematikai és természettudományi kara elhagyja nevéből a matematikát.
A megszüntetett táblabíróság Tisza Lajos körúti épületébe költözik az egyetem állam- és jogtudományi kara.
Közlekedési Műszaki Egyetem kezdi meg működését
Szegeden, két év múlva Szolnokra, majd Budapestre kerül.
1952.
AUGUSZTUS 17.: A zeneoktatás r e f o r m j a k é n t
megjelenik a Minisztertanács 68/1952. számú rendelete, mely külön intézményekre tagolja az alsó,
a közép- és a felsőfokú zeneoktatást. A Szegedi

Zenekonzervatóriumot - leválasztva róla az alsó fokú
képzést - zeneművészeti szakiskolává alakítja át. A rendelet értelmében 1953-tól az intézmény hivatalos neve
Szegedi Állami Zeneművészeti Szakiskola lesz. A rendelet hiányossága, hogy a zenetanárképző intézményeknek nem ad főiskolai rangot, pedig az egész akkori
oktatási rendszerben a tanárképzés már felsőoktatási
intézményekben folyik. Felépül a Dóm téri egyetemi
épületeket az egykori piarista gimnáziummal összekötő
Béke-épület, ahol a fizikai és kémiai tanszékek kapnak
helyet. Az egyetem megkapja a gimnáziumi épület
jelentős részét, ahova természettudományi kari tanszékek költöznek. Az ingatlant Bolyai épületnek nevezik.
1954.
JÚNIUS: A zeneművészeti szakiskola kiadja az első
tanári diplomákat, ugyanis h á r o m évfolyamos
tanárképző tagozat is indult, amely az alsó fokú zeneiskolák számára képez tanárokat.
Diákszállóvá alakítják a Hősök Kapuja épületéhez
kapcsolódó lakóházat.
1955.
FEBRUÁR: A minisztérium elhamarkodott intézkedését már visszavonja. A Szegedi Állami Zeneművészeti
Szakiskola öt tanszékén (19 tanszakon) 310 növendék
tanul.
NYÁR: A minisztérium megszünteti a Budapesti Pedagógiai Főiskolát, jogutódjául a Szegedi Pedagógiai
Főiskolát teszi meg.
1956.
OKTÓBER 16.: A szegedi egyetem hallgatói létrehozzák az első, párttól független, politikamentes érdekvédelmi szervezetet, a Magyar Egyetemisták és
Főiskolások Szövetségét (MEFSZ, de közkeletű rövidítéssel: „MEFESZ").
OKTÓBER 20.: A MEFESZ alapszabályt elfogadó
nagygyűlésén az összegyetemi hallgatóság mintegy
negyede képviselteti magát. A forradalmi hangulatú gyűlésén megfogalmazódó követeléseket - mint
például az orosz nyelv privilégiumának megszüntetése, diákszállók építése, a szovjet csapatok kivonása, demokratikus változások sürgetése - 12 pontban
foglalják össze. A mozgalom vezetői - Kiss Tamás,
Lejtényi András, Tóth Imre és Gönczöl Dezső.
OKTÓBER 21. és 23.: A szegedi követeléseket az ország különböző felsőoktatási intézményei hallgatói
gyűlésein ismertetik, a diákság csatlakozik.
OKTÓBER 23.: A Budapesten megrendezett műegyetemi tüntetés is a szegedi 12 pont alapján szerveződik.

Szegeden is utcai tüntetés, a diákság részvételével.
OKTÓBER 24.: Oktatási szünet a szegedi felsőoktatási intézményekben. Utcai tüntetés
OKTÓBER: Különböző elnevezéssel forradalmi bizottságok alakulnak - a tudományegyetemen
Szőkefalvi-Nagy Béla, az orvosegyetemen Waltner
Károly, a tanárképző főiskolán Eperjessy
Kálmán
vezetésével.
NOVEMBER 3.: A szegedi egyetemek professzorai
táviratban intéztek felhívást a világ több nagy egyeteméhez és Szent-Györgyi Alberthez, hogy: „erkölcsi
tekintélyükkel álljanak mellénk abban a törekvésünkben, hogy hazánk függetlensége, s ezzel a béke
helyreállítása - amely a tudományos munka alapfeltétele - mielőbb biztosíttassék".
1957
JANUÁR: A szegedi felsőoktatási intézményekben
újraindul az oktatás.
TAVASZ: A forradalom eseményeiben való részvételéért, véleménye hangoztatásáért az egyetemek
több oktatóját - például Baróti Dezső, Bónis György,
Fodor Gábor, Ormos Mária, Perbíró József, Péter
László, Waltner Károly - fegyelmi eljárással elbocsátják; bíróság elé, majd börtönbe kerül a szegedi felsőoktatási intézmények közel húsz hallgatója.
Külföldre menekült 24 oktató és 77 hallgató.
A felsőoktatási intézményekben is megalakítja helyi szervezeteit a Kommunista Ifjúsági Szövetség
(KISZ). A MEFESZ feloszlik.
A 64. trv. kimondja: a Szegedi Orvostudományi
Egyetemen gyógyszerész-tudományi kar létesül.
Újra elnyerhető az egyetemi doktorátus.
1959:
Négyéves és háromszakos a főiskolai tanárképzés.
1960: A Hősök Kapuja épületében 1955 óta működő
Ságvári Endre Gimnázium az egyetem gyakorló
gimnáziuma.
1961.
MÁRCIUS 3.: A Magyar Tudományos Akadémia
elnöksége ülésezik, a testület elhatározza, hogy a vidéki városok közül elsőnek Szegeden kell megszervezni az akadémiai bizottságot.
MÁRCIUS 22.: Az MTA elnöke, Rusznyák
István
elnök fölkéri Budó Ágoston akadémikust, az MTA
elnökségi tagját a Szegedi Akadémiai Bizottság
(SZAB) elnöki tisztére.
A hódmezővásárhelyi mezőgazdasági középiskolából felsőfokú intézmény szerveződik. A Felsőfokú
Mezőgazdasági Technikum 2 éves.

1962.
S Z E P T E M B E R 1.: A Szegedi Tudományegyetem
József Attila nevét veszi fel (JATE).
A SZOTE általános orvosi szakja mellett fogorvosi
szakot is indít. A gyógyszerészkart az egykori tanonciskola Eötvös utcai épületében helyezik el.
Felsőfokú
élelmiszer-ipari
szakemberképzés
kezdődik: a 41/1961. korm. sz. rendelettel megszületik a Szegedi Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum,
igazgatója: Szántó Gyula, az Élelmezésügyi Minisztérium osztályvezető-helyettese.
Az 1962/63-as tanévtől a minisztérium a Pedagógiai
Főiskola elnevezését Tanárképző Főiskolára módosítja.
1963:
A vásárhelyi mezőgazdasági iskolához csatolják
az orosházi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumot.
Szeged régi belvárosi elemi népiskolája, az Árpád
térről korszerű épületbe költözik, helyén az egyetem számítóközpontját alakítják ki, benne az akkori
egyetlen, egész helyiséget betöltő számítógéppel.
Megszűnik a tanítóképzés Szegeden.
1964.
OKTÓBER 11.: Felavatják József Attila, a tudományegyetem névadójának szobrát.
Emeletráépítéssel bővül az egyetem jogi kari épülete.
Ismét két szakos a főiskolai tanárképzés.
1965:
Újszegeden felépül a Móra Ferenc Kollégium.
1966
ELEJE: A tanárképző főiskolákat a felsőoktatástól
a közoktatás felügyeleti területéhez sorolja át az Oktatási Minisztérium.
Az ország öt zeneművészeti szakiskolájában szétválik
a szakiskolai oktatás és a zenetanárképzés. Ez utóbbit a Művelődési Minisztérium főiskolai rangra emeli. A szegedi intézmény hivatalos neve ekkortól Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskola Ének- és Zeneiskolai Tanárképző Intézet Szegedi Tagozata.
1967:
A hódmezővásárhelyi Felsőfokú Mezőgazdasági
Technikum 3 éves.
1968:
Elkezdődik a Szegedi Biológiai Központ (SZBK)
építése.
1970:
A Budapesten és Szegeden 1962 óta működő felsőfokú
élelmiszer-ipari technikumok összevonásával létrejön
a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola (SZÉF).

Az újszegedi Dél-alföldi Mezőgazdasági Kísérleti
Intézetet országos kutatási feladata: a kenyér- és takarmánygabona, valamint a hagyma nemesítése és
termelésének fejlesztése.
1971:
Újszegeden felépül a Hermán Ottó Kollégium.
Az egyetemek szegedi működésének 50. évfordulója
alkalmából nyugati tudósok díszdoktorrá fogadása.
Elkezdi működését a Szegedi Biológiai Központ
(SZBK).
1972.
AUGUSZTUS 1.: A Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumok átszervezésével létrejön Hódmezővásárhelyen a SZÉF Állattenyésztési Kara.
1973.
OKTÓBER 5.: A Szegedi Tanárképző Főiskola budapesti elődje alapításának - 1 0 0 . évfordulóján
fölveszi Juhász Gyula nevét.
OKTÓBER 1 1 - 1 2 . : Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas biokémikus, az Egyesült Államok Woods Hole-i
izomkutató intézetének igazgatója - több mint 25
év után először - a kormány vendégeként visszatér Magyarországra, s a Tisza-parti városban részt
vesz az MTA Szegedi Biológiai Központjának avatóünnepségén. Másnap a SZOTE díszdoktorává
fogadja Szent-Györgyit, aki „a Sorbonne, a párizsi,
a páduai, a cambridge-i és a szegedi tudományegyetem díszdoktora". „Este a JATE KISZ-klubjában
diákfiatalokkal találkozott (...), majd megtekintette
az egyetemi színjátszók előadását".
Létrejön a JATE Klub.
Az Egyetemi Színpad Paál István rendezésében
bemutatott Petőfi-rock című előadása az a m a t ő r
avantgárd színházi mozgalom nemzetközi hírű eseménye lesz.
A védőnőképzést főiskolai szintre emelik. A Szegedi
Védőnőképző Iskola a budapesti Orvostovábbképző
Intézet irányítása alá került annak kihelyezett tagozataként.
1974:
Az egyetemé lett az Ady téri épülettel szomszédos,
Petőfi Sándor sugárúti irodaház.
1975:
A tanárképző főiskola visszakerül - a minisztériumi irányítás szempontjából - a közoktatásból
a felsőoktatás körébe.
1976:
Létrejön a tanárképzős főiskolai diákság Tamási
Áron Klubja (TÁK).

1977:
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia
szervezőinek levelet küld Szent-Györgyi Albert: „Ne
féljetek gondolkodni és nagy problémákon töprengeni, még akkor sem, ha a kérdés túl nagynak látszik saját erőitekhez képest. Az életben, mint a célba lövésnél, magasabbra kell célozni, mint ahogy
az ember találni vél. A kutatóknak a kutatás nem
a legfontosabb, de az egyetlen fontos dolog".
1978:
Elkészül a Dóm tér együttesébe illeszkedő orvosegyetemi elméleti épület. Benne helyet kap a SZOTEklub is.
1979:
A SZÉF kari tagozódása megszűnik; állattenyésztési
kara a budapesti Állatorvos-tudományi Egyetemhez
kerülve annak állat-egészségügyi főiskolai kara lesz.
1981:
A JATE Bolyai Intézete és a JGYTF Matematika Tanszéke tanárai „átoktatnak" egymás intézményeibe.
OKTÓBER: A József Attila Tudományegyetemen
26-án a matematika-fizika szakosok, 27-én a vegyészek, 28-án a földrajz szakosok, 29-én pedig a bölcsészek, jogászok és a biológusok tartják ifjúsági
parlamentjüket. A BTK forró diákparlamentjének
főbb témái: a krónikus tankönyv- és jegyzethiány,
kevés a külföldi ösztöndíj, nincsenek kihasználva
a nyelvi laboratóriumok, az oktatási segédeszközök;
sok szó esik a speciálkollégiumok helyzetéről, a tanárok választhatóságáról, az esztétika és a marxista tantárgyak korszerűsítéséről; vitaanyag születik
az ösztöndíjról. Az egyetemi diákparlamenten több
mint 100 „küldött közül az állami vezetés beszámolójához, illetve az egyetem KISZ-bizottságának
előterjesztéséhez h a r m i n c a n szólnak hozzá tolmácsolva kétezer társuk véleményét": az egyetemi
oktató-nevelő munka korszerűsítési törekvéseivel
foglalkoznak; 1983-ra készítik el a felsőoktatás távlati fejlesztési tervét.
Az egyetemi sajtó (Szegedi Egyetem, Gondolatjel,
Harmadkor) a felsőoktatás reformjáért föllépő diákság fóruma a nyolcvanas években.
1983:
A hittudományi főiskola, állami hozzájárulással, a világi levelező hallgatók, azaz leendő hittanárok és hitoktatók számára is megindítja a teológia oktatását.
1984:
Fölépül a SZOTE Apáthy Istvánról elnevezett Dóm
téri kollégiuma.

1985:
Az 1985. évi I. törvény az oktatásról együtt szabályozza az iskolarendszerű képzés valamennyi szintjét és intézményét. E jogszabály még csak állami
felsőoktatási intézményeket ismer. Az oktatásról
szóló törvényt 1985. évi 17. törvényerejű rendelet
lépteti hatályba.
Megindul a SZOTE-n a külföldi hallgatók angol
nyelvű képzése.
1986:
SZEPTEMBER 1.: A budapesti Kertészeti Egyetem
és a szegedi Élelmiszeripari Főiskola integrációjaként Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem létesül.
Felépül a testnevelő szakos tanárokat is képző
JGYTF Topolya sori sportcsarnoka.
1987.
AUGUSZTUS 31.: Rendelet m o n d j a ki, hogy
Hódmezővásárhelyen ismét állattenyésztő üzemmérnök képzés történik, így az intézmény i m m á r
a Debreceni Agrártudományi Egyetem szervezetéhez tartozik - 1999. december 31 -éig.
D E C E M B E R 10.: Arra is emlékeztetve, hogy
Szent-Györgyi Albert 50 éve vette át a Nobel-díjat,
a szegedi orvosegyetem névfelvételi ünnepséget tart.
A rendezvényen megjelenik a Tisza-parti város legismertebb tudósának özvegye is. A Szegedi Orvostudományi Egyetem (SZOTE) új neve: Szent-Györgyi
Albert Orvostudományi Egyetem (SZOTE).
1988.
MÁRCIUS 5.: A Kossuth Lajos sugárúti volt
DÉLÉP-munkásszállóból lett új egyetemi kollégium
felveszi Károlyi Mihály nevét.
SZEPTEMBER 28.: A szegedi bölcsészettudományi
kar hallgatói és a hozzájuk csatlakozó oktatók egynapos sztrájkja, majd levelük a Művelődési Minisztériumhoz, melyben követelik a magyar felsőoktatás
átalakítását. A csírájában m á r működő, KISZ-től
független hallgatói érdekképviseletet az ösztönzi
cselekvésre, hogy a végzősöknek a korábbinál kétszer több órát kellett volna az utolsó évben hospitálniuk. A megmozdulás helyszíne ismét - csakúgy,
mint 1956-ban - a BTK auditórium maximuma.
1989.
MÁJUS 6.: Megalakult az Országos Felsőoktatási
Érdekvédelmi Szövetség, az OFÉSZ, amely a rendszerváltoztatás egyik legjelentősebb támogatója és
a magyar felsőoktatás reformjának elindítója.
A szegedi Rákóczi téren álló irodaháznak az MSZMP
Csongrád Megyei Bizottsága volt irodáiban beren-

dezkedik a JATE jogi kara, valamint gazdasági hivatala.
Elkészül az „új klinika" hatalmas épülettömbje.
NOVEMBER: A SZOTE-n egyes egyetemi oktatók
javasolják, hogy a rendszerváltás kiteljesedéséig vezessenek be moratóriumot; a korábbi vezetőség már
ne hozzon az egyetem jövőjét befolyásoló, lényegi
döntéseket. A JATE Egyetemi Tanácsa nyilatkozatban mondja ki: „A József Attila Tudományegyetem
Tanácsa a rendelkezésére álló iratok alapján megállapítja, hogy történetének évtizedei során az egyetem számos értékes munkatársa, illetve hallgatója
vált politikai okokból méltatlan, súlyos következményekkel járó eljárás áldozatává. Az egyetemi tanács
e döntéseket az universitas szellemével ellentétesnek
ítéli, azoktól magát elhatárolja, az érintetteknek, illetve hozzátartozóiknak mély sajnálatát fejezi ki, és
őket töretlenül az alma mater legszélesebb közössége tagjának tekinti: egyben elrendeli e határozat
nyilvánosságra hozását." A határozat 38 oktató és
82 hallgató nevét tartalmazza.
A szegedi egészségügyi főiskolát a Szent-Györgyi
Albert Orvostudományi Egyetem főiskolai karként
befogadja, és a védőnőképzés mellett gyógytornászképzést indít. Az integráció jeleként a SZOTE - a József Attila Tudományegyetem közreműködésével általános szociális munkás képzést indít.
1990.
FEBRUÁR 26.: Megszületik a Szegedi Felsőoktatási
Tanács. Az erről szóló nyilatkozatot Csákány Béla,
a József Attila Tudományegyetem rektora; Békési Imre a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
főigazgatója; Balogh Sándor, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai Karának főigazgatója; Weninger Richárd, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi tagozatának
főigazgatója; Turay Alfréd, a Szegedi Hittudományi
Főiskola rektora; valamint Szilárd János, a SzentGyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem rektora írja
alá. Kijelentik: „A Szegeden működő felsőoktatási
intézmények vezetői szükségesnek látják tevékenységüknek az eddiginél hatékonyabb és szervesebb
összehangolását. Indokolja ezt mindenekelőtt az
egészségtelen működési széttagoltság, melynek hátrányai számos területen kiütköznek." A „sikeresebb
együttműködés érdekében" hozzák létre a testületet.
„E testület legfontosabb céljának a különböző oktatási (köztük továbbképzési, felvételi stb.) feladatok, valamint a szervezési, fejlesztési és művelési

teendők jobb összehangolását, az ezekkel kapcsolatos kérdésekben egységes felsőoktatási állásfoglalás
kialakítását, hosszabb távon pedig a fejlett európai
felsőoktatási intézményhálózathoz való felzárkózás
előmozdítását tekintik."
FEBRUÁR: Oktatók Fóruma néven a SZOTE-n belül mozgalom alakul, amely az orvosegyetem megújulásának szervezeti és személyi feltételeinek megteremtését tűzi ki célul.
MÁJUS: A SZOTE-n csaknem 300 fős küldöttértekezlet, afféle egyetemi parlament alakul, amelynek
tagja lesz minden szervezeti egység vezetője, továbbá 10 oktatónként, 25 hallgatónként és 50 szakdolgozónként egy-egy választott küldött. Az egyes szakmai
rétegek küldöttei öttagú delegációkat választanak
az úgynevezett egyetemi kerekasztal-tanácskozásra.
E grémium feladata lenne az egyetem megújulásának szakmai és szervezeti feltételeit kimunkálni.
ÁPRILIS 5.: „A rektori konferencia idei elnöke, a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem rektora" rektori
konferencia helyett 230 fős egyetemi fórumot hív össze,
hogy „oktatók és hallgatók bevonásával a demokrácia
és a legitimitás igényének is jobban eleget tegyenek". Ez
a II. országos egyetemi fórum arra „kívánja ösztönözni
az egyetemeket: kezdjenek mindenütt vitákat, fogalmazzák meg minden intézményben a radikális struktúraváltás főbb lépéseit, és haladéktalanul kezdjék el a tényleges és gyakorlati átalakítást. Országosan a következő
lépés egy Felsőoktatási Fórum lesz, mely a főiskolákat
is magába foglalja, és döntésekre is képes lesz..."
JÚLIUS: A Közoktatási és Művelődési Minisztérium
vezetői közreadnak egy ütemtervet, hogyan képzelik
az egyetemi szféra megváltozását. Az egyetemeken
ezt durva központi beavatkozásnak, a meg nem valósult egyetemi autonómia megsértésének minősítik.
AUGUSZTUS 28.: Szilárd János, a SZOTE rektora
a szervezeti reformokat tartalmazó kompromisszumos tervezetet tesz le az asztalra, amelyben az Oktatók Fórumának számos javaslata is szerepel.
SZEPTEMBER 1.: A SZOTE rektorhelyetteseinek,
dékánjainak m a n d á t u m a lejár.
SZEPTEMBER: Az egyetemi tanévnyitókon felolvassák Andrásfalvi Bertalan közoktatási és művelődési
miniszter levelét, amelyben a minisztériumnak az
egyetemi életbe való korábbi beavatkozási kísérletét
visszavonja.
OKTÓBER 31.: A május 23-án alakult kormány
népjóléti minisztere, Surján László először találkozik az orvosegyetemek rektoraival.

NOVEMBER 3.: A kormány három érintett tárcája vezetőinek aláírásával állásfoglalás lát napvilágot
a felsőoktatás jövőjével kapcsolatosan.
NOVEMBER 29.: Szilárd. János, a SZOTE rektora összehívja a régi egyetemi tanácsot, és javasolja,
hogy válasszák időben külön az egyetemi tanács tagjainak újraválasztását a szervezeti és működési szabályzat elfogadásától.
DECEMBER 10.: A SZOTE küldöttgyűlése újraválasztja az egyetemi tanács harmadát. „A tagok közé
egy címzetes egyetemi tanáron kívül egyetlen professzor sem kerül be..."
DECEMBER
18.: Tanszékvezetői értekezlet
a SZOTE-n. A professzorok tiltakozó állásfoglalást
küldenek Surján László népjóléti miniszternek és
a sajtónak. Időközben lemondanak Szilárd János
vezetőtársai, akiknek mandátuma ugyan már lejárt,
de a miniszter és a rektor kérésére eddig ellátták feladataikat. Most a rektor is lemond.
A Művelődési Minisztérium jóváhagyja a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szervezeti és Működési
Szabályzatát, mely alapján az intézet konzervatóriu m m á alakul.
Az 1985. évi oktatási törvény 1990. évi módosítása
(az 1990. évi XXIII. törvény), s az ahhoz tartozó kormányrendelet teszi lehetővé a magán felsőoktatási
intézmények alapítását. Ezzel párhuzamosan alakult
ki a nem állami felsőoktatási intézmények normatív
támogatása, amelyet a költségvetési törvény a nem
állami közoktatási intézmények finanszírozásának
formájában végzett.
A szegedi hittudományi főiskola felvehet világi nappali tagozatos hallgatókat, az előadásokat látogathatják más szakon tanuló egyetemisták és főiskolások.
1991.
MÁRCIUS 14.: Öt szegedi felsőoktatási intézmény
vezetői szándéknyilatkozatot írnak alá a Szegedi
Universitas létrehozásáról.
JÚNIUS 6.: Társasági szerződés a Szegedi Universitas
Egyesülésről. Az egyesítésnek nem adottak sem a törvényi, sem a gazdasági feltételei. Nem jogi személy,
önálló gazdálkodást nem folytathat. Eszköze: közös pályázatokkal igyekszik megteremteni a közös infrastruktúra alapjait. Első lépése: az univerzitás telefonhálózatának kialakítása. Következő lépésnek a közös szakok
létrehozását tekinti. Igazgatótanácsa elnöke: minden
tanévben más felsőoktatási intézmény vezetője.
SZEPTEMBER. 1.: Együttműködési megállapodás
a JATE és JGYTF tanár szakos hallgatóinak oktatás-

technológiai képzéséről. Megállapodás a JATE BTK
és a JGYTF között az 1993/94-es tanévtől induló
szerb-egyéb szakos közös képzésről.
S Z E P T E M B E R 2.: Megállapodás a JATE TTK és
a JGYTF között a matematika szakos tanárképzés
részleges csereekvivalenciájáról.
S Z E P T E M B E R 15.: Úgynevezett „Álmodó Bizottság" alakul a JATE volt rektorai (Csákány Béla,
Kristó Gyula), valamint a tanárképző főiskola egykori főigazgatói (Szendrei János, Békési Imre) tagságával - az egyetemen és a főiskolán folyó tanárképzés összehangolására.
Az 1985. évi oktatási törvényben szabályozott hallgatói támogatásokból egységes hallgatói ösztöndíj-normatívát hoznak létre, amelyet a kormányzat a hallgatók száma után folyósít a felsőoktatási
intézmény részére. Az intézmény ezt a támogatást
csak a hallgatók különböző pénzbeli támogatására
használhatja, saját maga megállapított szabályzata
(és a hallgatók többségi képviseletével összeállított
intézményi bizottság/ok/ döntése) alapján.
1992.
SZEPTEMBER: A hódmezővásárhelyi mezőgazdasági főiskola mezőgazdasági mérnököket képez.
OKTÓBER 20.: Az úgynevezett „Álmodó Bizottság"
javaslata a JATE és a JGYTF szervezeti összekapcsolására, különös tekintettel az egységes tanárképzés
jövőjére.
Felépül Újszegeden a Szegedi Csillagvizsgáló.
Az egészségügyben a főiskolai szintű képzéseket
4 évesre emelték - így a védőnőképzést is - és ezzel
egy időben megalakult a diplomásápoló-képzés.
1993.
FEBRUÁR 22.: A szakmódszertan (tantárgy-pedagógia) oktatásának reformja.
MÁRCIUS 30.: Szándéknyilatkozat a JATE és
a JGYTF szervezeti összekapcsolására.
S Z E P T E M B E R 1.: Hatályba lép az 1993. évi
LXXX. törvény a felsőoktatásról. A felsőoktatásról
szóló 1993. évi törvény lefekteti az autonóm magyar felsőoktatás alapjait. A törvény: a felsőoktatás
duális (egyetemi és főiskolai) intézményrendszerének fenntartását határozza meg. Rögzíti az oktatás,
a tanulás, a tudományos kutatás és a művészeti alkotó tevékenység szabadságát. (Az államszocialista
szabályozásban az egyetemektől a Magyar Tudományos Akadémiához áttelepített) tudományos
minősítés jogát és rendszerét visszaállítja az egyetemekre. Létrehozza a felsőoktatás akkreditációját,

s az ezt végző Országos Akkreditációs Bizottságot.
A minőségi követelmények, a felsőoktatási, a gazdasági szféra és a kormányzat érdekeinek kifejezésére,
a felsőoktatás fejlesztésének és működésének koordinálására létrehozza a Felsőoktatási és Tudományos
Tanácsot mint a felsőoktatás legfontosabb tanácsadó, döntés-előkészítő, érdekegyeztető testületét.
Egységesíti a felsőoktatás kormányzati irányítását,
a felsőoktatás kormányzati feladatait egyetlen minisztériumhoz (a Művelődési és Közoktatási Minisztériumhoz) helyezi. Meghatározza a felsőoktatási képzés
szintjeit: az egyetemi és főiskolai képzést, a posztgraduális képzést és a doktori képzést. Meghatározza a felsőoktatási intézményalapítás, többek között
a nem állami intézményalapítás szabályait, eljárását.
Szabályozza az állami és nem állami intézmények
státusát. Meghatározta a felsőoktatás állami finanszírozásának csatornáit. A felsőoktatásról szóló 1993.
évi törvény szabályozása alapján a felsőoktatásban
részt vevő hallgatók tandíjat fizetnek, amelyet állami
felsőoktatási intézmény esetében kormányrendelet,
nem állami intézmény esetében pedig az intézmény
szabályzata állapít meg. A kormányrendeletben meghatározott tandíj havi 2 ezer forint 1995. évi bevezetéskor. Ezt a tandíjat - az államilag finanszírozott
hallgatók esetében - a 90-es évek végén eltörlik. Az államilag finanszírozott elsőéves hallgatói létszámot
a kormány évente határozza meg (ez a 90-es évek közepén 42 ezer fő, a 90-es évek végén 46 ezer fő).
1994.
ÁPRILIS 28.: A JGYTF tanácsának állásfoglalása
a JATE és a JGYTF szervezeti összekapcsolására vonatkozó szándéknyilatkozat időszerű tennivalóiról.
MÁJUS: Fráter Loránd, a SZOTE rektorának javaslata az új szegedi egyetem koncepciójára.
J Ú N I U S 21.: UNIVERSITAS fejlesztési progr a m - Orosz Bálinttól, Szeged Megyei Jogú Város
főépítészétől.
J Ú N I U S 24.: A JATE középtávú fejlesztési terve Csirik Jánostól, a JATE rektorától.
A JATE Állam- és Jogtudományi Kara és a Károli
Gáspár Református Egyetem közös levelező jogászképzést indít Kecskeméten.
NOVEMBER 1.: Létrejön a Szegedi Egyetemi Szövetség.
1995.
S Z E P T E M B E R 25.: A tandíj bevezetése ellen indult országos demonstráció, mely a Parlament előtti
tüntetésbe torkollik.

1996.
JANUÁR 15-16.: Magyarországon elsőként a JATE-t
teszteli az Európai Rektori Konferencia.
MÁRCIUS 12.: A Szegedi Universitas fejlesztési programját Takács Máté, a Délterv Kft. Komplex Műszaki Tervező Iroda vezetője készíti, melyet
a városi önkormányzat városrendezési irodájának
főépítésze, Nóvák István is támogat. A Latin negyed
koncepciót a sajtó hasábjain Koczor György építész
bírálja, aki a debrecenihez hasonló campust hozna
létre Szegeden.
MÁRCIUS 25.: A Világbank úgy dönt, hogy megindítja azt a projektet, melynek során 50 millió dollár kölcsönt nyújt azoknak az intézményeknek, melyek részt
vesznek a regionális integrációban. Ezek a JATE, a
SZOTE, a JGYTF, a zeneművészeti főiskola, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai
Kara (Szeged), a Debreceni Agrártudományi Egyetem
Mezőgazdasági Főiskolai Kara (Hódmezővásárhely).
Az integráció célja - az erre beterjesztett szándéknyilatkozat szerint - az, hogy „növelje az intézmények hatékonyságát alapfeladataiknak, azaz a felsőfokú szakemberképzésnek, az értelmiségi létre való felkészítésnek,
illetve a tudományok, a művészetek és a kultúra ellátásában". A kölcsön folyósításának várható időpontja:
1996 novembere. A szándéknyilatkozatot a JATEtanács 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.
ÁPRILIS 11.: A JATE egyetemi tanácsa elfogadja
a Szegedi Felsőoktatási Szövetség (SZFSZ) megalakítására vonatkozó szándéknyilatkozatot. „A szövetség létrehozásának feltétele a felsőoktatási törvény
módosítása, ami reményei szerint még a nyári szünet előtt a parlament elé kerül. (...) Az integrációs
szándék kinyilvánítása azért fontos, hogy nehogy
diszkvalifikálják Szegedet a világbanki kölcsönökért
folyó versenyben..."
ÁPRILIS 16.: Skultéty Tamás, a JATE TTK hallgatója a HÖKOSZ új elnöke kijelenti: „...A felsőoktatási
törvényt illetően mi kiállunk amellett, hogy a hallgatók egyéni és kollektív jogai érvényesüljenek, hogy
a diákoknak országos szinten is legyen lehetőségük
belelátni és beleszólni saját jogaikba és az egyetem
belső életébe."
MÁJUS 6 - 1 0 . : A Világbank illetékesei megvizsgálják az integráció helyzetét.
JÚNIUS: A Világbank ellenőrzi az integráció első
fázisát, az SZFSZ létrehozását.
JŰLIUS 1.: A szegedi felsőoktatási intézmények
vezetői aláírják az SZFSZ létrehozásáról szóló

szándéknyilatkozatot. Az intézmények: József Attila
Tudományegyetem, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola,
a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai Kara (Szeged), a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai
Kara (Hódmezővásárhely), valamint társult tagként
a hittudományi főiskola, az MTA Szegedi Biológiai
Központja. Az SZFSZ - a felsőoktatási törvény
lehetővé teszi - jogi személyiséggel bíró, önállóan
gazdálkodó szövetség. Az intézmények autonómiájuk jelentős részét megőrzik a szövetségben, amely
egyúttal szervezeti kereteket szolgáltat a különböző
tanszékek oktatási és kutatási együttműködéséhez,
és hozzájárul a lehető legnagyobb mértékű hallgatói
átjárhatóság megteremtéséhez. Anyagi és működési
alapja: az 50-60 millió dollárra becsült világbanki kölcsön, számítógépes és információs hálózat,
FEFA- (Felzárkózás az Európai Felsőoktatási Alaphoz) előpályázat, melynek összege országosan 1,5
milliárd forint, amelyből Szeged szerencsés esetben
300 millióval részesülhet: saját bevételek, önkormányzati és egyéb támogatás.
SZEPTEMBER: A Világbank elkészíti a márciusban megígért kölcsön végleges tervezetét.
Hatályba lép az 1993. évi felsőoktatási törvény
1996. évi módosítása, mely jelentős továbblépés
a felsőoktatás reformjában. A módosítás: beilleszti
a felsőoktatás rendszerébe a (rövid idejű) kétéves
akkreditált felsőfokú szakképzést. A felsőoktatási
intézmények alapítását újraszabályozza, lehetővé
téve és ösztönözve az intézmények integrációját,
a felsőoktatási szövetségek kialakulását. Szabályozza a felsőoktatás állami támogatását. Előírja (a már
normatív hallgatói ösztöndíj mellett) a képzési és létesítmény-fenntartási támogatás normatív finanszírozási módját. Pontosítja az Országos Akkreditációs
Bizottság és a Felsőoktatási és Tudományos Tanács
jogállását és feladatait. A felsőoktatási törvény 1996.
évi módosítása bevezeti az államilag finanszírozott
felsőoktatási képzés fogalmát. Az államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgató tandíját továbbra is kormányrendelet határozza meg, s nagysága
a hallgatói ösztöndíj normatívájának összegéhez
van kötve, az államilag nem finanszírozott képzésben részt vevők viszont teljes költségtérítést fizetnek. Előírja: 1998 végére jöjjenek létre az integrált
egyetemek.

DECEMBER 14.: A felsőoktatási törvény módosítása után a HÖKOSZ HÖOK-ká (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája) alakult.
A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
Egyetemi Tanácsának határozata alapján az ország
két konzervatóriuma valamennyi engedélyezett szak
első három évfolyamában is folytathat egyetemi képzést. A határozat évenkénti átjárhatóságot biztosít
a főiskolai és egyetemi képzési szint között, lehetővé
téve, hogy a hallgató a tanulmányai során tanúsított
előmenetele és tehetsége alapján szerezzen főiskolai
vagy egyetemi diplomát.
1998.
JANUÁR 1.: Közös költségvetéssel indulnak a szegedi felsőoktatási intézmények.
MÁRCIUS 10.: Az országgyűlés dönt a megszüntetett szegedi tanítóképzés újraindításáról.
ÁPRILIS 1.: Megalakul a Szegedi Felsőoktatási
Szövetség. Ennek tagja lett: József Attila Tudományegyetem; Szent-Györgyi Albert Orvostudományi
Egyetem; Juhász Gyula Tanárképző Főiskola; Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Szegedi Főiskolai
Kara; Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervatóriuma; Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskola Kar,
Hódmezővásárhely.
A hazai hallgató-oktató arány (az 1990-es 5:1 arányról ) közel l : l l , 8 - r e javul, de elmarad az OECD
14,6-es országátlagától.
1999:
A Szegedi Universitas hivatalos kerete: a Szegedi
Felsőoktatási Szövetség (SZFSZ), melynek elnöke
Rácz Béla; a Hallgatói Önkormányzatának (SZFSZ
HÖK), melynek első elnöke: Jancsák Csaba, korábbi
JGYTFK HÖK-elnök.
D E C E M B E R 21.: Az SZFSZ Hallgatói Önkormányzata feloszlatja magát, utódszervezete: a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata.
A hódmezővásárhelyi mezőgazdasági főiskola minősített tanüzemként látja el a gyakorlati oktatás
feladatát. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízása alapján ezen évtől kezdődően
a karon működik a Regionális Szaktanácsadási Központ.
2000.
JANUÁR 1.: A szegedi és hódmezővásárhelyi
felsőoktatási intézmények egyesítése (József Attila
Tudományegyetem - JATE, Szent-Györgyi Albert

Orvostudományi Egyetem - SZOTE, Juhász Gyula
Tanárképző Főiskola - JGYTF, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola - SZÉF, Debreceni Agrártudományi
Egyetem - Mezőgazdasági Főiskola - DATE-MF)
Szegedi Tudományegyetem néven (SZTE).
2002
MÁRCIUS: Pálinkás József oktatási miniszter lerakja az új tanulmányi és információs központ, a TIK
alapkövét.
Emléktáblát helyez el az amerikai kémikusok társasága a Dóm téri Panteonban: „Mérföldkő a kémia történetében Szent-Györgyi Albert munkássága a biológiai
oxidáció és a C-vitamin felfedezése terén. Szent-Györgyi Albert (1893-1986) biokémikus a 20-as években
útkereső munkát végzett a biológiai oxidáció mechanizmusának felfedezésében. 1930-36 között a Szegedi Egyetem professzoraként sikerült bebizonyítania,
hogy a korábban izolált hexuronsav a C-vitaminnal
azonos, és kilogrammos mennyiségben paprikából
készíthető. 1937-ben kapott fiziológiai-orvostudományi Nobel-díjat a 'biológiai életfolyamatok, különösen
a C-vitamin, valamint a fumársav-katalízis terén tett
felfedezéseiért' később munkatársaival világszínvonalú eredményeket ért el az izom kémiai és biokémai
mechanizmusainak vizsgálatában 1948-tól haláláig
az Amerikai Egyesült Államokban dolgozott, ahol
rákkutatással is foglalkozott".
SZEPTEMBER: Szegeden (2005 őszétől Szolnokon is) megkezdődött a szülésznők képzése.
2003.
szeptember 1.: A sikeres kari akkreditációt követően
a szegedi konzervatórium a Szegedi Tudományegyetem 11. karaként folytatja tevékenységét, és képez
a főiskolai szakokon kamaraművészeket és tanárokat, az egyetemi szakokon pedig előadóművészeket
és művésztanárokat.
2004.
DECEMBER 9.: Ünnepélyen adják át az egyetem
új épületét, a Tanulmányi és Információs Központot, melynek nagy részében az egyetemi könyvtár
kap helyet.
2005.
NOVEMBER 29.: Az országgyűlés elfogadja
a 2005. évi CXXXIX. törvényt a felsőoktatásról.
DECEMBER 9.: Az egyetem Tanulmányi és Információs Központja fölveszi József Attila nevét.

2006.
MÁRCIUS 1.: Hatályba lép a felsőoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény.
OKTÓBER 30.: Az egyetemi szenátus dönt:
a főiskolai karok elnevezése megváltozik. így: egészségtudományi és szociális képzési kar, Juhász Gyula
pedagógusképző kar, mezőgazdasági kar, mérnök
kar, zeneművészeti kar.
2007.
JANUÁR: Önálló kar a fogorvos-tudományi kar.
JÚLIUS 9.: Lezárul az egyetemtörténeti vita: Báthory István fejedelem, lengyel király és litván
nagyfejedelem által 1581-ben alapított kolozsvári
jezsuita kollégiumot - amely a korabeli gyakorlat
szerint a jezsuita irányítású egyetem alapításának
előfeltétele, s melyet 1582. február 9-én XIII. Gergely pápa megerősített, és egyetemi rangra emelt
- az SZTE szenátusa - 39 szavazattal 1 ellenében a szegedi univerzitás szellemi örökösének minősíti.
JÚLIUS: Átadják az újszegedi biológiai épületet,
illetve a gazdaságtudományi kar felújított, Kálvária
sugárúti épületét.
A 2007/2008-as tanévben bevezetik a papír alapú
leckekönyv helyett az elektronikus indexet.
ÖSZ: Összekapcsolják Szeged és az egyetem betegellátását: sikeresen lezárul az egészségügyi integráció.
2008.
MÁRCIUS 14.: Megszületik az 50/2008. (III. 14.)
kormányrendelet a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján
történő finanszírozásáról.
2009.
ÁPRILIS 23.: A Szegedi Tudományegyetem József
Attila Tanulmányi és Információs Központja a magyar egyetemek között elsőként nyerte el a 2009
Legtöbbet Zöldült Irodája Díjat.
SZEPTEMBER 5.: Az SZTE elnyeri a Felsőoktatási
Minőségi Díjat. A 2009/2010-es felsőoktatási tanév országos tanévnyitóját tartják a Szegedi Tudományegyetemen jubileumi, a szegedi felsőoktatási integráció 10
éves évfordulóját ünneplő tanévnyitó szenátusülésén.
NOVEMBER 11.: Sólyom László köztársasági
elnöktől veheti át a köztársaság címerével díszített
aranygyűrűt két kitüntetéses doktori címet szerző fiatal, Dömyei Ágnes (TTIK) és Sztriha László (ÁOK)
az egyetem napi ünnepségen.

A

SZEGEDI

FELSŐOKTATÁS

VEZETŐI

(1921-2009)

„ A Z TUDOMÁNY
GYÜKERE
KESERŰ
•
GYÜMÖLCSE •
- PENIG
GYÖNYÖRŰSÉGES'.'
/APÁCZAI)

I. EGYETEMEK

FERENC JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM, 1921. június 17.-1940. október 16., Szeged
Rektor:
1921--1922
1922--1923
1923--1924
1924--1925
1925--1926
1926--1927
1927--1928
1928--1929
1929--1930
1930--1931
1931--1932
1932--1933
1933--1934
1934--1935
1935--1936
1936--1937
1937--1938
1938--1939
1939--1940

Menyhárth Gáspár
Pfeiffer Péter
Veszprémy Dezső
Reinbold Béla
Csengery János
Riesz Frigyes
Tóth Károly
Reinbold Béla
Issekutz Béla
Dézsi Lajos
Győrffy István
Kováts Ferenc
Veress Elemér
Schmidt Henrik
Széki Tibor
Kiss Albert
Ditrói Gábor
Erdélyi László
Gelei József
Ereky István
Baló József

HORTHY MIKLÓS TUDOMÁNYEGYETEM, 1940. november 11.-1945. május, Szeged
Rektor:
1940-1941
1941 -1942
1942-1943
1943-1944
1944-1945
1945-1946
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1951

Szent-Györgyi Albert
Kogutowicz Károly
FröhlichPál
KramárJenő
Koltay-Kastner Jenő
Riesz Frigyes
Purjesz Béla
Tóth László
Székely István
Ditrói Gábor
Schneller Károly
Trencsényi-Waldapfel
Imre
Mészöly Gedeon (megbízott)
Kalmár László

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, 1945. május-1962. szeptember 1., Szeged
JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM, 1962. szeptember 1.-1999. december 31., Szeged
Rektor:
1951-•1954
1954-•1955
1955- 1957.
IV. 1.
1957. IV. 1.1957
1957--1958
1958-•1964
1964--1967
1967--1973
1973--1976
1976--1982
1982--1985
1985--1990
1990--1992
1992--1994
1994. IX. 1.X. 31.
1994-1999

Fodor Gábor
Kiss Árpád
Baráti Dezső
Bolya Lajos

(megbízott)

Greguss Pál
Antalffy György
Szabó Zoltán
Márta Ferenc
Fodor Géza
Antalffy György
Kristó Gyula
Csákány Béla
Róna-Tas András
Csirik János
Rácz Béla (ügyvezető
Mészáros Rezső

rektorhelyettes)

SZEGEDI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM, 1951. február 1.-1987. december 10., Szeged
SZENT-GYÖRGYI ALBERT ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM,1987. december 1 0 . - 1 9 9 9 .
december 31., Szeged
Dékán:
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1956
1956-1957

Huszák István
Korpássy Béla
Krámli András
Kukán Ferenc
Korpássy Béla

1957-1958
1958-1962
1962-1963
1963-1972
1972-1975
1975-1984
1984-1985
1986. I.-VI.
1986-1991
1991-1997
1997-1999

Jáki Gyula
Petri Gábor
Rávnay Tamás
Tóth Károly
Szontágh Ferenc
Petri Gábor
Cserháti István
Minker Emil
Szilárd János
Fráter Loránd
Dobozy Attila

Rektor:

II. FŐISKOLÁK

ÁLLAMI POLGÁRI ISKOLAI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA, 1928-1947, Szeged
ÁLLAMI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA, 1947-1962, Szeged
SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA, 1963-1973. október 5., Szeged
JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA, 1973. október 5.-1999. december 31., Szeged
Igazgató:
1928
1928--1932
1932--1938
1938--1939
1939--1940
1940--1942
1942--1949
1949--1952
1952- 1958
1958- 1966
1966- •1969

Závodszky Levente
Jugovics Lajos
Galamb Sándor
Littke Aurél
Szőkefalvi-Nagy Gyula
Ábrahám Ambrus
Schilling Gábor
Eperjessy Kálmán
Ágoston György
Lerner Károly
Csukás István
Szendrei János

Főigazgató:
1970--1975
1975--1981
1981--1987
1987--1990
1991--1994
1994--1995
1995--1998
1998--1999

Hegedűs András
Moholi Károly
Szendrei János
Békési Imre
Szalay István
Varga István
Békési Imre
Galambos Gábor

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI FŐISKOLA ÉNEK- ÉS ZENEISKOLAI TANÁRKÉPZŐ INTÉZET SZEGEDI TAGOZATA, 1966-1990, Szeged
LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI FŐISKOLA SZEGEDI KONZERVATÓRIUMA, 1990-1999, Szeged
Igazgató:
1966-1972

Báthory

Főigazgató
1972-1976
1976-1999

Kedves Tamás
Weninger Richárd

Sándor

SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLA, 1970-1986, Szeged
KERTÉSZETI É S ÉLELMISZERIPARI EGYETEM ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLAI KARA,
1986-1998, Szeged
JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLAI KARA,
1998-1999. december 31., Szeged
Főigazgató:
1970-1979
1979-1988
1988-1990
1991-1995
1996-1999

Horváth Károly
Gábor Miklósné
Balogh Sándor
Dinya László
Szabó Gábor

SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLA ÁLLATTENYÉSZTÉSI KARA,
1972-1978, Hódmezővásárhely
ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI EGYETEM ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KARA,
1978-1987, Hódmezővásárhely
DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM ÁLLATTENYÉSZTÉSI FŐISKOLAI KARA,
1987-1995, Hódmezővásárhely
DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLAI KARA,
1995-1999, Hódmezővásárhely
Főigazgató:
1972-1975
1975-1980

Fekete Gyula
Korell Ferenc

1980-1987
1987-1995
1995-1997
1997-1998
1998-2003

Facsar Imre
Mucsi Imre
Sinkovics György
Mucsi Imre
Bicsérdy Gyula

ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR, 1973-1985, Szeged
HAYNAL IMRE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR,
1985-1993, Szeged
SZENT-GYÖRGYI ALBERT ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR,
1993-1999. december 31., Szeged
Főigazgató:
1973-1997
1997-1999

Szél Éva
Boda Márta

III. SZEGEDI UNIVERZITÁS

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, 2000. január 1.-, Szeged
Rektor:
2000-2003
2003Rektorhelyettes:
2000-2003

Mészáros Rezső
Szabó Gábor

Általános rektorhelyettes:
Dobozy Attila, a Szent-Györgyi Albert
Orvos- és Gyógyszerész-tudományi
Centrum

elnöke

Tudományos rektorhelyettes:
Benedek György
Hallgatói rektorhelyettes:
Seres László
Oktatási rektorhelyettes:
Visy Csaba
Gazdasági és közkapcsolati rektorhelyettes:
Szabó Gábor,
a Dél-alföldi Agrártudományi Centrum elnöke
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2003-

Általános rektorhelyettes, a Szent-Györgyi Albert Orvosés Gyógyszerész-tudományi Centrum elnöke:
2003-2007
Lonovics János
A Dél-alföldi Agrártudományi Centrum elnöke:
2003-2007
Mucsi Imre
2007Véha Antal
A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke:
2007Pál Attila
Stratégiai rektorhelyettes, 2006-tól általános és stratégiai rektorhelyettes:
2003Rácz Béla
Tudományos és nemzetközi kapcsolatok rektorhelyettes:
2003-2008
Dékány Imre
2008Palkó András
Oktatási rektorhelyettes:
2003Pukánszky Béla
Hallgatói és közkapcsolatok rektorhelyettes:
2003Badó Attila
Kutatásfejlesztési és stratégiai rektorhelyettes:
2006Kiricsi Imre

Kari dékán:
ÁJTK
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1999-2002
2002-

Besenyei Lajos
Szabó Imre

ÁOK

1999-2000
2000-2003
2003-

Mészáros Tamás
Lonovics János
Benedek György

BTK

1999-2005
2005-2008
2008-

Berta Árpád
Almási Tibor
Csemus Sándor

ETSZK

1999-2003
2003-

Boda Márta
Pogány Magdolna

FOK

2007-

Nagy

GTK

1999-2005
2005-

Farkas Beáta
Hetesi Erzsébet

Katalin

2006-

Erős István
Falkay György
Fülöp Ferenc

JGYPK

1999-

Galambos

MGK

1999-2003
2003-2006
2006-

Bicsérdy Gyula
Mucsi Imre
Bodnár Károly

MK

1999-2002
2002-2006
2006-

Szabó Gábor
Fenyvessy József
Véha Antal

TTIK

1999-2005
2005-2008
2008-

Mezősi Gábor
Csirik János
Hernádi Klára

ZMK

1999-

Kerek Ferenc

GYTK

1999-2000
2000-2006

't

Gábor

A H O G Y A R E K T O R O K , FŐIGAZGATÓK LÁTJÁK

EGYETEM

SZEGEDEN

(1921)

DR.

MENYHÁRTH

GÁSPÁR

A FERENC JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM
E L S Ő S Z E G E D I , 1921 É S 1922 K Ö Z Ö T T I R E K T O R A :
„Az egyetem ott van, ahol tanárai
és ifjúsága tovább folytatják a kultúrmunkát"

A
S

zeged város történelmének egyik legjelentősebb dátuma: ünnepélyes keretek között megnyitották
az egyetemet és átadták rendeltetésének" - írja 1921. október 10-én az akkor Szeged néven jelentkező
Délmagyarország tudósítója. „Az ünnepély istentisztelettel kezdődött a rókusi templomban, majd az egyetemi tanács, a tanári kar és a nobilitások csoportja az egyetem központi épülete elé vonult. A Dugonics
téren ekkor m á r több ezer főnyi közönség és a középiskolai diákok sorfala várt zászlók alatt az érkezőkre,
elsősorban Horthy Miklós kormányzóra..." A fogatok „egymás után gördültek a központi épület bejárója elé.
Az elsőkből a festői díszruhába öltözött dr. Menyhárth Gáspár rektor és a négy dékán szállt ki az egyetemi
tanárok kíséretében..." Menyhárth rektor nyitotta meg az 192 1/22. tanévet, mely az egyetem 49-ik működési
éve, „Szeged város egyetemi tanéveinek pedig bizonyára sok századot megnyitó elseje...

„I. (...) A nemzet jövőjének egyik erős pillérét mentették meg, akik ezt az egyetemet fenntartották.
(...)
Szeged város volt az első, amely, mikor egyetemünk
a száműzetés könnyáztatta keserű kenyerére kényszerült, kitárta karjait ölelésre az otthonától megfosztott egyetemnek, s nem rettenve vissza attól, hogy
a kényes vendég lefokozott igényeinek kezdetleges
kielégítésére is nagy áldozatot kell hoznia, igaz magyar vendégszeretettel kínált otthont a hontalanná
vált tudománynak és üldözött papjainak. (...)
II. (...) Mi nem vagyunk most alapított új egyetem. A mi
egyetemünk nem maradt ott, ahol a nekünk bár feledhetetlen, s kedves és minden anyagi gazdagságunkat
magukba rejtő, mégis üres épületek és falak állnak.
Az egyetem egyéniségét keletkezése adja, a szellem,
amely benne életre kel, s amelyet terjeszt; tanári kara,
mely a tudományt sajátosan műveli és közvetíti, az ifjúság, mely légkörében nevelkedik, s amelynek révén
az egyetem szelleme az életbe átültetődik; múltja, ha-

gyományai és haladásának iránya; mindez a maga
egységében és nem a geográfiai hely; nem az épületek, berendezések és felszerelési tárgyak.
(...) S az egyetem, ha meg nem szűnik (...), ott van,
ahol tanárai és ifjúsága tovább folytatják a kultúrmunkát, ahol történetének lelke, múltjának szelleme
kisugárzik. (...) Mi itt vagyunk, ezért egyetemünk
az, ami volt 47 éven át Kolozsváron és az utolsó két
tanévben Budapesten. (...)
Tudjátok, hogy a rectort nem személyéért, hanem az egyetemért, az egyetem érdekeiért kell
mindannyiunknak segítenünk. Mert a rectornak
nincs és nem lehet más feladata, mit hogy az egyetem szabadságának, jogainak bátor és hű szószólója, képviselője, tanártársainak igaz, őszinte kartársa,
az ifjúságnak pedig jóakaratú tanácsadója, pártfogója és barátja legyen; ezek pedig összességében adják
az egyetemnek jól felfogott érdekeit, s ezek oltalma
mindannyiunk közös kötelessége.

Rerrich Béla műépítész tervei alapján fejeződött be 1930-ra több egyetemi beruházás. Ekkorra készült
el a hat épületből álló klinikai telep és a kilenc orvosi és természettudományi épületet magában foglaló
templomtéri épülettömb. Klebelsberg Kunó 1930. október 25-én, a zárókő ünnepélyes elhelyezésekor
mondta: ezzel - a magyar állam és Szeged városának áldozatkészségéből - „ ú j , szebb hajlékot nyert
a Kolozsvárról elűzött, menekült, bujdosó egyetem".

(...) A jövőn munkál, aki a jelen feladatit számba veszi, rajzoljuk meg magunk elé - legalább nagy vonásokban - a magyar tudományegyetem feladatait. (...)
1. A magyar egyetemnek három feladatkörét tartom
megkülönböztethetőnek. (...)
A tudomány művelése, az elmélyedő búvárlat, s ebben a természet, az emberi lélek mélységeinek vizsgálata és feltárása; a világrend jelenségeinek, tüneményeinek észlelése, mibenlétük és törvényeiknek
földerítése, a törvényekben rejlő igazságoknak megállapítása, s a búvárlat eredményeinek rendszerezése, összefoglalása, s ez által a tudománynak teremtése: az egyik, s minden egyetemnek közös feladata.
A másik: a tudománynak közlése, tanítása, a kialakított igazságoknak átadása a felnövekvő nemzedéknek; bevonása az ifjúságnak a búvárkodó, kutató

munkásságba; részesítsük a tudományt életrehívó és
előbbrevivő szellemi erőkifejtésben s ezzel a munka
folytatása, eszméjének bennök életre keltése, ami
egyszersmind biztosítja a m u n k a folytonosságát,
termékenységének egyedüli föltételét. (...) Magam is
azt tartom, hogy a modern tudománynak legfőbb értéke az őgyakorlatiassága, ami alatt az értendő, hogy
céljául az embert (...) ismeri.
A képzés gyakorlati oldalára azonban az egyetem
több súlyt nem helyezhet, mint amennyi a tudomány
megértéséhez szükséges. Evégből azonban kívánatos
civilizációnk iránya is az, hogy tudomány és gyakorlat egymásra találjanak, egymást termékenyítsék.
Az orvosi és tanárképző intézetekkel is rendelkező
karokon ez meg is van valósítva. Üdvös volna, ha
egyetemeink székhelyein, s így itt is e cél szolgálatá-

ban a jogi szakképzésre tekintettel a gyakorlati bírói
és ügyvédi vizsgáló bizottság megszerveztetnék. (...)
2. Éppen abból azonban, hogy a szakiskolák nem
alkalmasak arra, hogy azokat az egyesített feladatokat megoldják, amelyek a társadalom vezető
tényezőinek erre való előkészítése tekintetében
a főiskolára várnak, hanem erre jól felszerelt egyetemek szükségesek: következő felfogásom szerint,
s azt az élet is parancsolja, hogy az egyetemre nálunk
bebocsátassék mielőbb egyebek között elsősorban
a gazdaság és főként a mezőgazdaság
tudománya.
(...) Gazdasági szakiskoláink tanárainak tudományos kiképzése sincs biztosítva kellőképpen addig,
amíg a hazai egyetemeket a gazdasági tudományok
intenzív művelésére meg nem nyitjuk
Önálló gazdasági egyetemet az állam fölösleges megterhelésének tartok, mert a körébe szükségképpen
bevonandó tudományágak az egyetemeken m á r képviselve vannak.
Magára maradó gazdasági fakultás pedig nélkülözi
azokat a tudományos szakokat, amelyekre sikeres
m u n k a végezhetése céljából föltétlenül szüksége
van.(...)
A kérdést helyesen a tudományegyetemek
tanszékeinek kellő kiegészítése, illetőleg minden egyetem kebelében felállítandó gazdasági fakultás révén vélem
megoldhatónak. (...)
3. A tudományos búvárlat és tanítás feladatain kívül (...) a magyar egyetemnek sajátos nemzeti feladatot is látok zászlóján. (...) A magyar egyetem nem
zárkózhatik el, nem élhet csak a tudománynak. S nem
főként a vidéki egyetem és különösen a mai időben.
(...) Az egyetem mint nemzeti kultúrintézmény
a nemzeti öntudat ébrentartására és ápolására is kiváló gondot tartozik fordítani. (...)
E feladat magával hozza, hogy az egyetem hallassa szavát elsősorban ifjúságával szemben az emberi élet és a
nemzeti lét nagy kérdéseiről tárgyilagos szemlélettel, eszmei magasságban, visszavezetve azokat erkölcsi tartalmukra és megfelelve rájuk becsületes igazsággal.
Egy az, amitől e részben óvakodni kell, hogy az egyetem ne elegyedjen bele a napi politikába, ne engedje
magát át politikai pártok eszközéül. (...)
Feladatául ismerem az egyetemnek e részben,
hogy a társadalom művelődési intézményeit, kultúraterjesztő alakulatait támogassa, munkásságukat,
ahol lehet, irányítsa, termékenyítse.
És különösen jó szolgálatokat tehet az egyetem a hazában nem új, egyetemünkön m á r otthonában is

ápolt 'University-Extension'
szabad egyetem intézményének meghonosítása, fejlesztése által. (...) Jogosult
a kívánalom, hogy a társadalomnak ismeretekre, tudományra szomjazó e szélesebb rétegei is hozzájussanak a tudomány forrásaihoz. (...)
4. (...) E sikeres munkának jelentős feltételei is vannak. E feltételek igen nagy része az állam terhére
esik. (...)
Az egyetem elsősorban a nemzeté, a hazáé. Feladatai is
főként országosak, a nemzeti tudományt és a nemzet
művelődését érintők és érdeklők. Az egyetemről

DÁTUM: 1921. június 16.
„ A nemzetgyűlés június 16-án elfogadja
az 1921. évi XXV. törvénycikket, amely a
Trianon miatt székhelyét veszett kolozsvári
Ferenc József Tudományegyetemet 'ideiglenesen' Szegedre helyezi.". (Szeged, 1921.
június 17.)
„A

Ferenc

József

négy tudománykarral

Tudományegyetem
(jog- és államtu-

dományi, orvostudományi,

bölcsészet-,

nyelv- és történettudományi,
matematika

valamint

természettudományi) kezdi meg

a működését Szegeden. (...) Az 1924. október 1 1 -én kelt rektori jelentésből kiderül,
hogy akkoriban az egyetemen működött 45
nyilvános rendes tanár, I nyilvános rendkívüli tanár, 6 adjunktus, 35 tanársegéd, 43
gyakornok, 25 magántanár, 1 előadó és 3
magántanító. A hallgatói létszám ugyanekkor
1000-1 100 fő körül mozgott. Az egyetemre
beiratkozni rendes vagy rendkívüli hallgatóként lehetett. Rendes hallgatók azok lehettek,
akik a középiskolai érettségi vizsgát rendben
letették, rendkívüli hallgatók, akik érettségit
ugyan nem szereztek, de 16 évesek elmúltak, és az egyetemi előadások megértéséhez
szükséges előképzettségnek birtokában voltak. A beiratkozás engedélyhez volt kötve,
amelyért írásbeli kérvénnyel a Karhoz kellett
folyamodni (...)" (www.emt.ro/downloads/
muszaki_szemle/msz46.pdf)

elterjedő vélemény a haza egyik legféltettebb kincsének fényére van hatással. (...)
A tanárok jő munkájának titka a környezetnek a búvárló munkára való alkalmas volta. Jól kell éreznie
magát annak, akitől alkotó munkát várunk. (...)
Kiváló tanár nagy vonzerő, jeles tanárok sokasága
pedig állandó ható mágnese a tudományra szomjas ifjú nemzedéknek.
E részben sokat tehet a város és közönsége a falai
között elhelyezett egyetem intézményeinek a maga
részéről is való hatékony támogatásával, a tanárok
jó megélhetésének, gondtalan életének tőle telhető
biztosításával. S mert egyetem nincs hallgatóság nélkül, jelentős feladat hárul a városra és közönségére az
ifjúság idevonzásának és itt tartózkodása föltételeinek
megszervezésével, különösen pedig kellemes lakás- és
ellátási viszonyok teremtésével. (...)
(...) S ha a lelkekre sikerül rávetítenem a képet,
amely előttem az igazi magyar egyetemi városról
megjelenik a maga jól berendezett, anyagilag biztosított egyetemi internátusaival, amelyekből Magyarország jövő társadalmának általánosan mívelt, viselkedésben, hangban előkelő vezető emberi fognak
kikerülni: nem kétlem, hogy a kép csábítani fogja
a megvalósításra hivatottakat az alapok lerakására,
s magam nyugodt öntudattal adhatom át a munka
továbbfolytatását utódomnak.

ban és újra életre hívatván 1786-ban másodszor?! (...)
Az egyetem folyton fejlődő intézmény. (...)
(Beszéd az egyetem ötvenesztendős
fennállása
alkalmával 1922. év június hó 29.)

5. Amikor azonban annyi szeretettel igyekszünk
az ifjú nemzedéknek az előkészületi időben munkája
teljesítését lehetővé tenni, amennyit a haza érdekében, mint annak majdnem gyümölcsbe forduló virága, kétségtelenül megérdemel: akkor tőle is elvárjuk,
hogy rajta legyen az egyetem munkája sikerén. (...)"
(Beszéd a tanév megnyitása és az egyetem ötvenesztendős fennállása alkalmával 1921. október hó 9-én.)

A hódmezővásárhelyi Egyetemi Kör, vagyis

TALALKOZASOK:
Somogyi Szilveszter polgármester vezetésével
városi küldöttség járt Vass József kultuszminiszternél, aztán gróf Teleki Pál miniszterelnöknél, aki „az ügynek legteljesebb mértékben
való felkarolását helyezte kilátásba", megemlítve, hogy „az a hely, ahova az ország érdeke
az egyetem elhelyezését kívánja, legelsősorban
Szeged". A városi küldöttség felkereste
Hegedűs Lóránt pénzügyminisztert is, „aki
készségesen megígérte, hogy a kolozsvári egyetem áthelyezési költségeit, amennyiben azok
az állami költségvetésbe fel vannak véve, nem
fogja törülni..."(Szeged, 1921. január 12.)
a vásárhelyi egyetemi polgárok is Szeged mellett teszik le a voksot. (Szeged, január 21.)
Berzenczey Domokos városi főmérnök azt nyilatkozza: „a Tábla már tegnap megkezdte a hurcolkodást... Igen erős tempóban halad a nagy
épületek: az ipariskolának, állami gimnáziumnak és más iskoláknak az átalakítása. A csatornázási költségek magukban véve hárommillió
koronát emésztenek fel... A főmérnök bizonyosra veszi, hogy október 1-én mindenütt

„(...) Egyetemünk 1872. május 29-én (...) több évi
fontolgatás és megszokott előkészítés után (...) történt megalapítása és megnyitása (...), kétségtelenül
mulasztás helyrehozásaként és az Erdélyben akkor
már több mint háromszáz év óta élő, s egyszer már
rövid életre is kelt kiváltságnak az egy országgá is
olvadt egy nemzet közakaratából való teljesedéseképpen. Lehetett volna-e valakinek is ekkor rossz
álomban fogant sejtése arról, hogy az erdélyi magyar
egyetem balsorsa 50 éven belül harmadszor is betelik,
amint történt az a Báthory István egyetemével 1603-

megnyithatják az egyetemet. A szemészeti és
nőgyógyászati klinikák már átadattak az egyetem céljaira, és néhány nap múlva megnyílik
az elmegyógyászati klinika a városi közkórházban, az ideggyógyászati klinika pedig a Pulcz
altábornagy utcában, és hamarosan készen áll
a kórtani intézet körlete is." Október végére
készül el 12 egyetemi épület. (Szeged, 1921.
augusztus 27.)
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A HORTHY MIKLÓS TUDOMÁNYEGYETEM
E L S Ő , 1940 É S 1941 K Ö Z Ö T T I R E K T O R A :
„Most már izzig-vérig Szegednek saját egyeteme leszen"

X

O

rszágra szóló fényes ünnepség keretében nyílt meg a Horthy Miklós-egyetem". A hétfőre időzített
eseményre m á r vasárnap a Tisza-partra érkezett a város két képviselője: Teleki Pál gróf miniszterelnök és Varga József kereskedelmi és iparügyi miniszter is - tudatja 1940. november 11. jeles napjáról
a Délmagyarország tudósítása. „Hóman Bálint dr. vallás- és közoktatásügyi miniszter nyitotta meg a Horthy
Miklós Tudományegyetem első ülését." „Kijelentette, hogy Szeged városa (...) két évtized alatt Magyarország
egyik legkiemelkedőbb kulturális központjává, a magyar tudományosság erős várává fejlődött." Az új egyetem első rektora, Szent-Györgyi Albert székfoglaló beszédében hangsúlyozta, hogy „az egyetem jogilag új
egyetem ugyan, de gyökerei a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemhez nyúlnak vissza.

„(...) Jogilag új egyetem vagyunk, de a mi gyökereink is messze nyúlnak vissza, és semmiféle jogi formula nem fejezi ki azt a bensőséges viszonyt, amely
minket a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemhez köt. Mi egy törzsnek vagyunk két hajtása, mi
együtt melengettük 20 esztendőn keresztül Erdély
egyetemének gondolatát, és így első üdvözletünk
szól a mi testvéregyetemünknek, melyet tőlünk a távolság nem fog elválasztani.
És ha tekintetünket a múltba bocsátjuk, lehetetlen fel
nem idéznünk annak a nagy embernek, Klebelsberg
Kunónak az emlékét, aki tíz esztendőn keresztül viselte széles vállán ennek a kettős hajtásnak közös törzsét,
a szegedi Ferenc József Tudományegyetemet. (...)
De nem tekinthetünk a múltba anélkül sem, hogy
mélységes hálaérzet ne töltene el ennek a városnak,
Szegednek a lakossága iránt, amely szegénysége idején a legnagyobb áldozattól sem riadt vissza, hogy az
elüldözött kolozsvári egyetemnek hajlékot
emeljen.
Ez a hajlék lesz a mi hajlékunk is. Az egyetem pe-

dig most már izzig-vérig Szegednek saját egyeteme
leszen. (...)
Az egyetem feladata hármas: Legősibb
hivatása
gyűjteni, terjeszteni és gyarapítani az emberi tudást.
Második feladata kis számban nevelni a jövőnek tudósokat, akik majdan ezt a hivatalt tőlünk átveszik.
Ujabb eredetű, de nem kevésbé magasztos az egyetemnek harmadik hivatása, nevelni a haza részére polgárokat, akik el vannak látva a szellem fegyverével. (...)
De hozzáteszem azt, hogy a mi egyetemünknek van
még egy negyedik, különleges hivatása is: hogy a nagy
magyar Alföldnek szellemi központja legyen.
Az emberiség legfőbb kincse mind az a szép, jó és
nemes, amit eddig az ember elméje, lelke megteremtett. Az egyetem ezen kincsek közül a tudásnak őre,
hirdetője és gyarapítója. Örökét évezredektől az emberi szellem közös tárházából veszi. így tőle joggal
azt várhatjuk, hogy felette álljon a politika
hullámzásainak, s eszményeit az idők háborgásán keresztül
sértetlenül mentse át a jövőbe. (...)

Hóman Bálint beszél az 1940. évi ünnepi tanévnyitón. Mellette (balról) a Nobel-díjas Szent-Györgyi
Albert, a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem első rektora. Fotók: Somogyi-könyvtár.
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De az egyetemnek a tudást nemcsak őriznie, hanem
gyarapítania is kell. Mint ahogy öröke évezredek
munkájának gyümölcse, úgy kötelessége ezt a tudást
tovább fejleszteni, a megismerés fáklyáját előbbre vinni. Az egyetem egyik legfőbb feladata és kötelessége
a kutatás, új igazságok keresése. Ezért az egyetemnek át kell hatva lennie az igazságok szeretetétől,
s falai között kell őriznie a teljes szellemi szabadság
levegőjét, mely nélkül minden kultúra elsorvad.
Ezen munkájában az egyetem szövetségese,
munkatársa a világ minden más tudós testületének, tekintet
nélkül nyelvre vagy országhatárokra.
(...) A kutatás lelkes művelése szükséges ahhoz is,
hogy az egyetem megfeleljen mindennapi feladatának. Jó tanítás csak ott folyhat, ahol él a kutatás
szelleme, az igazságok lelkes, pártatlan szeretete. De
tudományos kutató munkánkkal hazafias kötelességünket is teljesítjük, mert hiszen éppen a tudomány,
a kultúra az egyetlen terep, amelyen a versenyt a nagy
nemzetekkel egy kis nemzet is felveheti, megcsillogtatván nevét az emberi történelemben.

(...) Nem tartozik az egyetem ősi hivatásai közé, de
az újkorban az egyetem megnyitotta kapuit az ifjúság nagy tömegei előtt, ifjak előtt, akik nem tudósok,
de a közélet hasznos polgárai akarnak lenni. Ugyanakkor az egyetem, mely azelőtt anyagilag független
volt, elfogadta az állam támogatását. Ezért az egyetem nem zárkózhatik el az elől, hogy a közzel szemben vállalt kötelességeit teljesítse, és alkalmazkodjék
hallgatói tömegének igényeihez. Ez az egyetemet egy
súlyos és még megoldatlan probléma elé állította.
Azelőtt az egyetem csak tudósokat képzett, és magas
tudományt hirdetett. Az ifjúság nagy tömege azonban nem tudós akar lenni. Az egyetem kénytelen lesz
előbb-utóbb előadásait részben két csoportra osztani:
egyrészt előadásokra, amelyek a közéleti hivatást és
másrészt előadásokra, amelyek a tudósképzést szolgálják, és a tudomány legmagasabb szintjén mozognak.
Határozottan állítom, hogy az egyetemnek alkalmazkodnia kell hallgatósága és az élet igényeihez. Egész
közoktatásunk, úgy a középfokú, mint a magas oktatásnak egyik alapvető hibája, hogy a tanítást inkább

a tananyag, mint a hallgató szemszögéből ítéli meg.
Evvel elérkeztem egy másik alapvető kérdéshez,
hogy az egyetemnek csak tanítania, avagy nevelnie
is kell? (...) Ha tőlük (...) nemcsak a szaktudást, de
a jellem és szellembeli tulajdonságok egész sorát
kívánjuk, mint a hivatottság érzését, az alkotás és
cselekvés vágyát, a felelősség érzetét, a tettre készséget, a józan és gyors ítéletet, a becsületességet,
az érdeklődést, az önzetlenséget, mely tulajdonok
nélkül a szaktudás csak félembert jelent, akkor nyilván nevelnünk is kell. Hozzáteszem még azt, hogy
a hivatás betöltéséhez még egészség is kell, így
az egyetemi polgárt széles vállúnak, egyenes hátúnak,
pozsgásképűnek is szeretném látni, amiről szintén az
egyetemnek kell gondoskodnia. (...)
Egy másik nehézsége az egyetemeknek a túlzsúfoltságuk. (...)
Kívánatos lenne, hogy padjainkra csakis azok kerüljenek, akikben megvan az adottság a szellemi pályára, tekintet nélkül a szülők anyagi vagy társadalmi
helyzetére, mint ahogy nemzeti érdek lenne az is,
hogy azok, akikben a képesség megvan, csakugyan
padjainkba is kerüljenek. (...)
Nevelői és tanítói hivatásunkat csak úgy teljesíthetjük
igazán, ha a tanár a tanítványának nemcsak cenzora,
de barátja, munkatársa és idősebb testvére. (...)
Őszintén remélem, hogy ez az ifjú egyetem meg fog
birkózni tudni feladataival, és hogy Szeged barátságos levegőjében meglesz a bensőségteljes, meghitt
viszony tanárok és tanítványok között, mert csak ily
közösség mellett remélhetjük, hogy jól tanítunk, és
hogy eleget tehetünk annak a feladatunknak is, hogy
ifjúságunkba oltsuk az izzó hazaszeretetet, mely nem
a jelszavak hangoztatásából, a mások gyűlöletéből
vagy eltiprásából áll, de abból, hogy a hazáért a legnagyobb áldozat is csekély legyen, hogy a hazáért ne
csak meghalni, de ami annál sokkal nehezebb, élni
is tudjunk".
(Rektori székfoglaló beszéd, 1940. november 11.)
*

„(...) Ez az év a megalakulás és konsolidáció éve
volt. (...) A városhoz való viszonyunkra is rányomta
bélyegét az a tény, hogy ez nem vendégegyetem többé, hanem Szegednek saját egyeteme. A diákot sem
választja el többé tanárától a katedra lépcsője, és az
egész egyetemet egy nagy baráti közösség szelleme
hatja át.
A Ferenc József Tudományegyetemtől való elválásunk sok kényes és nehéz kérdés megoldását tette

szükségessé. Ezeket megoldottuk a testvériség szellemében, és ez a minket egymáshoz kötő testvéri
viszony ma mindkét egyetem szellemének egyik
legfőbb építőköve.
Saját rektori tevékenységemet két meggyőződés irányította. Az egyik, hogy az egyetem célja nem csupán
a szaktudás művelése, tanítása és előbbre vitele, hanem
elsősorban az ifjúság nevelése; a másik pedig az, hogy
az egyetem a diáké, a diák meg az egyetemé.
(...) A szegedi Horthy Miklós-egyetem eleget fog
tenni a szegedi tradíciók szellemének s hazánk szellemének és kultúrájának, örökös megújhodásnak
egyik legfőbb forrása, az erő, béke boldogsága és tudás erőssége leend. Úgy legyen."
(A tanévzáró ünnepséget megnyitó beszéd, 1941. június 5-én.)

DÁTUM:
1940. október 24.
Elbúcsúzik Szegedtől a Ferenc József Tudományegyetem, mert az 1940. évi XXVII.
törvénycikk intézkedik a kolozsvári egyetem
újjászervezéséről és a szegedi egyetem felállításáról. „Szegedről a cím távozik, amely
idejött húsz esztendő előtt, és vele együtt
megy a professzorok egy része, meggyarapodva névben, tudományban, hírben, súlyban
és mindazokban a szellemi és anyagi javakban, amelyeknek kitermeléséhez talán ez a
város is valamivel hozzájárult. De az az egyetem, amelyért a város esztendőkön keresztül
annak reményében vállalt jóformán erejét
meghaladó áldozatokat, hogy az a teljesen új
intézmény, amely Szegeden létesült, a szegedi
talajból nőtt ki, ott meg is fog gyökeresedni,
ismétlem, ez az egyetem, a Florthy Miklós
nevével díszített egyetem örökre Szegeden
marad..." Kolozsvárott október 24-én nyitják
meg ünnepélyesen a Szegedről visszahelyezett
Ferenc József Tudományegyetemet.
(Délmagyarország, 1940. október 16.)
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„Izgat: hogyan lehet átvinni a gyakorlatba
a rohamléptekkel fejlődő tudomány új eredményeit"
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zülővárosa, Pécs egyeteme után, 1940-től a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetemen folytatta tanulmányait Ágoston György. A szegedi univerzitás elődintézményeit vezető főigazgatók, professzorok
doyenje, Ágoston György a szegedi egyetem és a tanárképzés múltját idézve is a legmesszebb lát. Személyesen is érintett a rendszerváltozással érkező személyi változásokban. így aztán élményei, egykori interjúinak
részletei árnyalják a szegedi felsőoktatás átalakulási tablóját ugyanúgy, mint a hazai pedagógusképzést újra
és újra megrengető reformokról kialakuló összképet.
- Miért váltott a pécsiről a szegedi

egyetemre?

- 1940-ben megszűnt a pécsi egyetem bölcsészkara,
Szegedre helyezték át tanárait. A szegedi egyetem
bölcsészkarának tanárait pedig az újból megnyílt
kolozsvári egyetemre helyezték vissza.
- Milyen különbséget tapasztalt a két egyetem

között?

- Minthogy Pécsről Szegedre kerültek a pécsi bölcsészkar tanárai - így például Birkás Géza, Kerényi
Károly, Bognár Cecil, Halassy-Nagy József - , nem
volt különbség.
- Ma a szegedi univerzitás eszmetörténeti
és intézményi gyökerét visszavezeti 1581. május 12-re, mikor Báthory István erdélyi fejedelem kiadja a kolozsvári egyetem alapító levelét.
- Például a pedagógiai tanszék feldolgozta a kolozsvári pedagógiaprofesszorok - Felméri Lajos,
Schneller István - munkásságát.

- A szegedi diákévekből
lékezete?

milyen anekdotát

őriz em-

- Vidám társaságunk volt: tizenkét fillérért krémest
ettünk, és tokaji aszút ittunk hozzá.
- Tanárai,
vesen?

diáktársai

közül kikre gondol ma is szí-

- Kerényi Károly, Birkás Géza, Sík Sándor profeszszorra. Legjobb barátom, Vitéz Lőrincz József később
egy szakközépiskola igazgatója lett.
- A Debreceni Egyetemen szerzett tudományos doktori
fokozatot. Milyen különbséget tart említésre méltónak
az akkori szegedi és a debreceni univerzitás között?
- Nem tapasztaltam sok különbséget.
- A pedagógiatörténet
milyen értékeit tartja számon
az 1947-ben megszüntetett,
holott
hungarikumnak
is fölfogható polgári iskolai
rendszernek?

tevékenységemet, amelyre valóban 29 éves koromban neveztek ki: „Ágoston György három évig állt
a főiskola élén. Ez a három év fontos szakasza volt
a szegedi főiskola életének. Ágoston nagy hozzáértéssel, pedagógiai elméleti képzettségével és gyakorlati érzékével, jó meglátásokkal, értékes kezdeményezésekkel emelte a szegedi főiskolán folyó munkát
valóban főiskolai szintre."
- Személyében kötődött az egyetemhez. A tanárképző
igazgatójaként
milyen kapcsolatokat
alakított
ki
a két intézmény
között?
- Szoros kapcsolatot. Több egyetemi tanár tanított
a főiskolán is, és én is tanítottam, illetve vizsgáztattam az egyetemen.
- Mi volt a véleménye a reintegrációról, illetve a tudományegyetem
és az orvosegyetem
szétválasztásáról?
- A felsőfokú intézmények korábbi összevonását
erőltetettnek tartottam. Az összevont intézmények
között nem volt érdemleges kapcsolat.

- Korán, tízéves korban szelektálták a tanulókat:
nyolcosztályos középiskola, azaz a gimnázium,
négyosztályos polgáriskola, hatosztályos elemi iskola jelentette a választékot. A korai szelekció nem
a képességek alapján történt, hanem társadalmi hovatartozás alapján. A nyolcosztályos általános iskola
társadalmilag igazságosabb. Szerintem a polgári iskola nem volt „hungarikum".
- Mi indokolta a szegedi tanítóképzés

megszüntetését?

- A Szegedi Tudományegyetem
szenátusa
2007ben kimondta: az SZTE a Báthory-féle
kolozsvári
egyetem utódjának tartja magát, s az alapítás évére utaló 1581 bekerült az egyetem új címerébe. Mi
a véleménye az erdélyi felsőoktatási
kezdeményezések és a szegedi egyetemi képzés közötti
szervezeti
kapcsolódásokról és a tradíciók
továbbéléséről?
- A Szegedi Tudományegyetem a kolozsvári Ferenc
József Tudományegyetem jogutódjának tartotta magát, és ápolta is annak hagyományait. A Báthory-féle
egyetemmel való kapcsolatot én erőltetettnek tartom.

- A szegedi tanítóképző akkor szűnt meg, amikor
felsőfokúvá vált a tanítóképzés. Talán úgy gondolták, Szegednek van egyeteme, főiskolája, ezért Baján
jött létre felsőfokú
tanítóképzés.

- Ön miért távozott

- Ön minek köszönhette, hogy fiatalon, az egyetemi
diploma megszerzése után 6 évvel, a szegedi Állami
Pedagógiai Főiskola vezetésével bízták meg?

- A fővárosi perspektívából
visszanézve
látta a szegedi egyetemet és főiskolát?

- 1998-ban jelent meg a szegedi tanárképző főiskola
története. Abban így értékelik főiskolai igazgatói

1952-ben

Szegedről?

- Kineveztek az Eötvös Loránd Tudományegyetem
tanszékvezető docensévé.
milyennek

- A szegedi egyetemen a kapcsolat tanár és diák
között, tanár és tanár között sokkal elevenebb, mint
az Eötvösön.

- Miért tért vissza

Szegedre?

- Benke Valéria művelődésügyi miniszter Petőfi köri
felszólalásomat megalkuvónak, az „ellenforradalomnak" tett engedménynek tartotta, ezért büntetésből
Szegedre helyezett át. Én azonban örömmel tértem
vissza.
- A Szegedi Egyetem Neveléstudományi
és Lélektani Intézetének élén, Tettamanti Béla utódjaként milyen örökséget kapott?
- Tettamanti Bélát becsültem, de tulajdonképpen
semmilyen örökséget nem hagyott rám.
- Az 1960-as évek elején megszervezte a neveléstudományi és lélektani intézet vezetőjeként és a TIT megyei szakosztályának elnökeként a Szegedi Pedagógiai Nyári Egyetemet, amelyet 2008-ig minden évben
megrendeztek. Ágoston György „nevét a szélesebb
közvélemény hat évvel ezelőtt ismerte meg, amikor
a Szegedi Pedagógiai Nyári Egyetem
igazgatójaként
lépett a nyilvánosság elé. (...)" A
Délmagyarország
1969. június 19-i számában a nyári
egyetemről
mondta, hogy „nemcsak a pedagógia megújítása izgat, lianem az is, hogyan lehet átvinni a gyakorlatba
a rohamléptekkel fejlődő tudomány új eredményeit.
Erre szolgál a nyári egyetem, amely az idén Korunk
ifjúsága címmel tartja foglalkozásait. Feladata nem
a diákmozgalmak politikai elemzése - persze erről is
lesz szó -, hanem a pedagógiai módszerű
tárgyalás.
Ennek lényege a diák-tanár, illetve még tágabban
az ifjú-felnőtt viszony. A régi viszony elavult. Milyen
legyen az új? - ez a kérdés áll majd a tanácskozások középpontjában."
Az internetes
szabadlexikon,
a Wikipedia szerint: „majdnem egy hétig
tartott
előadásokkal,
megbeszélésekkel,
kulturális
rendezvényekkel, jó alkalmat nyújtott a
pedagógusoknak
továbbképzésre, tájékozódásra, eszmecserére az oktatás- és iskolaüggyel kapcsolatban". Ön miért tartotta fontosnak a nyári egyetemi továbbképzési formát? Milyen témaköröket tárgyaltak meg a kutatók
és a gyakorló
pedagógusok?
- A Szegedi Pedagógiai Nyári Egyetemet 1964-ben
alapítottam a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat - a TIT - keretében. Hazánkban ezzel először
szerveződött pedagógiai nyári egyetem. 1964-ben,
a nyári egyetem megnyitóján úgy fogalmaztam:

„az a célja, hogy olyan korszerű pedagógiai gondolatokat terjesszen, amelyek mind elméletileg,
mind gyakorlatilag jelentősek, amely gondolatok
képesek elősegíteni a magyar közoktatásügy előtt
álló feladatok megoldását. Meg kívánjuk ismertetni
hallgatóságunkat a pedagógia tudományának leg-
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DÁTUM: 1889
Eötvös Loránd, amikor először választották

a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé,
1889-ben, kitért az Akadémia és az egyetem

kapcsolatára: „De vajon mi módon felelhet

meg e feladatának? A tudósokat közvetle-

nül nem ő neveli, kenyeret nem ő ad nekik;
mindez az iskola feladata. Az iskolák, s közöt-

tük a tudósok iskolái, az egyetemek felett is az
állam rendelkezik, s természetesen arra törekszik, hogy a hazának lehetőleg sok hasznos
polgárt neveljen. Ebből a szempontból állapítja

meg a tanítás körét és módját. Tanszabadság

vagy tankényszer? Szakiskola vagy egyetem?

Ezek a fő kérdések, melyek e tekintetben meg-

oldásra várnak, de megoldva sohasem lesznek,

mert a dolog veleje nem e kérdésekben, hanem

abban rejlik: tudósok tanítanak-e, vagy tudatlanok?"

A reformkísérletekről kijelentette: „Az Akadémia nem olyan intézet, melyet reformkísérleteknek volna szabad alávetni; céljának, irányelveinek nem évtizedeken, de évszázadokon
keresztül változatlanoknak kell maradniok.
Nem olyan, mint a hajó, mely ismeretlen tengeren kalandos felfedezőútra indul; inkább
olyan, mint a világítótorony, mely a tévedező
hajósnak a biztos kikötő helyét mutatja. A
Magyar Tudományos Akadémia a tudomány
világtengerén a magyar kikötőt jelzi; a torony
őre vigyázzon, hogy fénye mindig egy helyen,
de mindig ragyogóan világítson, hogy megláthassa azt jó és rossz időben minden, de
különösen a magyar hajós."
(www.mek.oszk.hu/03200/03286/html/
eotvos 1 /radnai 1 .html)
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újabb eredményeivel és ezeknek az eredményeknek
a gyakorlatban történő felhasználási lehetőségeivel.
(...) Nyári egyetemünk (...) olyan fórum kíván lenni, ahonnan modern pedagógiai eszmék sugárzódnak szét, és termékenyítik meg az elméleti és gyakorlati pedagógiát". A Szegedi Pedagógiai Nyári
Egyetemnek igazgatója voltam 1990-ig. Az első
húsz év statisztikája szerint 1983-ig több mint 300
előadás hangzott el; 14 nyári egyetemi év elhangzott
előadásaiból 4219 lapból álló kiadvány is készült.
Minden évben 200-250 pedagógus volt a hallgatója. Bemutattuk a pedagógia európai és amerikai
legújabb eredményeit. így például szó esett a modern technikai eszközök pedagógiai szerepéről,
a programozott oktatásról, a felnőttoktatás időszerű
kérdéseiről, a pedagógiai kutatások módszereiről,
pedagógiai szociológiáról, a tanulás korszerű irányításának kérdéseiről, az akceleráció és a nevelés
összefüggéseiről, az iskolai értékelés problémáiról, a nevelőiskoláról, az erkölcsi nevelés aktuális
kérdéseiről.
- „A pedagógia kérdéseit két oldalról kell megközelíteni. Az egyik a filozófiai oldal. Ennek a munkának
az a feladata, hogy tisztázza a pedagógia
célrendszerét. Ez tulajdonképpen
az embereszmény
problémája. (...) Ismeretes, hogy a marxizmus
esztnénye
a sokoldalúan fejlett ember. A vizsgálandó
kérdés
az - s ezzel foglalkozom én -, hogy a mi körülményeink között mit is jelent a sokoldalúan képzett ember eszménye" - nyilatkozta a
Délmagyarországnak
az 1969. június 19-én adott interjúban. Ez ma is
kérdés? Egyáltalán: létezik „pedagógiai embereszmény"?
- A pedagógiai cél mindig egy embereszmény.
Mai célunk is az ember sokoldalú fejlesztése, a sokoldalúan képzett ember eszménye.
- „A cél tisztázása után kutatni kell a pedagógiai
tevékenységet, a pedagógiai folyamatot,
amelyben
a célrendszer realizálódik. Ennek vizsgálatára egzakt kísérleti módszerek szolgálnak" - válaszolta
több mint negyven éve a szegedi napilapban
Ökrös László azon kérdésére: mi „a pedagógia problematikájának
másik megközelítési
módja?" Kilenc évvel később, 1978. november 14-én azt írta
a Délmagyar ország: „A holnap iskolája?
Kísérlet
készül Szegeden". „Minthogy úgyszólván
mindenki

tanul vagy tanít - a reformokról mindenki
beszél.
Helyeslik, bírálják, vitatják..." Ön mint a kísérleti
pedagógia nagy mestere mit mond ma: hogyan hatott az oktatási rendszerünkre az újabb és újabb reformhullám?
- A rendszerváltozás óta nincs átgondolt „reformhullám", kaotikus az iskolarendszerünk,
nem is nevezhető „iskolarendszernek".
- ,A-Z 1979-es tanítási é\>ben elkezdődő kísérlet célja:
kipróbálni a gimnáziumi és a szakközépiskolai
oktatás egységes középiskolai képzéssé alakításának tervét. (...) Az alapötlet és a munka oroszlánrésze is dr.
Perényi Jánosé, a Déri Miksa Gépészeti és Erősáramú
Szakközépiskola igazgatójáé. (...) A végső, az Oktatási Minisztérium által már jóváhagyott terv megalkotói: dr. Perényi János, valamint dr. Ágoston György,
a JATE tanszékvezető tanára. Szeptembertől az egyetemi neveléstudományi tanszék irányítja a kísérletet.
(...) Összesen 21 középiskolai osztály vesz részt a kísérletben, budapesti és miskolci iskolákon kívül Szegeden
a Déri szakközépiskola valamennyi új első osztálya,
valamint a Tisza-parti, illetve a Radnóti
gimnázium
egy-egy osztálya. (...) A kísérleti időszak nyolc év, de
a harmadik után más iskolák is
bekapcsolódnak..."
Mi lett ennek a Délmagyarország
1978.
november
14-i számába részletesen ismertetett
„tervpróbának"
és a többi pedagógiai kísérletnek a hozadéka?
Igen, nagyszabású iskolakísérlet volt ez az akkori minisztérium támogatásával. Gimnáziumok és szakközépiskolák vettek részt benne. A második osztály
után át lehetett menni a gimnáziumba és fordít-

TALALKOZASOK:

„Életpályámon sok érdekes személyiséggel találkoztam: politikusokkal, egyetemi tanárokkal,
írókkal, színészekkel, magyarokkal és külföl-

diekkel. Nagy hatással voltak rám piarista
tanáraim, egyetemi tanáraim közül Sík Sándor, Kerényi Károly. Minthogy sokat jártam
külföldön, felsorolhatatlanul sok kiváló tudóssal
volt találkozásom."

(Ágoston György)

va. A szakközépiskola négy osztálya után érettségit tehettek a tanulók, így lettek érettségizett szakmunkások.
De tovább is lehetett folytatni a tanulmányokat az ötödik osztályban, és annak elvégzése után technikusi oklevelet kaptak a tanulók, ez a technikusképző ötödik
osztály. Ily módon a technikusképzés visszakerült az iskolarendszerbe. A kísérlet költségeit a minisztérium állta, a kísérletben részt vevő tanárok külön juttatásban
részesültek. A kísérlet eredményes volt, a szakközépiskolák egyre-másra tértek át erre a képzési rendszerre.
Nem tudom ma, mi a helyzet, milyen képzettséget ad
a szakközépiskola, folytat-e technikusképzést.
- Az iskolákban manapság uralkodó állapotok miatt „a pedagógia csődjéről" is beszélnek.
Megkérdőjelezik: tudomány-e a pedagógia? Ón szerint?
- A ma iskoláiban valóban lehet „a pedagógia
csődjéről" beszélni. Az iskolák tanári kara elnőiesedett, az alacsony fizetések miatt a férfiak nem választják a tanári pályát, ez katasztrófa. A pedagógia
mint tudomány elszakadt a pedagógiai
gyakorlattól,
a „tudományospedagógia"olyan
nyelvezetet használ,
hogy a gyakorló pedagógusok meg sem értik. A számítógép, az internet persze bevonult az iskolákba is,
de eredményes fölhasználásukhoz nagyszabású kutatásokra lenne szükség.
- Mi
szen
Duró
lett

volt a véleménye intézete kettémetszéséről?
Hi1970-től a pszichológiai tanszék önállóvá vált
Lajos vezetésével, s ön a pedagógiai
tanszéken
tanszékvezető.

- A pedagógiai tanszék és a lélektani tanszék szétválasztása természetes folyamat volt. Kezdetben
az összevont tanszéken együttvéve három oktató
működött. Az 1970-es években m á r vagy tízen oktattak pedagógiai tárgyakat és négyen-öten pszichológiai tárgyakat. Indokolt volt tehát a szétválasztás.
- Mintegy a rendszerváltás
nagy
átszervezéseinek
kezdeteként,
illetve „miniintegrációként"
együttes vezetés alá helyezték a pedagógiai és a pszichológiai tanszéket,
létrehozták
1987-1988-ban
a Pedagógia —Pszichológia Tanszékcsoportot.
Mi indokolta ezt a „reformot", vagy inkább
átszervezést?
- 1987-ben a rokontanszékekből tanszékcsoportok alakultak. Ettől a rokontanszékek jobb együtt-

működését remélték. A rendszer nem vált be. Az addig is együttműködő rokontanszékek szervezet
nélkül is összehangolták tevékenységüket, a többiek együttműködése viszont attól nem javult meg.
A pszichológiai tanszék és a pedagógiai tanszék
között külön szervezet nélkül is természetes volt
az együttműködés.
- Am a pedagógiai tanszékvezetői
székének
utódlása miatt viharok támadtak.
A
rendszerváltás
körüli időszakban miért épp az I. számú
magyar

^/////////////////////////^^^

|
|
l

|

MONDOTTA:
- az embereszményről
„Az a kérdés, hogy itt nálunk - természete-
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sen hosszú távlatot figyelembe véve - milyen
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tosabb kérdése ez. Ennek tisztázása nélkül
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az iskola egyetlen problémája sem dönthető
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keny része az utóbbi években éppen erre, tehát
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a pedagógiai embereszményre irányult. (...)
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Ahhoz, hogy az emberi sokoldalúság mai tar-
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Hogyan alakult ki a marxizmus klasszikusai-
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mushoz. Erre vonatkozó tanulmányaim közül
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egy-kettő: Schiller az emberi egyoldalúság-
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ról és teljességről, Goethe embereszménye.
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Készülő munkám címe: Az utópisták ember-
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eszménye. (...) És természetesen vizsgálni kell
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a marxizmus klasszikusai. Ez utóbbira vonat-
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kozó tanulmányom: Marx gazdasági filozófiai
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kéziratok című művének konceptusa. Mindez
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az emberi sokoldalúság..."
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(Délmagyarország, 1969. június 19.)
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irodalomtörténeti
tanszék vezetőjét, Keserű Bálintot
kérte meg az egyetem vezetése, vegye át a pedagógiai
tanszék vezetését a békesség megteremtése
céljából?
- Szomorú korszaka ez a pedagógiai tanszéknek.
A tanszék vezetéséről 1986-ban önként
lemondtam,
már fárasztott, és elvont a kutatásaimtól.
A tanszékcsoport vezetését megtartottam. Kunsági Elemér átmeneti tanszékvezetése után Nagy József lett
a tanszékvezető, akit magatartása miatt a következő
tanszékvezetői választáson majdnem egyhangúlag
leszavazott a tanszékcsoport. A dékán -Kristó Gyula
- megkért, hogy újból vegyem át a tanszékvezetést.
Én nem vállaltam, akkor lett átmenetileg Keserű Bálint a tanszékvezető.
- A fent emlegetett „szegedi kísérlet"
lényegének
írták 1978-ban, hogy „integrálja, egységessé teszi
a gimnázium és a szakközépiskola első két évfolyamát. A két iskolatípusba beiratkozott gyerekek azonos tananyagot tanulnak az első és a második osztályban. Ez a tantervi anyag az általános
iskolaira
épül, az a cél, hogy a nyolc év alatt
megszerezhető
alapműveltséget
a két középiskolai osztályban
magasabb színvonalra
emeljék. Mindez
tulajdonképpen közeledés a tízosztályos, viszonylag befejezett és
egységes alapműveltséget adó képzéshez. (...) Az oktatás így kialakult nyolc plusz kettes rendszere arra
is alkalmas, hogy a gyerekek két évvel később dönthessenek jövendő pályájukról,
nem 14, hanem 16
éves korukban választhassanak:
mi leszek, ha nagy
leszek. (...) A kísérletben részt vevő iskolák között
természetesen
biztosítják ezt a 'szabad
áramlást'.
A gimnázium harmadik és negyedik osztályára nem
terjed már ki a kísérlet (ott a fakultáció
következik)",
amely „a főiskolai, egyetemi tanulmányokra
készít elő". E megközelítéshez hasonló a felsőoktatási
integráció
ideológiája.
Ön hogyan ítélte
meg
a felsőoktatási integrációs törekvést anno? Milyen
lett a végeredmény, a mai magyar
felsőoktatás?

- Az egyetemi képzés eltömegesedett, színvonalában jelentékenyen csökkent, ezért vezették be az úgynevezett
bolognai rendszert. Ez azonban rengeteg problémát
vet fel, különösképpen a tanárképzést illetően. Mi lesz
azokból a diákokból, akik csak a képzés első szakaszát
végzik el? Mire képesíti a hároméves első szakasz - például a magyar, a nyelvszakos, de akár a matematika
szakos diákokat? A második szaktárgyukat csak a második szakaszban van módjuk tanulni. Mire képez ezután a tanárképző főiskola, lesz-e szükség általános
iskolai tanárokra, amikor a gimnázium jelenleg máris
hat-nyolc osztályos? Csupa olyan kérdés, amelyre ma
nincs válasz, legalábbis számomra. Az egész képzési rendszerünk a középiskolaitól kezdve az egyetemi
képzésig kaotikus. Egyébként a hetven vagy még több
felsőoktatási intézmény nevetségesen nagy szám. Ettől
függetlenül: közülük a Szegedi Tudományegyetem természetesen az első vagy második legszínvonalasabb oktatási
intézményünk, amelyben komoly kutatómunka folyik.

ÉLETPÁLYA:

Ágoston György pedagógus - született Pécsett,

1920. április 7-én. 1938-1940: a Pécsi Egye-

tem, 1940-1943: a szegedi Horthy Miklós

Tudományegyetem hallgatója, latin-francia sza-

kos középiskolai tanár. Szegedi Állami Pedagógiai Főiskola - főiskolai előadó (1949-1952),
igazgató (1949-1952). ELTE Pedagógiai Tan-

szék tanszékvezető docense (1952-1959).

Szegedi Tudományegyetem Neveléstudomá-

nyi és Lélektani Intézet, intézetvezető docens
(1959-1961), tanszékvezető egyetemi tanár

(1961 -1970). ]ózsef Attila Tudományegyetem

Pedagógiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi

tanár (1970-1 986), majd professzor (19861990). Nevelésfilozófiával, neveléselmélettel,

neveléstörténettel, kísérleti pedagógiával,

- Egészen más dolog a középiskolai integráció és ez
a mai felsőoktatási integráció. A mai felsőoktatási
integráció eltúlzott, sok tekintetben értelmetlen és
formális.
- Gazdag életpályát magáénak tudva, az oktatási reformokat belülről is ismerve, milyennek
látja
a Szegedi Tudományegyetem
jövőjét?

iskolakísérletekkel foglalkozott. E témákról

több könyvet írt. Nős, felesége: Kondor Edit

egyetemi nyelvtanár. Fia: Ágoston György,

a Magyar Televízió műszaki igazgatója; lánya:

Ágoston Klára középiskolai tanár. Kedves
időtöltése: az olvasás.

DR.

SZENDREI

JÁNOS

A TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA FŐIGAZGATÓJA
1966 É S 1969, V A L A M I N T 1981 É S 1987 K Ö Z Ö T T :
„Azt tudom, hogy mit nem akarunk,
csak azt nem tudom, hogy mit akarunk "

A

megújulást, a korszerűsítést a tanárképzésben kell kezdeni - nyilatkozta 1985-ben a Csongrád Megyei Hírlapnak a 60. születésnapja alkalmából készült interjúban Szendrei János. Az absztrakt algebra, a gyűrűelmélet kutatójával, az elhivatott pedagógussal a hatvanas és hetvenes évek integrációs próbálkozásairól is
beszélgettünk.

- Fölfogható az integráció egyfajta személyes formájának az a tény, hogy ön a
tudományegyetemen
kezdte pályafutását,
de az a tanárképző
főiskolán
csúcsosodott ki?
- Esetem nem kivételes, bár elődeim többségében
a főiskolán kezdték, és az egyetemen folytatták pályájukat - én fordítva. Például Szőkafalvi-Nagy Béla,
akinek édesapja, Szőkefalvi-Nagy Gyula főiskolai tanárként került át az egyetemre. Sőt: Szőkefalvi-Nagy
Béla le is akart engem beszélni arról, hogy átlépjek
a főiskolára...
- Miért?
- Ennek különböző, elsősorban politikai okai voltak.
Úgy is mondhatnám: nem volt megfelelő a politikai
beállítottságom - az 1956-os egyetemi forradalom
egyik részese voltam. Az akkori Délmagyarország
is említette, hogy egyetemi adjunktusként engem és
Szőkefalvi-Nagy Béla professzort választottak meg
az oktatók képviselőjüknek. Sosem felejtem el, hogy
amikor megtörtént a választás, kérték, szóljak vala-

mit. Akkor azt mondtam, amit aztán a rendszerváltozáskor is megismételtem: „Azt tudom, hogy mit nem
akarunk, csak azt nem tudom, hogy mit akarunk."
- A forradalmi bizottságbeli
vetkezményei
lettek?

tagságának

milyen

kö-

- Az egyik emlékezetes eset: épp a rektori hivatalban
voltunk, amikor megérkezett Fodor Gábor, és kérést
fogalmazott meg az ENSZ-hez, hogy segítsenek. Ez
meg is jelent a forradalmi bizottság nevében. Arról
volt abban szó, hogy nehéz helyzetben van az ország, ezért az ENSZ beavatkozását kértük. De tudtuk, reménytelen...
- Maradt idő, energia az ötvenes években a felsőoktatás szerkezetével foglalkozni? Hiszen
például
addigra már leválasztották a
tudományegyetemről,
s megalapították
a Szegedi Orvostudományi
Egyetemet.
- Ezt sokan ellenezték. Én például főigazgatóként
felvettem az egyetemi rektorokkal a kapcsolatot,

így Petri Gábor professzorral is, aki akkor a SZOTE
rektora volt, s éppen abban állapodtunk meg egy
beszélgetés során, hogy nem tartottam
szerencsésnek az orvosegyetem leválasztását. Ez volt ugyanis
az egyik oka annak, hogy Szegeden nem épült olyan
modern kórház, mint például Kecskeméten és más
megyeszékhelyeken. Tehát Szegeden a SZOTE leválasztásával oldották meg az egészségügyi
intézmény
fejlesztését. Holott amikor az egyetemre jártam,
s többek között orvosokkal együtt hallgattam a kémiát, fizikát, tőlük hallottam, hogy a klinikák feladata az orvosképzés, nem pedig a
társadalombiztosítás
fizette betegellátás. Ma sem tartom szerencsésnek,
hogy ilyen feladatot is ellátnak a klinikák.
- Azt viszont szerencsésnek tartja, hogy az
egyetem „visszatért", s a szegedi univerzitás
lett?

orvosrésze

- Igen.

- Igen. Például 1958-ban kaptam egy 1959-re szóló,
egyéves kanadai ösztöndíjat, de máig sem kaptam választ arra, miért nem engedélyezték az utazásomat. Pedig nagyon lényeges lett volna a pályám alakulásában,
elsősorban az angolnyelv-tudás megszerzése miatt.
- Hogyan került a tanárképző

főiskolára?

- Hívtak: a matematikai tanszéket Szép Jenő vezette,
s pályázott a közgazdasági egyetemre, mert addig is
Pestről lejáró professzorként dolgozott a főiskolán.
Utódot keresett, én pedig szívesen vállaltam a megbízatást.
- Korábbi interjújában azt olvastam, hogy azért is
választotta ezt a megoldást - bár szokatlan volt akkoriban ez az irányváltás - , mert fontosnak
tartotta az általános iskolai tanárképzés
megerősítését.
- Ez is hozzájárult, bár nem hiszem, hogy csak általam történt volna a tanárképzés megerősítése.

- Visszatérve 1956-ra: akkori szerepe miatt nemkívánatos személynek érezte magát az egyetemen,
s ezért lépett át a főiskolára?

- Hogyan fogadták új

munkahelyén?

- Lelkesen. Csukás István főigazgató is örömmel
fogadott. Hamarosan főigazgató-helyettesének kért
föl: 1965-től láttam el ezt a feladatot.

DÁTUM:

1956. október 30.

„...A

déli órákban a szegedi Ady téri egye-

temi épület auditórium maximumában került

sor a Szegedi Tudományegyetem Forradalmi

Tanácsának megválasztására." Elnöknek „dr.
Perbíró ]ózsef jogászprofesszort, a TTK

részéről dr. Szőkefalvi-Nagy Bélát választot-

ták meg. Tagok az oktatói karból Halász Előd,

Bónis György, a segédszemélyzet részéről
Bánkúti Imre, Both Ödön, Szendrei János,

a könyvtárból Molnár István, az adminisztrációs részlegből Endreffy Lóránt, Kovács Béla,
Sántha István, a fizikai állományú dolgozók

közül pedig Déri Károly, Király Sándor és

Nagy László..."

(Bálint László: 1956. A forradalom Szegeden)

- Hol helyezkedett el a múlt század hatvanas éveiben a szegedi tanárképző főiskola a
felsőoktatási
palettán?
- A minisztériummal akkoriban kialakult egy nézeteltérés: a főiskolák az egyetemi főosztályhoz tartoztak. De Lugossy Jenő művelődésügyi miniszterhelyettes és Ilku Pá! miniszter elérte, hogy egy
úgynevezett pedagógusképző önálló főosztályt alakítsanak ki, ahova az óvó- és tanítóképzők, valamint
a tanárképző főiskolák tartoztak. Amikor az új minisztériumi osztály vezetője, Miklósvári Sándor igyekezett elmagyarázni a főigazgató Csukás Istvánnak,
mi az előnye a változásnak, akkor Csukás azt mondta: „szívesebben vagyok egy gazdag lakodalom utolsó
sorában, mint egy szegény lakodalom első sorában".
Bátran mondhatott ilyet, mivel ő maga a minisztériumból „jött le" Szegedre, megfelelő jó kapcsolatokkal rendelkezett később is. Részben ezzel is magyarázható, hogy 1966-ban átkerült az egyetem magyar
irodalom tanszékére.

- Főigazgató-helyettesként

mi volt az ön

feladata?

- A tudományos munka irányítása. E téren is ütköztünk a minisztériummal. Mikor Csukás István távozása miatt helyettesként megbízott főigazgatóként
részt vettem egy szombathelyi főigazgatói értekezleten, Lugossy Jenő miniszterhelyettes kifejtette, hogy
szerinte „a tudományos
munkának
a tanárképző
főiskolákon az a szerepe, mint a sebészprofesszor
számára a lepkegyűjtésnek". Egyetlen voltam, aki
a főigazgatók közül fölszólalt, s vitába szálltam,
mert nagyon is fontosnak tartottam a tudományos
munkát a tanárképző főiskolán. A megfelelő szintű
tanárképzéshez elengedhetetlennek tartottam az oktatói kar kutatómunkáját.
- „Egyre erősebb a meggyőződésem,
hogy az általános iskolai oktatás problematikáját
elsősorban
a főiskolákon oktatók hivatottak vizsgálni,
javítani.
A tnegújidást, a korszerűsítést a tanárképzésben kell
kezdeni, csak így várható el, hogy valóban jó! képzett,
a korszerű követelményeknek
megfelelő
pedagógusok oktassák a tanulókat. (...) Magas szinten kellene
bevezetni a képző intézményekbe a
számítástechnika
oktatását. (...) Egyébként főiskolánkon mi már akkor
tanítottuk ezt, amikor a tudományegyetemeken
még
a szakos tanárjelöltek sem tanulták..." - nyilatkozta a Csongrád Megyei Hírlapnak 1985.
december
27-én, az ön 60. születésnapja alkalmából
készült
interjúban. Megbízott, majd kétszer is kinevezett
főigazgatóként rendezte viszonyát a
minisztériummal?
- Állandó nézeteltérés alakult ki közöttem és a minisztérium között, elsősorban a kutatómunka megítélése miatt. A többi tanárképző főiskola nem váltott ki olyan ellenállást a minisztériumban,
mint
a szegedi. Elsősorban azért, mert az új tanárképző
főiskolák, például a nyíregyházi, a szombathelyi
nem álltak ellen olyan mértékben, mint a nagy hagyományokkal rendelkező szegedi.
- A hasonló

intézmények

vezetői között talált-e tá-

mogatókra?

- Milyen adatok jellemezték 1966-ban - amikor először igazgató lett - a szegedi tanárképző
főiskolát?

- Nemigen.
- Mit gondolt akkor az új tanárképző
szükségességéről?

- Bizonyos mértékig megbotránkoztatott.
Az volt
az álláspontom, hogy ha valahol könnyű tervezni,
hát az a pedagógusképzés, hiszen a gyerekek korábban születnek, mint ahogy iskolába járnak. Megdöbbentem egyik alkalommal, amikor bejelentették,
milyen létszámban kell növelni az általános iskolai
tanárok képzését. Levelező tagozat indításakor is nézeteltérésbe kerültem a minisztériumi önálló pedagógiai főosztályt vezető Miklósvári Sándorral, mert
sokallta az általam megbuktatott levelező hallgatók
számát. Több mint felét nem engedtem tovább, mert
annyira gyenge felkészültségűek voltak.

intézmények

- Például a matematika —fizika szakos hallgatók
száma 12-24 volt, de a 60-as évek közepén 72-re

Az egyetemi épületekkel szegélyezett Rerrich Béla tér: balról a matematikai tanszékeknek otthont adó,
világhírű Bolyai Intézet koraeklektikus épülete, a volt piarista gimnázium és rendház; jobbról: a Nobeldíjas Szent-Györgyi Albert egykori laborjának ablakai e térre néznek. Fotó: Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjtemény.

emelkedett. Ez jellemezte a többi szakot is. Mert itt
minden olyan szakon tanulhattak a diákok, amely
az általános iskolában tantárgyként szerepelt.
- „A főiskola a jövő pedagógusainak,
közművelődési
munkásainak
nevelő- és képzőbázisa" - idézi önt
a Csongrád Megyei Hírlap 1982. március 23-i újságcikke. Milyen volt a szegedi főiskola
rangja
a tanárképzők
között?
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- Az általános iskolai felső tagozatos
tanárképzés
itt indult meg, Szegeden 1949-ben. Csak később,
a hatvanas években hozták létre a nyíregyházi,
majd a szombathelyi, a Debrecenben indult, majd
Egerbe áthelyezett főiskolát, illetve a pécsit. Ezek
a felsőoktatáshoz
kapcsolódóan
igyekeztek
megfelelő szintű tudományos képzést is biztosítani.
Szeged vezető szerepét abban is megtartotta, hogy
az új intézményekbe innen kerültek vezető oktatók.
Például Nyíregyházára, a matematika tanszékre a
szegedi Bolyai Intézetből Szász Gábor, aki később

a műszaki egyetemre került. De más főiskolákon is
szép karriert futottak be a Szegedről indult oktatók.
Ennek az is az oka, hogy ezek a városok támogatták
a hozzájuk érkező főiskolai tanárokat. Nem úgy, mint
Szeged.
- Szeged városa nem állt a tanárképzője

mellé?

- Például a tanítóképzés újraindításában nem kaptunk
támogatást. De oktatóink lakásproblémájának megoldásában sem. Vetélkedés alakult ki például Csongrád és Békés megye között a tanítóképzés ügyében.
Békés megye próbálkozott mással is, például a közgazdászképzéssel, de elsősorban a tanítóképzést
akarta megszerezni. Az egyik vitában, emlékszem,
Szabó Sándor, a Csongrád Megyei Tanács vezetője
azt kérdezte: „mit fizet nekünk Békés megye, ha itt
indítunk tanítóképzést". Akkor én azt kérdeztem:
„mit fizetünk mi Budapestnek, hogy mérnököket
képeznek Csongrád megye számára?!" Nem tudtuk
elérni a támogatást, ellenben Békés megye lakással

és egyéb módon is támogatta azokat a főiskolai oktatókat, akik letelepedtek ott. Hiába érveltünk, hogy
Szegeden szép hagyománya volt a tanítóképzésnek,
s - emlékezetem szerint - még Csukás főigazgató
idejében, 1963-ban egyik napról a másikra szüntették meg itt a tanítóképzést.
- Miért rekesztették
tanítóképzést?

be Szegeden az 1873-ban

indult

- Mert tanítóképzés viszonylag sok helyen volt
az országban, az itteni kapacitásra viszont szükség
volt a felső tagozatos tanárképzésben. Készültek
persze tervek a főiskola fejlesztésére, a kollégium
bővítésére, de egyszerűbb és gyorsabb volt úgy növelni a főiskolai létszámot, hogy a tanárképzős diákokat a tanítóképzés helyére tették. Ha jól emlékszem,
mintegy 600 hallgatója volt a szegedi tanítóképzőnek,
s százegynéhány oktatót is érintett az átszervezés, de
őket részben átvette a tanárképző főiskola.
- A hatvanas és nyolcvanas években milyen
létezett a szegedi felsőoktatási intézmények

kapcsolat
kőzött?

- Másodállásban, sokan egyik helyről a másikra oktattak. Éppen ennek alapján gondoltam az egyetemmel az együttműködést, s a JATE rektora, Kristó
Gyula idejében meg is állapodtunk, majd a főiskola is
elfogadta az átoktatás és az áthallgatás
intézményesített formáját.
- Az áthallgatást és átoktatást az integráció fontos
eredményeként
szokták elkönyvelni. Ezek szerint
már a hetvenes évek végén és a nyolcvanas
évek
első felében, pontosabban
második
főigazgatói
időszaka idején, 1981 és 87 között
megvalósult?
- A főiskola másodéves, jó eredményeket fölmutató hallgatói átjelentkezhettek az egyetemre, azonos szakra. Korábban az volt a szabály,
hogy a tanárképző főiskolát végzettek a diploma
megszerzése után, három év alatt, levelezőn szerezhettek középiskolai tanári oklevelet. Arra gondoltam, miért ne lehetne ezt lerövidíteni? így aztán
a legjobb főiskolások másodév után azt a bizonyos
3 évet áthallgatással töltötték az egyetemen. Ez nagyon jól működött magyar, történelem, orosz, sőt
a matematika szakon is. Az oktatók cseréje, az át-

oktatás is megoldódott. Abból indultam ki, fölösleges félállásban oktatni, ha egyeztetünk, hogy
a főiskolán vagy egyetemen szabad kapacitással
rendelkező oktató az órakeretének szabad részét
a másik intézményben teljesíti. Ez is megvalósult:
többek között Szalay István mint egyetemi docens
vállalt a főiskolán előadásokat. Az integráció ezen
formáját tartottam jónak. Aminek persze hagyománya is volt: akkor is oktattak egyetemi profeszszorok a főiskolán, illetve fordítva, amikor 1928-ban
a főiskola Budapestről „lekerült" Szegedre - példa rá
Szőkefalvi-Nagy Gyula és fia, Béla, Ábrahám Ambrus,
Greguss Pál. Arról nem beszélve, hogy Klebelsberg
1928-ban azért épp Szegedre helyezte a főiskolát,
hogy az egyetemi hallgatóság létszámát növelje,
ugyanis a főiskolások egyetemi órákat is látogattak.
Tehát m á r a múlt század húszas éveit jellemezte
az egyetem és a főiskola közösködése.
- A különálló orvosegyetemmel
„integrációközeli"
kapcsolat?

is kialakult

ilyen

- Igen, mert annak tekintem, hogy például Geréb
György főiskolai professzor idejében a főiskola pszichológia- és pedagógiaoktatói tartottak előadásokat
az orvosegyetemen. Egyedül a hittudományi
főiskola
jelentett különálló szigetet, velük a rendszerváltozás
előtt nem volt semmiféle kapcsolat.
- Miért nem folytatta főigazgatói ténykedését az első
hároméves ciklus lejárta, vagyis 1969 után közvetlenül?
- A minisztérium álláspontja más volt: jó ismeretségben voltak a bajai tanítóképző igazgatójával,
Hegedűs Andrással, akit 1969-ben kineveztek

TALALKOZASOK:

„Kósáné Kovács Magda látogatására emlék-

szem. Ugyanakkor Ungvárral, Odesszával,

Potsdammal, Nyitrával, az ottani felsőoktatási

vezetőkkel álltunk szoros kapcsolatban."

(Szendrei János)

Szegedre. Nem nagyon bántam, nem ragaszkodtam
a vezetői szerephez. Az emberekkel bánni nem könnyű,
kínos volt a megfelelő szöveg megfogalmazása, ha
valakinél hibát fedeztem fel. Mert a rendet, a fegyelmet, az órák megtartását megköveteltem. Aztán 1981ben ismét fölkértek főigazgatónak.
- A két főigazgatóság közti időben sikerült a szakmai munkára koncentrálnia. Hogyan érte el, hogy
a tanárképzés színvonala
javuljon?
- Úgy, hogy a tantervet az egyetemi követelményekhez
közelítettük a hatvanas évek elején. Az egy évig tartó
kísérlet után ezt a tantervet valamennyi tanárképző
főiskola átvette, mert számukra a minisztérium kötelezően előírta.
- A nyolcvanas évek hangidatát, az akkori gondokat
jellemzi, amit az ötnapos munkahét
bevezetésének
következményeiről
nyilatkozott 1982. március 23án a Csongrád Megyei Hírlapnak.
- „Az ötnapos munkahét bevezetése bizonyos feszültséget jelent, és még fokozza ezt a problémát
az is, hogy meglehetősen kevés a tanterem, a heti
óraszám pedig igen magas. Nem egy szakpárnál
harminc óra felett és a negyven óra közelében van.
így aztán érthető a gondunk: az órák arányos elosztása öt napra. (...) Igyekszünk kialakítani heti harminc körüli óraszámot..."

- A diákok akkoriban úgynevezett ifjúsági parlamenteken mondták ki gondjaikat. Ezekre is reagált
az 1982-es cikkben...
- „Az új főiskolai ösztöndíjrendszer lényegében már
válaszolt a felmerülő kérdésekre, ugyanakkor problematikus még a főiskola hallgatóinak igen alacsony
kollégiumi ellátottsága, valamint az a tény, hogy
a hallgatók 10 százaléka kap csak menzát saját konyhánkon, a többiek valahol 'vendégek'. (...)A kollégiumi férőhelyek kibővítése folyamatban van, a tornaterem építése sajnos még húzódik. Pedig nagy szükség
volna rá, hiszen az országban egyedül Szegeden képeznek már évek óta igen nagy számban testnevelés
szakos tanárokat..."
- Milyen beruházás,
időszakaihoz?

|
|

- „A széles körű általános műveltség hiánya tapasztalható, egyfajta szaktárgyra való koncentrálás, ami nem
jelent mást, mint az általános műveltség leszűkülését,
leszűkítését. A hallgatók csak a legszükségesebb követelményeknek kívánnak eleget tenni, nem pedig
a maximálisnak..." A vidéki hallgatók „péntek délben elutaznak a városból, és csak hétfőn térnek viszsza. 'Ingázó főiskolai hallgatókká válnak', és (...) nem
használják ki a Szeged adta kulturális lehetőségeket,
nem törekszenek szakmai munkájuk
elmélyítésére,
pedig (...) éppen a szabadnapok adnak lehetőséget
az elmélyült felkészülésre, a diákköri munkára,
a könyvtárak, mozik, színházak, kulturális intézmények látogatására..."

kötődik

főigazgatói

MONDOTTA:
- a matematika szépségéről

„A Szendrei név jól cseng matematikuskörökben.

|
|

A gyűrűelmélettel foglalkozó Szendrei János

|

nevét azért is ismerik a természettudomány

|

1
|
|

|

|

iránt érdeklődők, mert négy gyermeke közül

|

három boldogulása is a matematikához kötődik,

|

|

Algebra és Számelmélet Tanszékén kutató és

|

|

oktató Ágnes és Mária a matematikatudomány

|

|
|

- Arról, hogy milyennek látta a nyolcvanas
évek
főiskolai hallgatóit, ugyancsak érzékletesen
beszélt
az 1982-es
interjúban.

fejlesztés

sőt ikerlányai, a Szegedi Tudományegyetem

|

|

professzorai." „'Matematikául' írni Rédei pro-

|

|

fesszor asszisztenseként tanultam meg, többek

|

|

között, amikor az azóta több nyelvre is lefordí-

|

|

tott Algebra című alapkönyve kéziratát átnézve

s
|

beírtam a képleteket - meséli Szendrei tanár

|

úr, aki később a szegedi tanárképző főiskola

I

matematika tanszékét vezette. - A matematikai

|

feladatok megoldása fejleszti a gondolkodást.

|

A megoldáson gondolkodva sok összefüggés,

I

N

|

kapcsolatok egész rendszere fedezhető föl. Ez

I

a matematika mindennapi élet számára megfő-

|

cikkek szerzőjeként is ismert Szendrei János."

1

1

galmazható haszna - véli a módszertani témájú
(Délmagyarország, 2007. január 16.)
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Egy család - három matematikus: Szendrei Mária, az édesapa: Szendrei János és Szendrei Ágnes.
Fotó: Segesvári Csaba.

- Kollégiumépítés a hatvanas években. Ennek előtörténetéhez tartozik, hogy amikor Szegeden elindult
a szabadtéri játékok, a vendégek elhelyezése gondot
okozott. Ezért született meg a városvezetői döntés,
hogy a főiskolának kisajátított Liliom utcai telkeken kollégium épül föl. Ehhez a területhez meg úgy
jutottunk, hogy Újszegedre is középiskolát akartak telepíteni, mert addig ilyen intézmény csak
a szegedi oldalon létezett. Ezért a volt tanítóképző alsóvárosi épületét akarták átvenni, s cserébe a miénk
lett volna a Liliom utcai rész. Oda más épületeket
is terveztek a főiskola számára, de a minisztériumi
osztályvezető, Miklósvári nem volt hajlandó aláírni, ezért dugába dőlt, maradt a régi helyzet. Aztán
a kollégiumra újabb emeletet húztak. A 80-as évek második felében készült el a sportpálya a Topolya soron.
A tornacsarnokot Köpeczi Béla művelődési miniszter, akadémikus avatta föl. Az avatási ünnepségről
Boldizsár Iván az akkor megjelenő, a n g o l - n é m e t
nyelvű hazai napilapban színes beszámolót írt.
Főigazgatóságom idején ez volt az utolsó jelentős
fejlesztés.

- Azt nyilatkozta
a Délmagyarországban,
hogy
kettős szorítás érvényesül: egyre több tanár kell, de
egyre kevesebb diák közül lehet kiválasztani.
Menynyire változott az oktatás feltételi rendszere két
főigazgatói ciklusa között?
- Jelentős mértékben. A 60-as és 70-es években
bőséges válogatási lehetőség volt a diákok között.
Csökkent az érdeklődés is, talán azért is, mert más
főiskolák is vonzóak lettek. Ugyanakkor a természettudományi szakokon általában nagy volt a bukási arány, mert igényes oktatók dolgoztak ezeken
a tanszékeken.
- Mivel foglalkozott 1987-et - második
főigazgatói
ciklusa lezárultát — követően?
- A szakmai oktatást és a pedagógusképzés rangját
is megteremtette, hogy az ICMI nemzetközi szervezet megbízottjaként elértem: a négyévenként megrendezendő kongresszusnak 1988-ban Magyarország adott otthont, több mint háromezer résztvevőt
láttunk vendégül.
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kulóban a hároméves alapképzés, a mesterképzés és
a doktori képzés rendszere, de ebben nem látszik,
hogyan alakul a tanárképzés. Ugyanis egészen más
szakmai és pedagógiai fölkészültségű, pszichológiai
adottságú tanárt kíván az általános iskola felső tagozatára, illetve a középiskolába járó diák. Ezért problematikusnak látom az egységes tanárképzést.
- Mihez hasonlítaná
lent ide tartozni?

Kalmár László köszönti Rédeit Algebrakönyvé-

nek megjelenése alkalmából, a Bolyai Intézetben.

a szegedi univerzitást?

Mit je-

- A Szegedi Tudományegyetem immár hasonlít a nyugat-európai és az amerikai nagy intézményekhez,
úgy is mondhatom: a nagy egyetemek közé tartozik.

Balról jobbra: Szendrei János (takarva), Rédei
László, Fodor Géza, Steinfeld Ottó, Kállay

István (takarva), Pukánszky Lajos, Tandori
Károly, Szász Gábor, Bakos Tibor, Kalmár

László, Pintér Lajos (takarva), Szőkefalvi-Nagy
Béla (Szeged, 1954).

ÉLETPÁLYA:

Szendrei János matematika-fizika szakos

tanár - született: Csanádpalotán,

1925.

november 29-én. 1945-1950: Szegedi Tudo-

- Mi az a tulajdonság, amit a főigazgatóság
megkívánt, de nem volt rá szükség példáid
tanszékvezetőként?

mányegyetem, matematika-fizika szakos középiskolai tanári diploma. 1950-1961: Szegedi

Tudományegyetem, Bolyai Intézet, demonstrátor (1948-50), tanársegéd (1950-52),

- Számtalan egyeztető tárgyaláson kellett részt venni például a kollégium építésekor. Főigazgatóságom
után az volt a legnagyobb problémám, hogy hat
év után ki legyen az utódom. Ez nem várt konfliktust szült, ugyanis Szabó Sándor megyei párttitkár
Koncz János városi pártbizottsági kádert javasolta.
Azt mondtam, előbb jöjjön ide tanszékvezetőnek,
éljen a főiskolán, s aztán majd belső emberként induljon főigazgatónak. Ugyanakkor nekem is és mindenkinek elfogadható volt Békési Imre személye erre
a posztra.
- A tanárképzést
már akkor fontosnak
tartotta,
amikor az egyetemről átment a főiskolára.
Most
milyennek látja a pedagógusképzés
helyzetét?
-Ha kellő összhangot tudnak teremteni az oktatásban,
a tudományos munkában, és meghagyják a képzés sajátosságait, akkor szép jövő előtt áll az univerzitás.
Ugyanakkor a tanárképzést a jelen viszonyok között
nem látom eléggé jól megoldottnak. Most van kiala-

adjunktus (1952-61).

1961-1992: Sze-

gedi Tanárképző Főiskola, majd Juhász Gyula

Tanárképző Főiskola Matematika Tanszék;

beosztásai: főiskolai tanár (1961-1992).

Főiskolai tisztségei: tanszékvezető (19611992), igazgatóhelyettes (1965-1966), igaz-

gató (1966-1969), főigazgató (1981-1987).

Kutatási területek - Absztrakt algebra (gyűrű-

és félcsoportelmélet). Matematikai didaktika.
Publikáció - Több tankönyv, főiskolai tankönyv,

30-nál több matematikai tanulmány. Személyes

adatok - Nős (1951), felesége Ferencfalvi

Mária magyar-német-orosz szakos, nyugalmazott középiskolai tanár. Gyermekei: Mária

és Ágnes (1953) - mindketten matematikusok, Éva (1954) - művelődésiház-igazgató,

György (1961) - rendszerszervező mérnök.
Kedves időtöltése: versolvasás, barkácsolás,
kertészkedés.

DR.

SZALAY

ISTVÁN

A SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA
1991 É S 1994 K Ö Z Ö T T I F Ő I G A Z G A T Ó J A , S Z E G E D
1994 É S 1998 K Ö Z Ö T T I P O L G Á R M E S T E R E :
„Az univerzitást mint autonóm intézmények,
karok laza szövetségét képzeltem el"

A

j

robbantott számokkal ki lehet törni a háromdimenziós térből! E kérdéskör foglalkoztatja mostanában Szalay Istvánt, aki a szegedi felsőoktatás vérkeringésében 1981 óta jelen van, de nem csupán
a tudományegyetem és a tanárképző főiskola helyzetének rezdüléseit érzi, hanem - volt polgármesterként
- a felsőoktatást befogadó város viszonyulásának változásait is nyomon követi. Szalay István dokumentumokkal is fölvértezte magát, amikor arra kértük: idézze föl emlékeit az integrációról a szegedi felsőoktatás
és a város közel három évtizedes múltjának háromdimenziós terébe pillantva, hogy az egyetem és Szeged
jövőjének képét is megrajzolja.
- Miért lépett át az egyetemi oktató a

főiskolára?

- A lépés előzményéhez tartozik, hogy a JATE Bolyai Intézete egyetemi docenseként 1986 —87-ben
hosszabb időt Keldis-ösztöndíjon töltöttem Moszkvában. A szegedi egyetemen akkor Csákány Béla
volt a rektor, s felhívott telefonon: úgy gondolják,
érdemes volna megpályáznom a tanárképző főiskola
főigazgatói tisztségét, ami kifejezné az egyetem és
a tanárképző közötti közeledési szándékot. Igaz, a háttérben talán az is meghúzódott, hogy „a levegőben
volt": a szegedi pártéletben a felsőoktatással foglalkozó Koncz János a főiskolára, pontosabban
a pedagógiai tanszékre kerülhet, merthogy pedagógiai kandidatúrával rendelkezik. De azt is beszélték: Koncz János a tanszékvezetést kevesli, csak
a főigazgatóságot tartaná elfogadhatónak. Abban
az időben ugyanis olyan erős volt a pozíciója, hogy
akár megyei első titkár is lehetett volna. Ám az, hogy
ő legyen esetleg a tanárképző főigazgatója, az intézményen belül ellenállást váltott ki. S a helyzet egyik

megoldása lehetett volna, hogy én az egyetemről
megpályázzam „előle" a főigazgatóságot. Én viszont
nemet mondtam, arra hivatkozva, hogy „nem ismerem a főiskolát stb.".
- Holott a tanárképző főiskolával
alakult a kapcsolata...

addigra már ki-

- Igen, hiszen - úgy is, mint az integráció híve az egyetemi oldalon - még 1981-ben, TTK-s dékánhelyettesi
időszakomban „átoktattam" a főiskolára, differenciál-, integrálszámítást tanítottam. Igaz, fordított esetre is volt példa: a főiskoláról Bonifert Domi, Miskolczi
Jóska és mások gyakorlatot vezettek az egyetemen is.
Lehet, hogy Csákány Bélát - mivel erről matematikusként tudhatott - ez évekkel később, rektorként
inspirálta arra, hogy telefonon fölhívjon a főigazgatói
pályázatos javaslatával.
- A külföldi tanulmányútról
visszatérve
az egyetemen és mit a főiskolán?

mit

talált

kérésre beadtam a főigazgatói pályázatom, de mire
dönteni kellett, már hatan lettünk: jómagam és a három korábbi jelölt mellett még Balogh Tibor pszichológus és Bán Miklós vegyész is versenybe szállt.
- Meglepő, hogy az univerzitás
óta
foglalkoztatta.

gondolata

önt 1981

- Olyannyira, hogy ez képezte főigazgatói
pályázatom
alapját. Az univerzitást mint autonóm
intézmények,
karok laza szövetségét képzeltem el. Ezt sikerült elfogadtatni a JGYTF közvéleményével is, amit bizonyít,
hogy az 1990. december 10-én, 341 személy részvételével megtartott főiskolai értekezleten - hat jelölt
közül az első körben - a szavazatok 53,6 százalékával választottak meg főigazgatónak.
- Hallottam valamiféle „álmodó bizottságról"
Kikből állt, és mit akart ez a testület?

- Mihail Gorbacsov „glasznoszty" és „peresztrojka"
időszakának Moszkvájából hazatérve tapasztaltam:
itthon is nagyot fordult a világ - véget ért a Kádárkorszak. Megtudtam: a Koncz-féle ügyet úgy oldották
meg, hogy Békési Imre elvállalta a főigazgatóságot.
De amint letelt a ciklusa, mindenképpen szabadulni
akart a tisztségtől. Talán ez is oka volt annak, hogy
fölkeresett a főiskola oktatóiból álló csoport - többek
között Veszprémi Laci, a gyakorlóiskola igazgatója,
aztán: Vaskor Bandi, Kondász Pista, Dózsa Jóska,
Csillik Laci - s azt kérdezték: lenne-e kedvem pályázni.
Lehet, hogy hallottak az előző kezdeményezésről is,
nem tudom. Ekkor már elgondolkodtam az ajánlaton. Különösen azért, mert a főiskola válságba jutott.
Három főigazgató-jelöltjük volt belülről: Rigó Jázon,
Lengyel Zsolt és Klein Sándor, de a többször is megismételt választáson egyikük sem kapott többséget.
Ekkor keresett meg a főigazgatóságtól szabadulni
igyekvő Békési Imre is, hogy pályázzak. E kettős föl-

is.

- 1992. szeptember közepén a JATE rektorával - ekkor már Csirik János - közösen felkértünk az egykori
rektorokból - Csákány Béla, Kristó Gyula - és egykori főiskolai főigazgatókból - Békési Imre, Szendrei
János - álló úgynevezett „álmodó bizottságot", hogy
a JATE és a JGYTF közötti együttműködésre, az egyetemen, illetve a főiskolán folyó tanárképzés jövőjére
nézve adjanak alternatívákat. Javaslatuk egy hónap
alatt elkészült, amelyből, most is érdemes néhány
részletet felidézni. Például: „az univerzitás
nem
azáltal létesül, hogy az egyetem magába foglalja
(fogadja) a főiskolát, hanem akként, hogy két szuverén (de egyazon főhatóság alá tartozó)
intézmény
egyesül, s egy harmadik intézményt hoz létre (amely
egyébként nem szükségképpen viszi tovább József
Attila nevét)". Vagy: „az univerzitás alapvetően önkéntes alapon, alulról felfelé történő szerveződés útján, és nem felülről lefelé irányuló utasítás (vagy más
jogszabály) eredményeként létesül, a jogszabály csupán tükrözi és szentesíti a felek akaratát". Továbbá:
„az univerzitás megteremtése folyamat, amelynek
záró dátumául 1996. július 1-je kínálkozik". Illetve:
„az univerzitás akként jönne létre, hogy a párhuzamosságok kiiktatódnának,
azaz minden egységből
egyetlen 'példány' létezne: egyazon szak képzését
szolgáló egyetlen tanszék, tanszékcsoport vagy intézet (a továbbiakban: szaktanszék); egyetlen kvesztúra, egyetlen gazdasági igazgatóság, egységes irányítás alatt álló kollégiumi rendszer stb.". Továbbá:

„a főiskola oktatói - amennyiben nem nyilatkoznak
másként - az univerzitás oktatóivá válnak-, joguk
van választani a tekintetben, hogy az univerzitás
megfelelő szaktanszékén vagy nagyobb, népesebb
szakok esetében a szaktanszékekkel közös egységben működő szakmetodikai tanszéken kívánják-e folytatni munkájukat. A kevéssé népes szakok esetében egyetlen szaktanszék végzi a képzést,
a szakmetodikus(ok) ennek az egyetlen szaktanszéknek a tagja(i)". Az „álmodó bizottság" az időbeli ütemezésre hat javaslatot tett le az asztalra. Ezek közül
az első kettőt emelem ki. Az első szerint „a folyamat
elvi kezdőpontja az az időpont, amikor a két intézmény tanácsa külön-külön (vagy együttes ülésén)
kinyilvánítja szándékát a folyamat megindítására
(1993 első hónapjai)". A második: „ennek megtörténte után a párhuzamos intézmények (egyetemi
tanszékek és tanszékcsoportok, illetve főiskolai tanszékek, továbbá különféle párhuzamos hivatalok)
konkrét kapcsolatba lépnek; előbb vezetőik, majd
az oktatók és a dolgozók értekezleteken foglalnak
állást az egyesülés elvi, gyakorlati, szervezeti és személyi kérdéseiben, kinyilvánítják ebbéli szándékaikat (1993 első hónapjától 1994 elejéig)".
- Érvényesültek-e

az elvek, a

határidők?

- A magam részéről az „álmodó bizottság" minden
javaslatával egyetértettem, és az integráció szempontjából alapvetőnek tekintettem. Ez megnyilvánult az általam 1993. március 30-án aláírt szándéknyilatkozatban is.

lást". Véleményét ezzel zárta. „A megoldandó feladat
egyébként valóban nem könnyű. Az új egyetemen
a minőség és a szelekció, a verseny és az egzisztenciális biztonság egymásnak ellentmondó
követelményei
között kell a megfelelő egyensúlyt megtalálni. Egy
most egyszerűnek tűnő kompromisszum később
konfliktusok forrásává válhat. Megfelelő feltételek
között a személyi kérdések néhány év alatt természetes módon megoldódnak, de a rosszul kialakított
struktúrák évtizedekig újratermelhetik a feszültségeket." A másik anyagában - amelyet egyébként
a JATE oktatási rektor-helyettesének a felkérésére készített - szerepel, hogy csupán „egyik lehetséges (és egyre inkább háttérbe szoruló) természetes
tagozódási szempont a szaktárgyak, diszciplínák
(fizika, kémia stb.) szerinti felosztás". Ezt a véleményt nem tudtam elfogadni. Magam is Békési Imre
- elődöm, majd második utódom a JGYTF élén
- véleményét osztottam a tanárképzés
jövőjéről:
,,a szegedi tanárképző főiskola 120 éves hagyománya, jelenlegi gyakorlata lenne az alap". Aztán pedig
1993. február 25-én megérkezett a JATE rektorának
levele: arról értesített, hogy az 1991-ben a két intézmény tanár szakos hallgatóinak oktatástechnológiai képzéséről szóló együttműködési
megállapodást
az egyetem felbontja.

DÁTUM: 1991
„Társasági szerződést kötöttünk 1991. június

- Ebből az okos együttműködésből
nárképzés jövője körüli harc?

hogyan lett a ta-

6-án a Szegedi Universitas Egyesülésről.
Szeptember l-jén pedig együttműködési
megállapodást a J A T E és a JGYTF tanár

- Felhőtlennek látszott az együttműködés, de a részletekben feltűntek az ellentétek is. Példaként említem,
hogy 1993. február 23-án a JATE BTK Pedagógiai
és Pszichológiai Tanszékcsoportjának
vezetője, Csapó Benő két anyagot is eljuttatott hozzám, amelyekben a tanárképzés vonatkozásában az egy- vagy
többszakosság, a szaktárgyi és tanárképzés
viszonyának kérdéseit mellékesnek véli. Ezeket szerinte
„az egyesüléstől függetlenül, a felsőoktatás hazai és
nemzetközi fejlődésének kontextusában kell megoldani". Azt javasolta, hogy „az egyesülésről a két
intézmény mielőbb kössön megállapodást, de minél
kevesebb részletkérdésben foglaljon előzetesen ál-

szakos hallgatóinak

oktatástechnológiai

képzéséről, ugyanis a JATE megszüntetett
Oktatástechnikai Központja feladatainak egy
részét a JGYTF Oktatástechnikai Tanszéke vette
át. Megállapodtunk a JATE BTK és a JGYTF
között az 1993/94-es tanévtől induló szerb
és egyéb szakos közös képzésről, egy évvel
később pedig a JATE TTK és a JGYTF között
a matematika szakos tanárképzés részleges csereekvivalenciájáról."
(Szalay István)
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- A tanárképzés terén bimbódzó
együttműködés
sok negatív fejleménye közepette fejlődött a szegedi felsőoktatás egészét érintő integrációs folyamat?
- Pozitív fejlemény volt a hittudományi
főiskola,
az SZBK, a JGYTF, a SZOTE és a JATE képviselőinek
nyilatkozata
egy közös egyetem
létrehozásáról
1993. március 23-án. Ugyanakkor negatívumnak tekinthető, hogy a Liszt Ferenc
Zeneművészeti
Főiskola Szegedi Konzervatóriuma
- ma az SZTE
Zeneművészeti Kara - 1993-ban kivált a Szegedi
Universitas Egyesülésből. 1993. március 24-én megszületett a JGYTF és a JATE Idegen Nyelvi Lektorátusainak megállapodása. Az 1993/94-es tanév tavaszi
félévére már voltak hallgatók, akik egyik szakjukat
aJATE-n, másikat a JGYTF-en végezték. Pontosabban:
51 JATE-hallgató tanult a főiskolán, és 35 JGYTFhallgató tanult az egyetemen. Ilyen előzmények után
a JGYTF Főiskolai Tanácsa - különös tekintettel
a tanárképzés országos és szegedi jövőjének tisztázatlanságára - úgy foglalt állást, hogy a JATEJGYTF 1996/97-re prognosztizált közös tanév indítása nem megalapozott, ugyanakkor javasolta a JATE
Egyetemi Tanácsa felé, hogy történjenek konkrét lépések a két intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata, ösztöndíj-, esetleg tandíjrendszere, kollégiumi
rendszere összehangolására.
- Külső lökés, például
nem érkezett?

a minisztériumok

részéről,

- Az univerzitás születésének belső tényezői mellé
két komoly külső ösztönző erő is társult. Az egyik
az Othalmi úti szovjet laktanya
megszerzésének
lehetősége, ami 1994 márciusában be is következett. A másik az úgynevezett „Kupa-program", amely
- elsősorban a kialakuló univerzitások létrehozása
érdekében - 64 milliárd forintot kívánt
beruházni
a felsőoktatásba. Ez lehetett volna a „felsőoktatási
konszolidáció", de nem valósult meg.
- Az Öthalmi úti laktanya mint kő hullott az állóvízbe. Milyen irányt adott az univerzitás
jövőképének?
- 1994 májusában látott napvilágot Fráter Loránd
SZOTE-rektor nagy ívű javaslata az „Új Szegedi
Egyetem" koncepciójára. Ekkorra m á r kiderült,
hogy a szegedi városi közvélemény és a felsőoktatási

TALALKOZASOK:
„Az 'univerzitást váró hangulatnak' a kilencvenes évek elején voltak budapesti előzményei.

Az egykori budapesti tanárképző főiskola

- amely az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola
budapesti tagozatából nőtte ki magát - az ELTE

Tanárképző Főiskolai Karává vált, és határozottan
kiállt a főiskolai szinten történő tanárképzés mel-

lett, illetve fenntartásokkal élt az egyetemi bölcsé-

szettudományi és természettudományi karokon
folyó egyszakos tanárképzést illetően. A JATE-n

is felmerült a tanárképző intézet létesítésének gondolata, illetve ennek alternatívájaként

a „főiskolai szintű tanárképzés integrálásával
pedagógiai fakultás, tanárképző kar létesítése".

A tanárképzés egyetemi és főiskolai szintjeiről és

a tanárképző főiskolák tudományegyetemekkel való integrációjának témája orszá-

gos szintre emelkedett, több országos szintű

bizottság is alakult. Például a Hálózatfejlesztési
Bizottság elnöke Róna-Tas András (JATE);

a Bölcsészkari Bizottság elnöke Szalamin Edit
(JATE); a Természettudományi Bizottság elnöke

Kiss Ádám (ELTE), társelnöke pedig jómagam
lettem. Szegeden külön JATE-JGYTF Vegyes

Bizottság alakult: társelnökként Pál Józseffel

dolgoztam együtt. A tudományegyetemek rektorai - Lipták András (KLTE), Ormos Mária

(JPTE), Róna-Tas András (JATE), Vékás Lajos

(ELTE) - pedig készségüket fejezték ki az iránt,

hogy a bizottságok javaslatait a részvételükkel

tartott Tanárképző Főiskolák Főigazgatói Kol-

légiuma összegezze. A felsőoktatás rekonst-

rukciós tervéről a rektori konferencia és

a főigazgatói konferencia képviselői - Kocsis
Károly, a rektori konferencia elnöke; Róna-Tas

András rektor; Michelberger Pál rektor; Illyés
Sándor, a Főiskolai Főigazgatók Konferenciájának

elnöke - egyeztettek a kormány képviselőivel:

Kupa Mihály pénzügyminiszterrel, Gábor

Józseffel, az oktatási tárca helyettes államtitkárával, valamint Aradi Zsolt pénzügyminisztériumi

osztályvezetővel."

(Szalay István)

I Szalay István főigazgató és vezetőtársai a tanévnyitó ünnepségen, 1991-ben.

intézmények tanári kara is idegenkedik az Öthalmi úti
volt szovjet laktanyába költözéstől. Én viszont azok
közé tartoztam, akik - a klinikák és a gyakorlóiskolák kivételével - oda képzelték az egyetemi
campust.
A Fráter-féle koncepció szerint „a területre más
hasznosítási elképzelést kell kigondolni". Ez az én
megfogalmazásomban azt jelentette, hogy a „debreceni Nagyerdő típusú szegedi egyetem" helyett a „párizsi Latin negyed (Sorbonne) típusú szegedi egyetem "
jöjjön létre.
- Mi volt a Fráter-féle koncepció

lényege?

- Fráter elképzelése szerint „jelenleg az érintettek
számára talán az látszik legelfogadhatóbbnak, hogy
a szegedi egyetem első lépésben három nagyobb egység
- a JATE, a SZOTE és az MTA SZBK - lazább öszszekapcsolásából álljon össze. Ezen belül a JATE
- megközelítően kari szervezésben, de bizonyos önállóság és egyházi felügyelet jogának elismerésével
- maga mellé veszi a hittudományi főiskolát (HTF). Hasonló módon fogadhatja a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolából szerveződő, doktori képzésre is alkalmassá teendő pedagógiai kart, illetve ugyanilyen feltételekkel a KÉE Főiskolai Karát", azaz a korábbi önálló
Szegedi Élelmiszeripari Főiskolát. ,A SZOTE a meglévő
általános orvostudományi és gyógyszerész-tudományi
kar mellé fogorvos-tudományi kart hoz létre, és doktori

képzésre ugyancsak alkalmas egészségügyi és szociális
karrá fejleszti a jelenlegi egészségügyi főiskolai kart.
Az SZBK mind a JATE, mind a SZOTE oktatótevékenységében graduális és posztgraduális szinten részidős
professzorok átengedésével, rész- vagy egész tanszékek telepítésével, a PhD képzésben való részvétellel és
kutatási kapacitásának bizonyos mértékű rendelkezésre bocsátásával kapcsolódik a szegedi egyetemhez akadémiai kutatóintézeti önállóságának megtartásával.
A SZOTE a graduális képzésbe, rezidensi rendszerbe
természetesen továbbra is bevonja oktatókórházait."
A koncepció további ismertetésétől itt eltekintek.
- A jövőkép szövögetésekor hogyan számoltak, például a diákság létszámát mekkorára
becsülték?
- Ebben az időben, 1994 júniusában a szegedi felsőoktatásban - kivéve a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskola Szegedi Konzervatóriumát - a következő
nappali tagozatos hallgatói létszámok és 2000-re elképzelt prognózisok éltek. A JATE esetében az akkori 5700 hallgató oktatásával szemben 2000-re 8500
diákkal számoltak a tervek. Aztán SZOTE: 2400 2820; JGYTF: 2432 - 2700, ami ötéves tanárképzés
esetén 3200 is lehet; KÉE ÉF, vagyis az élelmiszeripari főiskola: 548 - 900; hittudományi főiskola: 250 400 diák. Összesen - a konzervatóriumot leszámítva
- 1994 közepén 11 ezer 330 hallgató alkotta
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a szegedi egyetemisták, főiskolások közösségét,
s úgy láttuk, az ezredfordulóra majd 15 ezer 320
diák folytat itt felsőfokú tanulmányokat.
- Az Öthalmi úti laktanya vagy egyéb okok miatt
az egyetem és a város végre összefésülte
fejlesztési
koncepcióját. Milyennek mutatta magát a szegedi
univerzitás és Szeged - együtt?
- 1994 júniusában Szeged Megyei Jogú Város
Közgyűlése Tudományos és Felsőoktatási Bizottsága - amelynek én is külső tagja voltam - kiindulva
a város hosszú távú városfejlesztési koncepciójából,
foglalkozott az univerzitás fejlesztési programjával.
A hosszú távú városfejlesztési koncepció természetesen az összes szegedi felsőoktatási intézményt,
így az universitas egyesületből kilépő Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervatóriumát is számításba vette. így azzal számolt, hogy
a hallgatói létszám az ezredforduló környékére mintegy hatezer fővel növekedhet. A fejlesztés „Latin negyed
típusú" lehetőségét látta reálisnak a következő „gócpontokkal"'. Dóm tér, Aradi vértanúk tere, Újszegeden
a Fő fasor és a leendő déli közúti hídfő környezetében
a füvészkert, a csillagvizsgáló, a gabonakutató intézet környéke, a Honvéd tér és az Ady tér közti terület,
Alsóváros: a Bem utcai laktanya funkcióváltásával.
A közgyűlés tudományos és felsőoktatási bizottsága
ülésére a Szegedi Polgármesteri Hivatal Városrendezési és Építésügyi Irodája - Orosz Bálint városi
főépítész vezetésével - elkészítette az univerzitás
fejlesztési programját. Korábban az előkészítésbe
bevonta a m á r együttműködő - JATE, SZOTE.
JGYTF, KÉE ÉF, HTF - intézményeken kívül a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervatóriumát, valamint a közgyűlés bizottsági elnökei
közül dr. Mécs Imrét (tudományos és felsőoktatási
bizottság), Borvendég Bélát (városfejlesztési bizottság), Szabó Ferencet (környezetvédelmi bizottság).
Az előtanulmányt Mainwen Magnier, a bresti NyugatBretagne-i Egyetem Geoépítészeti Intézete PhDhallgatója 1992-ben készítette el. A városrendezési
és építésügyi iroda minden intézménytől meghatározott kérdésekre adandó válaszok alapján bekérte
saját fejlesztésének legfontosabb elemeit. Ezeket
az iroda - hallgatói létszám; korszerűsítési igények;
hiánypótló fejlesztések; prognosztizálható, illetve a hallgatóilétszám-növekedés miatti új igények;
területfejlesztési lehetőségek; sajátos problémák,

így például a JGYTF-kubatúra mintegy harmadának visszaigénylése a Miasszonyunkról nevezett
Szegény Iskolanővérek Rendje által - témakörökbe csoportosítva dolgozta fel. Megállapította, hogy
az egyes intézmények által megfogalmazott
célok
„döntő többségükben alkalmasak arra, hogy egy közös
fejlesztési program alapját képezzék". De azt is rögzítette, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskola
Szegedi Konzervatóriumának
a szegedi
felsőoktatás
integráns részévé kell válnia, és
városfejlesztési
szempontból is fontos egy, minden igényt kielégítő
koncertterem létesítése. Kimondta: az öthalmi területet a felsőoktatás „vagyontárgyaként" kell kezelni,
amely a felsőoktatás fejlesztési igényeivel kapcsolatban a felsőoktatási intézmények és a város között „cserealapként" szolgálhat. Továbbá: „a SZOTE
déli irányú - a Tisza pályaudvart is érintő - területigénye belátható időn belül nem elégíthető ki".
Célszerűnek tartotta „megvizsgálni egy új megyei
kórházi koncepció lehetőségét, amely befolyásolhatja
a SZOTE elképzeléseit". Hangsúlyozta: az Aula Magna javaslat - amely a városközpontban lévő Toldi,
Somogyi, Zrínyi és Eötvös utca által határolt tömböt
érintette - megvalósíthatóságát; mivel számos épület
szanálásával valósulna meg, komoly megfontolás tárgyává kell tenni, mert kérdéses, hogy „ilyen mértékű
beavatkozás a történeti városmagba elképzelhető-e".
De arra is fölhívta a figyelmet, hogy a „Latin negyed"
gondolat ellentétben áll az Ady téri sportcélú fejlesztéssel, ezért a városi fejlesztési koncepció az univerzitás sportcélú fejlesztését a volt DELEP Sporttelep
figyelembevételével kell megvizsgálni.
- Ekkora léptékű változások
közepette mi volt
a tanárképzőn
belüli vélemény: jól jött,
hogy
az egyetemről érkezett személy vezeti át a főiskolát
az
univerzitásba?
- Igen. De abból a szempontból is, hogy akkor nagyon foglalkoztatta a főiskolai közvéleményt, hogy
a főiskola kubatúrájának egyharmad része problematikus, hiszen a II. számú gyakorlóiskola épületét
a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek
Rend, jogosan, visszakéri. Rám hárult az a viszonylag nagy feladat, hogy új helyet keressek. Ez lett
a Kossuth laktanya, ahova a főigazgatóságom idején
kezdődött meg a kiköltözés, amelynek az előkészítése
még Békési Imre főigazgatói időszakára esett. A hangulatot jellemezte, hogy a főiskola többsége hallani

sem akart a költözésről, azt mondta: tartsuk meg
a z akkor Hámán Katónak nevezett utcabeli ingatlant. Én azon az állásponton voltam, hogy nem lehet
a széllel szembe menni.
- Hogyan jellemezné

az akkori politikai

légkört?

- Sokkal jobb volt, mint a jelenlegi. A levegőben benne volt ugyan, hogy „tisztogatás" lehet a főiskolán
is, hiszen az orvosegyetemen Fráter Loránd, illetve
a tudományegyetemen Róna-Tas András akkori rektor „nagy rendet vágott" például a marxisták között.
Mivel engem baloldali érzelműnek tudtak, a főiskolán
sokan örültek főigazgatóvá választásomnak,
mert
remélték, így elmarad a politikai alapú tisztogatás.
Valóban nem történt ilyen. Ugyanakkor a légkör jellemzésére jó példának tartom, hogy a Kossuth laktanya átadásáról lehetett tárgyalni az akkori honvédelmi miniszterrel, Für Lajossal.
- A laktanya megszerzéséből
is lett. Miért?

azonban

bírósági

- Más téren is sikerült egyetemi szintű
nyeket érvényesíteni a főiskolán?

követelmé-

- Büszke vagyok arra, hogy én magam ugyan el
voltam foglalva mással, de főigazgatóságom alatt
négyen - Békési Imre, Seres László, Balogh Tibor,

ügy

- Nagy feladat volt, és remekül megoldódott volna: a Karolina hat év alatt foglalja el a volt Hámán
Kató utcai épületünket, mi meg fokozatosan költöztünk át a volt laktanyába. Ám romlott a politikai
helyzet: a Boross-kormány idején Mádl Ferenctől
kaptam levelet, aki - a visszaadást részletesen és
mintaszerűen rendező, a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Rendjével kötött, 6 évre
szóló megállapodás határidejének lejárta előtt két
évvel, az államigazgatási úton lehetséges fellebbezés kizárásával - elrendelte az épület visszaadását.
A jogtanácsosunk, öllé György javaslatára bepereltük
a minisztériumot,
ami példa nélkül való volt. A per
miatt a Boross-kormány
nem támogatta
további
főigazgatóságomat, pedig még folytatni szerettem volna, hiszen benne voltam egy folyamatban. Ezért végül
nem is pályáztam. A költözésből viszont az összes,
utánam következő főigazgatónak jutott feladat. Még
a mostani Galambos Gábornak is, ugyanis a pert
a Horn-kormány idején megnyertük, és a laktanya
területe mellé még pénzt is kapott a főiskola, amiből
például föl tudta újítani a Boldogasszony sugárúti,
központi épületet.
- Főigazgatói időszakában a hallgatók száma
len 600-800 fővel megugrott. Miért?

- Mert nyitottunk bizonyos irányokba. Úgy gondoltam: fokozni kell a minőséget, a kapacitást csúcsra kell járatni, amikor megyünk az
univerzitásba.
Viszont ezt belülről nehéz volt elfogadtatni, mert
a főiskolai oktatói gárda a maga módján vaskalapos volt. Például úgy gondolták, hogy minden
hallgatónak minden órára kötelező eljárnia. Én meg
azt mondtam: „olyan órákat kell tartani, hogy a hallgatóság azokon kötelességének érezze megjelenni".
Feladat volt az oktatás átállítása: több hallgatót oktatunk, amihez más módszerek szükségesek. Mindezt
úgy, hogy nem emeltem meg az oktatói létszámot.
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MONDOTTA:
- a város és egyeteme
kapcsolatáról
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detben: például a professzoroknak lakásokat
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nye nőtt meg, de nagyon. Tehát amikor arról

|

|
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teni kell, benne azt a csatornarendszert is, ami
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'nem látszik', meg a közlekedési hálózatot, és
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így tovább, akkor nem marad pénz arra, hogy
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kisegítse azt az egyetemet, amely egyébként
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is akkorára nőtt, hogy költségvetése vetekszik
magával a városéval.
(Szalay István)
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valamint Krékits József az orosz tanszék azóta
nyugalomba vonult vezetője - nagydoktorok lettek. Ez
korábban ilyen arányban nem volt jellemző. Ezzel
visszatértünk annak a rangos időszaknak a hagyományához, amelyet Csefkó Gyula, Budó Ágoston,
Szőkefalvi-Nagy Béla neve fémjelzett. Ez az integráció szempontjából is fontos lett. Bár azóta is vallom: a főiskola jobban oktatásorientált, mint az egyetem, ami alaptermészetéből adódik, de a tudomány
művelése is fontos. Ezért fájt, hogy amikor az integráció megvalósult, a főiskola olyan rangos tanszékét,
mint a magyar nyelvi tanszék, ahol ekkorra már két
nagydoktor, Békési Imre és Nagy János is dolgozott szemben az egyetemével, ahol csak egy -, megszüntették, míg az egyetemi tanszék megmaradt. Ezt oktatási, kutatási szempontból is igazságtalannak
tartom.
Az én tervem az volt - a főigazgatói pályázatomban
be is jelentettem - , hogy az univerzitást pártolom,
s akár a főiskolai kart is hajlandó vagyok föláldozni, ha teljesül: a főiskola tanszékenkénti integrációja
az egyetemhez. Ezt úgy képzeltem, hogy az egyetemi
szintet tudományosan megütő tanszék, mint például
a magyar nyelvi tanszék mondjuk a II. számú magyar
nyelvi tanszék lesz. Azokat pedig, amelyeken zömmel
olyan személyek oktatnak, akikben nem ilyen erős
a tudományos elhivatottság - például a mi matematika tanszékünk
módszertanos tanszéknek neveztem volna. De erre nem volt fogadókész az egyetem.
Az akkori rektor, Csirik János azt mondta: csak tudományos fokozattal rendelkező oktatókat fogadnak.
- Mi az, amit a volt főiskolától
az egyetemi karok?

tanulhatnának

- Elődeimtől örököltem, de az utánam következő
főigazgatók is tartják magukat az elvhez: a főiskola
szigorúan gazdálkodik. Nem estünk abba a hibába,
ami az egyetemeken jellemző volt: a nyugdíjba vonuló professzor helyére, mivel nagy a bére, három
tanársegédet lehet fölvenni, de arra nem gondolnak,
hogy mi lesz, ha majd a három tanársegéd akar professzor lenni, miből gazdálkodják ki a bért. Az ilyen
felelőtlen gazdálkodás miatt volt évente hangos
a sajtó az ELTE csődjétől. Nálunk a nagydoktorok
is magas óraszámban oktattak. Például én magam
most is heti 14-17 órában tanítok. Azt szoktam
mondani a munkatársaimnak: míg egy főiskolai oktató 12-14 órában tanít, addig nincs kenyérgondja.

- Milyen körülmények
gatói
megbízatástól?

közepette vált meg a főigaz-

- 1994 nyarán lejárt a JGYTF-en a főigazgatói megbízatásom második ciklusa. Ez „rendes körülmények"
között egy természetes dolog lett volna, de a rendszerváltozás első öt éve „természetellenes" dolgokat
is produkált. Ilyen volt az, hogy 1991. január 1. és
1994. június 30. között két főigazgatói ciklust töltöttem
ki, holott,,rendes körülmények" között
ciklusonként
3 - 5 éves megbízatásokkal számoltunk. Esetemben viszont az első megbízatás másfél évre szólt, amelyet
Andrásfalvy Bertalan, az Antall-kormány minisztere
azzal indokolt, hogy „készül a felsőoktatási törvény".
De a második, két évre szóló megbízatásomat - mert
a törvény még nem készült el - ugyanezzel indokolta Mádl Ferenc, ekkor a Boross-kormány minisztere,
későbbi köztársasági elnök is. A sors iróniája, hogy
ekkor volt olyan főiskolai főigazgató is, aki még
első, a Német-kormánytól kapott 5 éves megbízatását töltötte csupán. „Zárójelben" hozzáteszem, hogy
államtitkári beiktatásomkor, 2002. július 2-án Mádl
Ferenc köztársasági elnök odasúgta: „Hát nem így
jártál jobban?" Visszatérve a főigazgatósághoz: nem
szívesen váltam meg a poszttól.
- Miért?
- Mert az intézményen belül folyamatban volt az oktatás „átállítása" a magasabb létszám okozta viszonyokra: belépésemkor 1881, kilépésemkor 2432
hallgatója volt főiskolánknak. Ugyanakkor kétharmad részénél tartott a JGYTF-kubatúra
mintegy
harmadának visszaigénylése a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Rendje által, amely
nemcsak főiskolai tanszékeket, hanem a teljes 2.
Számú Gyakorló Általános Iskolát is érintette.
Külső körülményként elegendő említenem az univerzitás integrációs folyamatát. Ilyen körülmények
között, „főigazgató megbízottként", korábbi helyettesem, az 1994/95-ös tanévre kinevezett Varga István főigazgató munkáját segítettem. Ebben
a minőségemben foglalkoztam a JATE középtávú fejlesztési tervével, amely nem volt túl kecsegtető
a JGYTF számára. Néhány kiragadott idézet: „Abban az esetben, ha megvalósul az egységes tanárképzés Magyarországon (ami kívánatos és a legtöbb szakértő szerint abszolút szükséges lenne),
úgy Szegeden aligha lesz szükség két egymással

párhuzamos, azonos célt szolgáló intézményre".
„Amennyiben megmarad a kétszintű (főiskolai, illetve egyetemi) tanári diploma, úgy szóba kerülhet
a tanárképző főiskolának önálló karként való megjelenése a szegedi egyetemen belül." „A fenti bizonytalanságtól eltekintve a szegedi egyetemnek kezdetben
egy lényegében önálló 'Szent-Györgyi Albert' orvosi
iskolája (a jelenleg meglévő három egyetemi és egy
főiskolai karral), egy 'József Attila' tudományos iskolája (három karral), egy 'Juhász Gyula' tanárképző
intézete (amelynek formája és struktúrája a tanárképzésre vonatkozó döntéstől függene), egy élelmiszer-ipari főiskolai kara és egy (zene) művészeti kara
lehetne. Ehhez (még) lazább formában csatlakozna
a hittudományi kar."
- Miközben Szegeden a több kisebb-nagyobb felsőfokú
intézmény univerzitássá állt össze, máshol sorra alakulnak a kisebb-nagyobb felsőoktatási
intézmények.
Ez ellentmond-e az integrációnak?
- Nem alakult volna így a helyzet, ha az egyetemek
nem kényszerülnének a hallgató utáni „vadászatra".
A nagy intézmények ugyanis nem voltak képesek
a spektrumot lefedni, ezért nyertek teret a kicsik.
Mert például a szegedi univerzitás is csonka: nem kínál például erős műszaki képzést. Ez is oka annak,
hogy a mostani rektor, Szabó Gábor erőteljesen fejleszti a műszaki kart. Ezt az állam szabályozhatta
volna úgy, hogy tisztességesen fenntartja az állami
intézményeket, a „maszekok" pedig boldogulhattak
volna, ahogy tudnak. Az integráció célja is az volt,
ami végül nem valósult meg: az egyetemre bekerülő
diák hatalmas spektrumból választhasson. így például az általános iskolai tanárnak jelentkező tehetséges hallgató az egyetemen belül válthat, másfajta képzési irányt is vehet, miközben az addig
hallgatott tantárgyakból szerzett jegyeit elismerik.
A csereekvivalencia borzasztó nehezen megy. E téren
a Bolyai Intézetben voltak sikereim, de csak ott, ahol
ugyanaz a személy tanított az egyik, illetve a másik
karon is. Az a vonulat viszont sikeres, hogy lettek
„vegyes hallgatók", vagyis az egyik szakját az egyik,
a másik szakját a másik karon hallgatja.
- Mennyire érzi az univerzitás
szellemiségét
az oktató, aki tíz-tizenöt éve már a főiskolából
egyetemi karon is órát tartott? Illetve mennyire
tik az univerzitás adta lehetőségeket a diákok?

az
lett
ér-

Szalay István főiskolai főigazgatóként a tanévnyitón hallgatóvá fogadta az elsősöket.

- A diákok jobban érzik. Mert az is új jellemző,
hogy régen az iskolavezetés egyértelműen az oktatói
kar kezében volt. Ma az intézményvezetés
hasonlít
a középkorihoz: adott a tanári testület, de a diákok
választották a rektort, aki nem is mindig a főtanár
volt. Most a diákönkormányzat
rengeteg - részben
egymással konkuráló, részben összekapcsolódó
- programot szervez, miközben az egyetemet irányító testületek tagságának egyharmadát adja. Ez utóbbi
arány mindenképpen túlzó. A hallgatóknak ugyanis mindig van annyi belső szervezettségük, hogy
ez az egyharmad képes egy irányba szavazni, márpedig ezzel sakkban tudnak tartani, mert a fennmaradó kétharmad forgácsolódik. E kétharmadba tartozó
oktatókat ugyanis a „kari szellemhez" való ragaszkodás megosztja. Polgármesterségem idején két rektornak is ajánlottam, hogy meg kellene változtatni,
de egyiknek se volt elég ereje hozzá. Hasonlóképpen
a költségvetési szisztémát is érdemes lenne változtatni, ugyanis túlzottan erősek a karok.
- 1994. december 11-én - az MSZP és az SZDSZ közös jelöltjeként, az első ízben közvetlenül
rendezett

I A főigazgató Szalay István gratulál.

polgármester-választással
- Szeged
polgármestere
lett. Innen kezdve elsősorban a város
szemszögéből
vett részt a szegedi felsőoktatás integrációs folyamatában. Polgármesterként
hogyan viszonyult az univerzitáshoz?
- A fordulat kettős. Az egyik objektív: polgármesterként egészen más információval
rendelkeztem
az egyetemről. Ez szűkebb volt abban az értelemben,
hogy a nemzetközi kitekintés az egyetemről sokkal
nagyobb, hiszen a tudomány a legglobalizáltabb valami. Példának a Fourier-soraimat mondom, amiből
a fokozataimat szereztem: a világon ha négyszáz
ember foglalkozik ezzel, de erről a legelső cikkem
J a p á n b a n jelent meg. A másik: a polgármesternek
a gondok egész másfajta sokaságával kell foglalkoznia,
olyanokkal, amelyekkel egyetemi emberként én sem
törődtem, így például a város infrastruktúrájával.
De mások lettek az érdekek is. Egy példával illusztrálom a „szemszög" változását: A Szegedi Universitas
Egyesület Igazgató Tanácsa tagjaként, egy tanéven
át elnökeként szorgalmaztam az Öthalmi úti volt
szovjet laktanya épületeinek és 108 hektárnyi területének az univerzitás számára való megszerzését.
De polgármesterként m á r azt is láttam, hogy ez milyen jól jönne egy szegedi ipari park számára. Más
szemmel néztem a Polgármesteri Hivatal Városrendezési és Építésügyi Irodája fentebb m á r rész-

letezett fejlesztési koncepciójának megállapításait
is. Az pedig kifejezetten lehangolt, hogy az öthalmi
területet a felsőoktatás „vagyontárgyaként" és „cserealapként" kezelve polgármesterként nem tudtam
egyetlen cserét sem produkálni. Magamban a Szegedi Universitas Egyesületet vádoltam ezért, később
azonban beláttam, hogy a Szegedi Universitas Egyesület léte ellenére a meglévő független intézményekkel kellene „közös vagyontárgyukról" kétoldali
megállapodásokat kötni, ami - a felsőoktatási intézmények érdekeinek nem kellő összehangoltsága miatt - nem volt lehetséges. Megjegyzem: még 2009ben - bár már 2000-ben létrejött a 11 karú Szegedi
Tudományegyetem - sem történt előrehaladás ezen
a téren. Polgármesterként természetesen minden
olyan esetben, amikor a város eszközeivel, a város
érdekeinek figyelembevételével felsőoktatási érdeket lehetett segíteni, ezt megtettem. Például amikor,
a demográfiai helyzet miatt - pedagóguslétem
miatt
fogcsikorgatva
- „iskolabezárásokat"
kellett szorgalmaznom, ügyeltem arra, hogy e tanintézetekben
továbbra is oktatás folyjék, egyesekben az általános
iskolai oktatást a felsőoktatás váltsa fel. így sikerült
elérni, hogy például, a Tabán Altalános Iskola egykori Szilién sugárúti tagiskolája épületében ma az
SZTE Andragógiai Intézete, a Csongrádi sugárúton
lévő egykori Zalka Máté Altalános Iskola épületében ma az SZTE Rajz- és Művészettörténeti Tanszéke működik. Egyébként két akkora méretű és közel
egyenlő költségvetés esetén, mint a város és az egyetem, még a legjobb szándék ellenére is óhatatlanul
súrlódásokkal kell számolni.
- Az egészségügyi integrációt

meglépte

volna?

- A szegedi polgármester ezzel egy nehéz problémát
tett az egyetem vállára. Én nem tettem volna. Holott
az egészségügyben polgármesterként én is építettem kapcsolatokat: azokon a területeken, amelyeken
jól ment a Il-es kórháznak. Példa az urológia, ott
egyetemi professzort tettem vezetőnek, így a kórházi osztály a városé maradt, de egyben klinikává
vált. Rengeteget áldoztunk a Il-es kórházra. Meg is
lett az eredménye: Fráter Loránddal, a SZOTE rektorával elértük, hogy oktatókórházzá lépjen elő. Úgy
képzeltem: ami jó az egyik helyen, az legyen meg,
s az egyetemmel legyen szerződéses együttműködés.
Nagyon rosszulesett, amikor ellátogattam a Il-es
kórházba, és láttam, ahogy egy értékes műtőasztalt

a raktárba visznek, mert éppen nem kellett senkinek. A következő polgármester, Bartha László
a rendelőintézetet futtatta föl. Látszik: a gazda szeme más.

- Egyházügyi államtitkárságom idejéből sokat tanultam. Mesélik: a torinói halotti lepelről megkérdezték őszentségét, a pápát, aki azt válaszolta, hogy
ha a hívők azt hiszik, akkor az Jézus Krisztus halotti
leple, mindegy, mit mondanak róla a kormeghatáro-

- Intézményvezetői,
városvezetői
tapasztalatokkal visszalépés-e a tanszékvezetés?
Vagy másképp:
igényt tart-e a jelen egyetemi és/vagy városi vezetés
a
tapasztalataira?
- Semmiképpen nem visszalépés. Ha valaki egy tanszéket vezet, az teljes jogú egyetemi polgár. Az egyetemen egyébként is megszokott dolog, hogy ha valaki
külföldre megy ösztöndíjra, visszatér, és úgy folytatja
a munkát, mintha el sem ment volna. Például a Bolyai
Intézetben a három legnagyobb tudós-Kalmár, Rédei,
Szőkefalvi-Nagy - évente váltották egymást az intézet
élén. Szokták nekem mondani, hogy „föltűnsz a politikában, aztán letűnsz", mert többször is előfordult.
Ez természetes. Nem érzem az igényét annak, hogy
csak jártassam a számat. Ha közéletiségre vágyom,
megkapom a Szegedi Közéleti Kávéházban vagy az
egyetemi közéletben. Rám mennyire támaszkodnak
az engem követő vezetők? A polgármester nem támaszkodik rám, s én ezt nem bánom. Például azért,
mert nem rendelkezem annyi információval, mint valamikor. Szeretek teljes mértékben azzal foglalkozni,
amire éppen fókuszálok és koncentrálok. Rektor sem
akarnék lenni, már csak azért sem, mert a világ akkorát változott, hogy a menedzser típusú vezetők kora
jött el, míg korábban inkább a jelentős tudósokat kérték föl az intézmények vezetésére. Most inkább olyan
vezetőre van szükség, aki a tudósnak biztosítja, hogy
kutathasson, vagy az oktatónak, hogy jó tanár lehessen. Tehát nem föltétlenül kell a „főakadémikusnak",
a „főrektornak" lennie. Hasonló a helyzet a politikusoknál is. Lippai Pál vagy én a történelem által
odatett valakik voltunk, akik igyekeztünk helytállni
polgármesterként. Most már nem így van: a városvezetés is szakma, profi politikusnak kell lenni. Ezért
is szoktam mondani, hogy a rendszerváltozás utáni
első profi polgármester Botka László, aki ha akarna,
se tudna más lenni. A jó politikus egyébként, amikor
hatalmon van, akkor polgármester, meg miniszter,
amikor nincs hatalmon, akkor képviselő, amíg újra
nem lendül a kerék.

ÉLETPÁLYA:
Szalay István matematikus - született: 1944.
március 22-én, Hegykőn

(Győr-Sopron-

Moson megye). I 967: végzett a József Attila
Tudományegyetem (JATE), TTK, matematika-fizika szakán, kitüntetéses oklevéllel.
1967-1990: JATE (Szeged) TTK Bolyai Intézet Analízis Tanszék, 1967-1968: egyetemi
gyakornok; 1968-1973: egyetemi tanársegéd; 1973-1978: egyetemi adjunktus; 19781990: egyetemi docens; 1981-1986: TTK
dékánhelyettes; 1991-1994: SZTE JGYTFK
Matematika Tanszék: főiskolai tanár, 19911994: a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
főigazgatója; 1994-1998: Szeged Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, polgármester; 1998-2002: SZTE JGYTFK Matematika
Tanszék. Emellett párhuzamosan: országgyűlési
képviselő. 2002-2003: Miniszterelnöki Hivatal, Egyházügyi Államtitkárság, egyházi ügyekért felelős címzetes közigazgatási államtitkár. 2003-2007: SZTE JGYPK Matematika
Tanszék. 2007-től: SZTE JGYPK Tanító- és
Óvóképző Intézet, Matematikai Szakcsoport
- vezető. 1993-1994: A Szegedi Universitas
Egyesülés Igazgató Tanácsának elnöke. Kutatási
területek: A végtelen sorok összegezhetősége,
a Fourier- és ortogonális sorokkai kapcsolatos
approximációelmélet; „robbantott és zsugorított számok elmélete". Személyes adatok
- Nős, felesége Kutyik Erzsébet Bernadett
matematika-fizika szakos középiskolai tanár.
Három gyermekük: Andrea (közgazdász, két
lány és egy fiú anyja), Pálma (jogász, három
fiú anyja) és Balázs (matematika-informatika
szakos tanár). Kedves időtöltése: érdeklődés
a történelem iránt, néha sakkozás.

- Miiven jövőt lát az univerzitás
építkezne

tovább?

számára?

Hogyan

zók. így vagyok én egyetemünk Báthory-féle gyökereivel: az az ellenérv, hogy hol a pápai bulla, nem anynyira fontos ellenérv, mint a tény: Báthory oklevele
megvan. A másik: ha a gyökerek elvezetnek odáig,
az a lényeg, nem pedig az, hogy itt-ott megszakadt
ez a szál. így hát a szegedi egyetem joggal vallhatja
magát a Báthory-féle egyetem utódjának, hagyományai követőjének. Az integrációt pedig
folytatnám:
a hittudományi
kar beemelésével. A hittudományi
főiskola integrálását az egyetemi közvélemény is
támogatná. Az akadályt máshol, az egyházi oldalon
látom. Maga Róma, a jelenlegi pápa, XVI. Benedek
konzervatívabb álláspontot képvisel, mint elődje
- úgy is, mint a tanító hivatal egykori főnöke. Ugyanakkor az az érzésem, a magyar klérus sem támogatná, vagy az egyetemi rangú budapesti hittudományi
akadémia sem örülne, ha konkurensként megjelenne
a szegedi egyetemen egy hittudományi kar. További
karalapításról is hallani ötleteket. De nem értenék
egyet azzal, hogy például egy társadalomtudományi kar szakadjon ki a bölcsészettudományi karból,
mert megduplázódnának fölösleges adminisztratív
egységek. Viszont a fogorvosi karra annak ellenére
szükség van, hogy méreteiben egyelőre a legkisebb,
ugyanis a fogorvoslás annyira speciális ismereteket
és eljárásokat jelent, hogy elvált a hagyományos orvoslástól. A zeneművészeti kar ide tartozását is vitatják, de nem én, mert szerintem ez a szín is beletartozik az univerzitás sokszínűségébe. A legjobban
a mérnök kar fejlesztését sürgetném.
-Az integrációs elképzelések része volt, hogy az SZBK is
csatlakozzon az univerzitáshoz. Ezt időszerűnek látja?
- Van, aki kutatóegyetemként képzeli el az SZTE
jövőjét, de ehhez óriási fordulatot kellene tenni.
A kutatóegyetem akkor kutatóegyetem, ha alkalmazott kutatásból föl tudja építeni magának azt
a hátteret, amiből finanszírozza önmagát. Mint például a lézerrel foglalkozó Bor Zsolt és Szabó Gábor vagy a nanotechnológiából profitáló Dékány
Imre. Demokratikus országban elképzelhetetlen,
hogy csak az állam finanszírozza a kutatómunkát
úgy, mint mondjuk „a nagy Szovjetunióban", ahol
a nép nyomorgatása árán áldoztak a tudományra.
A mostani tudásközpontokkal ebbe az irányba mozdulunk. Ugyanakkor ameddig az MTA ,,1'art pour

l'art" rendszere változatlan marad, őrzi a szovjet
mintát, vagyis az állam fizeti az akadémiát, nem
várok nagy változást. Vissza kell térni Széchenyi
alapgondolatához: az akadémikus a magyar tudós
társaság érdemes tagja, nagyon megbecsülik, de nem
azzal, hogy fönntartanak számára állami pénzből egy
egész intézethálózatot. Ezért nem értenék egyet azzal
a megoldással, hogy az SZTE-hez csatolják az SZBK-t,
s a mi pénzünkön folytathassa az alapkutatásait.
Azzal viszont nagyon egyetértenék, hogy az SZBKbeli találmányokat a magyar állam karolja föl,
és azok ne külföldön hasznosuljanak. Tehát csak
a nagypolitikával egyetértve tudom elképzelni, hogy
a magyar nagyvállalatok, amennyire lehet, finanszírozzák az alapkutatásokat, az egyetemeknek pedig
ki kell szolgálniuk a nagyvállalatokat. Erre jó példa
a gyógyszergyárak és a tudomány kapcsolata.
- Milyennek látja a felsőoktatás
az ország
viszonyát?

és a régió,

illetve

- Egy ekkora országnak, mint Magyarország túl
sok a jelenlegi 69 felsőoktatási intézmény. Nevetséges, hogy szinte ugyanannyi felsőoktatási
intézmény
van, mint a tíz évvel ezelőtt lezáruló integráció előtt!
Természetesen arról nem lehet szó, hogy leradírozzunk erről a tablóról azt a nagyjából tíz nagy tudományegyetemet, mely nagy hagyományokkal és
mély gyökerekkel rendelkezik! De ezt a tízet, közte
a szegedit valóban fejlesztenie kellene az államnak,
miközben arra kell koncentrálnia, hogy befogadó
városaikat is fejlesszék - egyetemi várossá. Meglátásom szerint a XX. század legeredményesebb szegedi városvezetője Papp Gyula volt - még akkor is,
ha nem úgy volt első ember, mint most a polgármester, mert azt az időszakot remekül levezényelte, mikor Szeged fölfutott - köszönhetően az algyői
olajmezőnek. Most nincs olyan kincs, mint akkor
az „égő arany" volt. Most a város fejlődését is csak
az egyetemére lehet alapozni! De ez csak akkor lehetséges, ha az ország is azt mondja: csak a kiemelt
egyetemekre áldoz. De a nagy egyetemet nem így
képzelem - dezintegrált, visszaosztásos gazdasággal
- , hanem úgy, hogy a vezérlő egyetem jól meggondolja, mit mire fordít, és a hasznosság mentén fejleszt.
Egy ilyen egyetem alkalmas lenne arra, hogy egy
egész város és vidéke rá alapozza a jövőjét!

DR.

VARGA

ISTVÁN

A TANARKEPZO FOISKOLA
1994 É S 1995 K Ö Z Ö T T I F Ő I G A Z G A T Ó J A :
„A pedagógusszakmák teljes vertikuma megtalálható
a Szegedi Tudományegyetemen "

E

gyetlen főigazgatói évével rekordernek számít a szegedi felsőoktatás vezetőinek listáján Varga István.

Ám Varga István nem csak annak az egyetlen esztendőnek a munkájával járult hozzá ahhoz, hogy a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola - „integrálva" önmagába az egykori szegedi tanítóképzést, illetve újdonságként kínálva a gyógypedagógus- és óvónőképzést - „átmentse magát a jövőbe", pontosabban megtalálja helyét
a szegedi univerzitásban mint a Szegedi Tudományegyetem Pedagógusképző Kara.

- Egy személyben
végigjárta azt a pályát,
ami
a szegedi pedagógusképzés történetének íve. Hiszen
diákja volt annak a tanítóképzőnek,
melyet 1844től eredeztetnek.
Aztán az újszegedi
tanítóképző
iskolapadjából
kikerülve
tanított,
de tanult
is
- az önmagát az 1928-ban Szegedre hozott polgári
iskolai tanárképzőből származtatott
Juhász Gyula
Tanárképző Főiskolán. Majd kipróbálta magát alsó
és felső tagozatos tanárként, később igazgatóként is,
s 19 év gyakorlat összes ismeretével és tapasztalatával felvértezve visszatért képzőhelyére, a főiskolára.
Milyen emlékeket őriz a tanítás tanulása és a tanítás első lépéseiről?
- Az újszegedi tanítóképzőben érettségiztem, aztán
szülővárosomban, Hódmezővásárhelyen a központi
fiúiskola alsó tagozatán tanítóként minden tantárgyat
tanítottam. Közben a szegedi tanárképző
főiskolán
elvégeztem az ének szakot, hogy beteljesítsem, amit
gyerekként elkezdtem: a zenélést. Úgy is mondhatom: hamarabb tudtam a hangjegyeket olvasni, mint
a betűket, merthogy m á r gyerekként zongoráztam...
Felnőttként - tanítóként és tanárként is - ragaszkod-

tam a kicsi gyerekekhez, különösen első osztályban
szerettem tanítani... De ők is szerethettek, mert magam is megdöbbenek, amikor osztálytalálkozókra
hívnak, és ott kiderül, milyen sok mindenre emlékeznek hatéves kisdiákként begyűjtött élményeikből
felnőtté lett egykori tanítványaim! Például arra,
hogy ha aranyosak voltak, és jól viselkedtek,
az óra végén, a jelző csöngetés után fölolvastam egyet
a Rémusz bácsi meséiből... Hódmezővásárhelyen,
a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolában nemcsak tanítottam, igazgatóként is dolgoztam. Ezzel
párhuzamosan a Bethlen Gábor Gimnáziumban
is
tanítottam. Összesen 19 év gyakorlat után léptem
át a szegedi tanárképző főiskola neveléstudományi
tanszékére.
- Szép pedagóguskarrier.
Miért nem maradt ennél,
miért akart - „nem középiskolás fokon"
tanítani?
- Mindig izgatott, hogy miként lehet
megtanítani
a tanítást. Éreztem ugyanis a problémát: ismertem és ismerek tanárokat, akiknek óriási a szakmai műveltségük, mégsem tudnak tanítani, vagyis

den nem kell tanítóképzés. De nemigen tudták volna
megindokolni, hogy miért.
- A tanítás, iskolaigazgatás
zott a
tudománnyal?

mellett miért

foglalko-

- Publikáltam, leginkább az éneke-zene tanításával
kapcsolatban. Fontosnak tartottam: ahhoz, hogy
az ember gazdagodjon szakmai tapasztalatokban,
„problémáznia" kell. Vagyis megfigyel: mások hogyan csinálják, miért éppen úgy csinálják. Mindig
a „miért?"-re voltam kíváncsi.

DÁTUM: 1844-1963
„Magyarországon tíz, tanítókat képző intézmény található, melyek helyszíne Baja,
Kecskemét, Szarvas, Békéscsaba, Kaposvár,
Budapest, Szombathely, Nyíregyháza, Győr és
Szeged. A szegedi tanítóképző intézet 1844től 1963-ig, tehát 119 évig működött.
104 esztendeig katolikus intézmény volt.
Az 1948. évi államosítás után egy politikai döntés nyomán egyik

pillanatról

a másikra szűnt meg a szegedi tanítóképzés,
amely addig számos kiváló pedagógust, tanítót adott az országnak. A szegedi tanárképző

nem képesek átadni a birtokukban lévő ismereteket
- a diákjaik, hallgatóságuk életkorának megfelelően.
Tehát a tanítás: külön tudományi Ezt is megtanultam
kitűnő tanáraimtól még a tanítóképzőben. Közülük
szívesen emlékszem a gyakorlóiskolából Majzik Sándor bácsira, Gál Gézára; a tanítóintézeti tanáraim
közül az osztályfőnökömre, Orosz Sándorra, akinek
az invitációjára kerültem végül vissza a tanárképző
főiskolára. De eszembe jut Fodor János, Katona Miklós, Arató Adám - mindannyian a kor nagyszerű pedagógusai, Szijjas János pedig a zenében.

főiskolai kar hosszú, kényszerű történelmi
kihagyás után kezdte meg újra a tanítóképzést
a 2000-ben történt felsőoktatási integráció
után a JGYTF akkori főigazgatója és helyettese kitartó erőfeszítéseinek köszönhetően.
A felsőoktatás korszerűsítését szolgáló új
felsőoktatási törvénnyel az ezredforduló után
az állami tanítóképző főiskolák is részeseivé
váltak a felsőoktatás integrációjának, önálló
intézményrendszerük

megszűnt, immár

a különböző főiskolák és regionális egyetemek önálló karaiként, tagozataiként munkál-

- Mélyen kötődött tehát a szegedi
tanítóképzőhöz.
Hogyan élte meg, amikor alma materét és a szép
hagyományú szegedi tanítóképzést a hatvanas évek
közepén egy tollvonással
megszüntették?

kodnak tovább. A tanítóképzés fontos stratégiai ágazat a tudományegyetemen belül is."
(Tarkó Klára - Benkő Zsuzsanna:
A magyar tanítóképzés megújítása,
Új Pedagógiai Szemle, 2005. 07/08.)

- Politikai döntés volt. A távoli főváros magas minisztériumában az „illetékesek" úgy látták: Szege-

- Én pedig arra vagyok kíváncsi, muzikális emberként miért a tanárképzőt célozta meg, és miért nem
a
konzervatóriumot?
- Mert volt osztályfőnököm, Orosz professzor a tanárképzőn dolgozott, oda hívott. Előtte nem is gondoltam arra, hogy az intézet, amelynek hallgatója voltam,
valaha oktatóként számít rám. Már túl voltam a negyvenen, mégsem számított különlegesnek pályamódosításom. A tanárképzőn ugyanis kötelező volt tanítási
gyakorlatot szereznie annak, aki a leendő tanárok oktatásával foglalkozott. Ezt nagyon jó, máig követendő
gyakorlatnak tartom. De azt is, ahogy a főiskolára kerülve végig kellett járnom a ranglétrát az adjunktusságtól egészen az emeritus professzorságig.
- A szakmájában profi biológus vagy
matematikus
még lehet jó tanár attól, hogy nincs pedagógus végzettsége, nem tanult neveléstörténetet, s így nem tudja, hogy például ki volt Comenius - mondják. Osztja
ezt a véleményt?
- Illik ugyan tudni, ki volt Comenius, „az újkori természettudományos nevelés úttörője". De
nem csak ezért kell megszerezni azokat a módszertani ismereteket, azt a gyakorlatot, amelynek
segítségével az előadó az ismeretanyagot a hallgatóság életkori sajátosságainak megfelelően
rendszerezve, követhetően, jegyzetelhetően képes
átadni, megtanítani.

az egyetembe, és a főiskolai oktatók zöme is tudományos fokozattal rendelkezik, eltűnt e megkülönböztetés. Az integráció egyik eredményének
tartom,
hogy tudományos fokozat terén a főiskoláknak föl kell
zárkózniuk az egyetemi karokhoz.
- Bár általános iskolai igazgatóként
vezetői tapasztalatot szerzett, a tanárképzőre
kerülve eleinte nem vállalt vezetői feladatot, aztán először csak
főigazgató-helyettességet.
Miért?
- Invitáltak, de nem vállaltam vezetői megbízatást.
Az egyetemi doktori címem megvolt ugyan, mire bekerültem a főiskolára, mert nem akartam tanársegédként kezdeni, miután szinte húsz évet eltöltöttem
az oktatásügyben, a gyakorlatban. Úgy voltam vele,
hogy nem a főigazgatósággal foglalkozom, hanem
azzal, hogy a tudományos fokozatot mielőbb megszerezzem. Miután ezt elértem, kandidátusként már elvállaltam a főigazgató-helyettességet. Először Szalay
István főigazgató úr mellett. Mikor őt megválasztották Szeged polgármesterének, én - mint tudományos fokozattal rendelkező helyettese - egyetlen

TALALKOZASOK:

„Véletlenül, egy konferencián összefutot-

- Ingázóként járt át Vásárhelyről Szegedre, s viszsza - először tanulni, majd 1976 óta
tanítani
a tanárképző főiskolára. így örök kívülálló is maradt egy kicsit. Milyennek látta a tanárképzőt - viszonyítva más szegedi felsőoktatási
intézményekhez
vagy épp a vásárhelyi mezőgazdasági
főiskolához?

tam Illyés Sándor professzorral, az akkori
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola
főigazgatójával,

pszichológiaprofesszorral.

Ő vetette föl az ötletet: 'Miért nem indítotok
Szegeden gyógypedagógus-képzést? De csak
ketten tudjuk, el ne mondd senkinek, mert
azonnal megfúrják! Értsd meg: a Bárczi nem

- A tudományegyetem
mellett a tanárképző főiskola
mindig másodhegedűs szerepet játszott. Igaz, egyes
tanszékek, például a magyar nyelvészeti vagy a történeti tanszék teljesítményét elismerték. S az énekzenei is rangos helynek számított Kardos Pállal
az élén, európai hírű kórussal. E különbségtétel nem
jelentett problémát, inkább csak egy érzés, valamiféle közmegállapodás volt, hogy aki ugyanazzal a kandidátusi fokozattal „nemcsak a főiskolán", hanem
az egyetemen oktató, az „egy lépcsőfokkal magasabban áll". Mára, mikorra a tanárképző beolvadt

győzi, holott nagy az igény a gyógypedagógusokra. Szegeden minden adottság megvan,
az összes szükséges tudományterületet meg
lehet találni, még az orvosegyetemmel is kialakítható az együttműködés.' Ez a találkozás adta
az ötletet egy új képzési irány, a gyógypedagógus-képzés megteremtésére a Szegedi Tudományegyetemen."
(Varga István)

tanévre, 1994/1995-re vállaltam a főigazgatói feladatot is.
- Miért csak egyetlen évre ült a vezetői

székbe?

rajz, a matematika, a fizika, a kémia, a magyar nyelv
és irodalom, a történelem! Akkor főigazgató-helyettes
voltam, és éreztem: a kollégák szoronganak! S ez
nehéz helyzeteket teremtett.

- Akkor m á r éreztem, hogy a tanárképző
főiskolák
évei meg vannak számlálva. Az a vélemény erősödött,
hogy a tanárképzést egyértelműen egyetemi szintre
kell emelni.

- A főiskolai oktatógárda
önt tekintette
igazi
képviselőjének,
amikor olyan főigazgató - Szalay
István - mellé választotta, aki - mivel az egyetemről
jött - személyével megtestesítette az integrációt?

- A gyakorlatból érkező tanárként is egyetértett azzal,
hogy a pedagógusképzés egyenlő az egyetemi szinttel?

- Nagyon ütőképes stáb állt föl Szalay István mellé. Például a másik helyettes, Bonifert
Domokosné
fizikus volt. Pista nagy szervezőegyéniség, nagyon
koncepciózus, aki pontosan érezte és látta, hogy
a tanárképző főiskola veszélybe kerül az alakuló univerzitással. Éppen ezért nagyon igyekezett úgy ren-

- Csak bizonyos mértékig. Ugyanis arra a gyakorlatorientált képzésre, amit a tanárképző főiskolák nyújtottak, nem képesek az egyetemek. A tanárképzőkön
sokkal mélyebben és alaposabban fölkészítettük
a hallgatókat arra, amivel majd az iskolákban találkoznak.
- Miért tartotta fontosnak, hogy a gyakorlat megszerzése után a tudományban is elérje a csúcsokat?
- A főiskolán is terjedt a vélemény, hogy az oktatóknak tudományos fokozatot kell szerezniük.
Ezt magam is így gondolom, ugyanis vallom: aki
a felsőoktatásban dolgozik, annak mind a tudományos, mind az oktatási vonalon helyt kell állnia. Ezt
azért tartom fontosnak, mert a tanárnak fölényesen
birtokában kell lennie annak az ismeretanyagnak,
amiből valamennyit át kell adnia a hallgatóknak.
Ehhez az szükséges, hogy az oktató-kutató lépést
tartson a tudomány fejlődésével. Amit megtanultunk, de nem akkumuláljuk, az elkopik.
- A reformok miatt történetiségében szaggatott pedagógusképző-helyen
hogyan fogadták a rendszerváltozással együtt erősödő integrációs
gondolatot?
- A veszélyérzet jellemezte az oktatók többségének hangulatát, nem pedig az, hogy „annyi reform volt már, ezt is túléljük valahogy". Átlátta mindenki: ha az integráció következtében
a tanárképzés elkerül a főiskoláról, a szakokat és
hallgatókat átvonzza a bölcsészkar és a természettudományi kar, akkor nem lesz szükség az itteni közel
kétszáz oktatóra. Leginkább a tanárképző
főiskolát
rázta meg az integráció, hiszen olyan klasszikus tanszékek szűntek meg, mint például a biológia, a föld-
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MONDOTTA:
- a tanárképzésről
„Dr. Varga István tanszékvezető tanárt hétfőn
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Varga István főigazgató-helyettesként (balról) - mellette: Szalay István főigazgató és vezetőtársai
- az 199l-es tanévnyitó ünnepségen.

dezni a sorokat a főiskolán belül, hogy támogassuk:
minél többen szerezzenek tudományos fokozatot,
így ekkoriban sokan kaptak úgynevezett „alkotó félévet", amikor haladhattak a kutatómunkával. így
ez a stabilitás érzését is elhintette a kollégák között. Ezt próbáltam egyéves főigazgatói ciklusomban folytatni. Ezt követően pedig Békési Imre is,
akinek a főigazgatósága idején markánsan jelentkezett az egyetemmé szerveződéssel járó minden
hatás. Akkorra felfutott a tudományos fokozatokkal
rendelkezők száma a főiskolán.
- Látszott, hogy az integrációnak nevezett
reform
más, mint az összes többi, korábbi,
felsőoktatást
érintő
átalakulás?
- A többi reform elviharzott az intézmény fölött.
A kollégák megszokták, hogy az iskolákat folyton megújítják, a pedagógusi gyakorlatban folyton kitalálnak valami újítást. Az integráció azon-

ban mélyebb átalakítás volt: kenyérkérdéssé vált
- állások, az intézmény léte forgott kockán.
- Mi volt a munkamegosztás
között?

ön és Szalay

István

- Oktatási helyettesként, a stábomat mozgatva tettem a dolgomat. Hetente egyszer vezetői értekezletet tartottunk. Szalay Pista elmondta a véleményét,
mi meg reagáltunk: ezek közül mi az, ami megvalósítható, hogyan kellene lépni. Kohézió alakult ki
a vezérkarban, ami építő jellegű volt.
- Mire elég egyetlen esztendő a főigazgatói

székben?

- Óvatos ember lévén azért csak egy évre vállaltam a feladatot, mert nem vonzott az, hogy egy intézményt ekkora átalakulás közepette felelősséggel
dirigáljak, s főleg: vezessek. Pláne abban a hangulatban, ami 1994-1995-re eluralkodott, amikor m á r

tényként kezelte mindenki, hogy a tanárképzés át
fog alakulni, a főiskola pedig mint önálló intézmény
meg fog szűnni. Ez nem ambicionált! Ebben az egy
évben az átmenet biztosítása volt a célom. Hiszen
Szalay István mellett dolgoztam, láttam koncepcióját, a problémákat. Ezeket a gócokat igyekeztem kezelni. Meg is úsztam: nem keletkezett újabb probléma. Főigazgatóságom ideje alatt
kollégáimmal
arra törekedtünk, hogy a napirenden lévő felsőoktatás
szervezeti és tartalmi átalakítása lehetőleg maximális
mértékben szolgálja főiskolánk érdekeit. Az erőt arra
koncentráltam, hogy a következő főigazgató keze
alá tegyem a folyamatban lévő ügyeket.
- Milyen fontos lépések estek erre az egyetlen
esztendőre? Példáid a főiskolai gyakorló
általános
iskolák ügyét, a volt egyházi ingatlan
visszaadása
körüli vitákat önnek kellett elrendeznie?
- A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tanácsa és
az egységvezetői testület 1994. október 10-én elfogadta a Szegedi Egyetemi Szövetség létrehozásának koncepcióját. Ez további feladatokat jelentett számomra, hogy az integráció milyen formában valósuljon
meg, illetve milyen fejlesztési elképzeléseket dolgozzunk ki. Ekkor már lehetett látni, hogy pl. a továbbiakban a két gyakorló általános iskola nem tartható
fenn, egyrészt, mert megállapodás született az akkori Hámán Kató utcai épülettömb egyháznak történő
visszaadásáról, másrészt világossá vált, hogy intézményünk gazdaságilag nem képes fenntartani a két
gyakorlóiskolát. Ez komoly probléma volt: a Hámán
Kató utcai épületben több száz gyerek tanult, az egyház meg kopogtatott, hogy visszakéri az ingatlant.
Mindezt meg kellett értetni és el kellett fogadtatni
a szülőkkel. A kettes gyakorló felszámolásának ütemezése, a költözés, a két iskola tanári karának öszszevonása Békési professzor főigazgatósága alatt
megvalósult 1996 tavaszán.

kolában szülői és tantestületi értekezletek során vitattuk meg a helyzetet. Volt olyan szülői értekezlet,
amelynek éjfél előtt lett vége. Mindig, mindenhol
elmondtam: gyakorló tanár és igazgató voltam, tudom, milyen nehéz helyzetben vannak. Ezek után
nem volt éles reakció.
- A vezetői feladatoktól való távolságtartásra
vonatkozó fogadalmát szegte meg, amikor
1995-től
Békési Imre, majd Galambos Gábor mellett mégiscsak vállalt
főigazgató-helyettességet?
- Ez még két ciklust jelentett. Ezen idő alatt elindult
a tanítóképzés, azt követően pedig a gyógypedagógus-képzés is.

ÉLETPÁLYA:
Varga István tanító, ének-zene szakos tanár,
főiskolai tanár-született: Hódmezővásárhelyen,
1939. április 2-án. 1957: tanítói oklevelet
szerez a Szegedi Tanítóképző Intézetben.
1966: ének-zene szakos tanári oklevelet szerez a Szegedi Tanárképző Főiskola Ének-zene
Tanszékén. 1973: pedagógiai előadói oklevelet szerez a ]ATE BTK-n. 1957-től tanító,
Hódmezővásárhely, Központi Fiúiskola; 1962től tanár, majd igazgató, Hódmezővásárhely,
Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola; 1976tól főiskolai adjunktus, majd docens a juhász
Gyula Tanárképző Főiskolán; 1996-2004-ig
tanszékvezető főiskolai tanára JGYTF Pedagógiai és Tanítóképző Intézetében; 1 99 l - l 994
és 1995-1996 a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola főigazgató-helyettese. Kutatási területek - A családi szocializáció vizsgálata, a családi
életre nevelés. Több önálló kötet szerkesztője,

- A helyzet kezelésében segítette, hogy
korábban
Hódmezővásárhelyen
általános iskolai igazgatóként
is dolgozott, illetve, hogy a főiskola
neveléstudományi tanszékét vezetve pedagógiai módszertanból
fölvértezett embernek
számított?

legutóbb 2004-ben jelent meg a Neveléselmélet alapkérdései című tanulmánykötet, melynek
egyik szerkesztője, de tanulmánya is megjelent
ebben a kötetben. Személyes adatok - Nős,
felesége Pitzer Katalin tanítónő, egy gyermeke
van, Csaba. Kedves időtöltése: zongorázás,

- Igen. Ezek nélkül a tapasztalatok nélkül hozzá sem
mertem volna kezdeni! Ebből a kényes helyzetből
nem lett országos botrány, mint máshol. A két is-

zenehallgatás, színház- és koncertlátogatás.

- Saját tanszékét, a szegedi tanárképző főiskola gazdag hagyományú
neveléstudományi
tanszékét hogyan sikerült „átmenteni" az integráció utáni időkre?
Hogyan találták meg helyüket az
univerzitásban?
- Úgy, hogy a tanítóképzés újraindításával új feladatot
találtunk magunknak, miután egyértelművé vált: a tanári szakok átkerülnek a bölcsészettudományi és természettudományi karhoz. Már főigazgatóságom alatt
elkezdődött annak a tervnek a kidolgozása, amely
a tanítóképzés újraindítását vette célba. Ez a gondolat korábban már Szalay István főigazgatósága idején is napirenden volt, az ő támogató közreműködése
nélkül - Szeged város polgármestereként - nem valósulhatott volna meg elgondolásunk. A tanító szak
indítási kérelme már 1996 telén az illetékes hivatalok elé került.

ANNO:
a reformokról
a Délmagyarországból
Rendelet a felsőoktatásról.

„A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést

tartott. Megtárgyalta és elfogadta a felsőoktatási
intézményekről szóló törvényerejű rendeletet.

(...) A felsőoktatási intézmények szervezetéről

és működéséről korábban megjelent törvények,

törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezésével e törvényerejű rendelet egységbe foglalta

mindazokat a kérdéseket, amelyek szükségesek

ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmények az oktatási reform megkövetelte feladatokat eredménye-

sen teljesíthessék. (...) Új vonása, hogy az egye-

- Tehát annak az intézménynek, a szegedi tanítóképzőnek a felélesztésében játszott kulcsszerepet, amelyben
első pedagógiai végzettségét szerezte? Úgy is fogalmazhatunk, hogy az újszegedi tanítóképző mintegy „integrálódott" a szegedi univerzitásba, így - a tanárképző
főiskolából itt maradt készségtárgyak, vagyis a rajz-,
ének- és testneveléstanárok képzésével együtt - alapja
lett az SZTE Pedagógusképző
Karának?
- Igen. A tanítóképzés újraindításával gazdagodott
a Szegedi Tudományegyetem. Akkreditációjában részt
vettem, nagyon elhúzódott ez a folyamat. A tanítóképzés újraindítása ugyanúgy politikai döntés volt, mint
megszüntetése. Ugyanis - miután a minisztérium több
mint egy évig nem is reagált az akkreditációs kérelmünkre - megkértük Szeged SZDSZ-es országgyűlési
képviselőjét, Sándor Klárát, hogy járjon közben
az ügy érdekében, interpellált is az Országgyűlésben,
és nem sokkal később megkaptuk a minisztertől, Magyar Bálinttól az értesítést, hogy újraindulhat Szegeden a tanítóképzés. De ekkor m á r „műben volt"
egy másik ötlet, a gyógypedagógus-képzés
elindítása
is. Ezt a Békési Imre által hetente összehívott vezetői
értekezleten vetettem föl. Elhatároztuk, hogy két
szakon - a tanulásban akadályozottak és az értelmileg akadályozottak szakon - is elindítjuk, ami azóta
is így működik.

temek, valamint az egyetemi jellegű főiskolák

vezetője a rektor lesz; a főiskola, a felsőfokú

technikum, valamint a felsőfokú intézet vezetője

az igazgató." E vezetők, illetve a kari dékánok és

helyetteseik „megbízatása a jövőben 3 évre ter-

jed. Ez lehetőséget ad ahhoz, hogy a határozatlan
idejű megbízások ne vonják el túl hosszú időre

a tudományos munkától az egyetemi oktatókat.

A megbízás azonban meghosszabbítható."

„ A felsőoktatási intézményekben folyó oktatónevelő munka kereteit a tanterv, az egyes tan-

tárgyak keretében elsajátítandó tananyagot

a program határozza meg. (...) A felsőoktatási
intézmények oktatóinak kötelessége a szakterü-

letükhöz tartozó tudományág művelése, az orszá-

gos és egyéb kutatási tervekből folyó feladatok

ellátása."

„ A törvényerejű rendelet lehetőséget biztosít arra,
hogy a tudományok doktorai és kandidátusai,
valamint a kiváló gyakorlati szakemberek részére
- az egyetem, illetőleg a főiskola tanácsának javaslatára - a felügyeletet gyakorló miniszter címzetes
egyetemi (főiskolai) tanár, illetőleg címzetes egyetemi (főiskolai) docens címet adományozzon.
A cím adományozása lehetőséget teremt arra,
hogy a tudományos élet kimagasló képviselői és
kiváló gyakorlati szakemberek kapcsolódjanak be
az egyetemi és főiskolai oktatómunkába."

- Tehát egy harmadik intézménytípust,
a gyógypedagógus-képzőt is integrálták az SZTE
Pedagógusképző
Karába?

(1962. szeptember 15., szombat)

A szegedi tanítóképző a város egyik legrégebbi iskolája: 1844-ben létesítették. A képző újszegedi
épületét 1914-ben adták át.

- Igen. De hangsúlyozom: egy ilyen ötlet megvalósításához egymagam kevés lettem volna, ha nincs fogadókészség a vezetés részéről. De nálunk az volt az alaphangulat, hogy ragadjunk meg minden lehetőséget,
hogy a nagy szakok elvándorlását követően is vonzóak
maradjunk a továbbtanulni óhajtó fiatalok számára.
A hallgatói létszám igazolja ezt: a 2003/2004-es tanévben 168 beiratkozott hallgatója volt a tanítóképző
intézetnek. A 2004/2005-ös tanévre a jelentkezők
létszáma már 300 volt. Mindezen fölbuzdulva, már
a nyugdíjazásomat követő időszakban, kollégáim
az óvónőképzés lehetőségét is megteremtették - most
végez az első évfolyam. Sőt: a felsőfokú szakképzésben is indítottak olyan szakokat, amelyek beépíthetők
a pedagógusképzésbe.
- Vissza és előre nézve: milyen
a Szegedi
Tudományegyetem?

lett, milyen

lehet

- Visszanézve is úgy látom: megtettük azokat a lépéseket, melyek átmentették a tanárképző
főiskolát
az univerzitásba. Ezzel is gazdagodott az egyetem.
Egyrészt azzal, hogy ezek a képzési lehetőségek a diákság számára átjárhatók, másrészt azzal, hogy
a pedagógusszakmák
egész vertikuma
megtalálható
a Szegedi Tudományegyetemen.
Ezért volt indokolt
a kar nevének módosítása „tanárképző" helyett
„pedagógusképzőre". Igaz, az univerzitás olyan nagy
lett intézményként, amelyet egy-egy hallgató talán
nem lát át egészen. Ugyanakkor például a tanító
szakra jelentkező diák egy kisebb, mondjuk a bajai
főiskolánál vonzóbbnak találja a 12 karú, a szakok
és tudományágak sokaságát fölvonultató Szegedi
Tudományegyetemet. Úgy látom: az oktatógárda
erős, de az anyagi javakkal is jobban tud gazdálkodni, így a szegedi felsőoktatás minden korábbi megoldásnál stabilabb így, egyetlen univerzitássá szervezve.

DR.

BÉKÉSI

IMRE
//

//

A JUHASZ GYULA TANARKEPZÖ FŐISKOLA
F Ő I G A Z G A T Ó J A 1987 É S 1990,
V A L A M I N T 1995 É S 1998 K Ö Z Ö T T :
„Az egyetemi szintű képzés domináns jegye: a tudomány,
a főiskolaié: a gyakorlathoz szükséges készség "

lapúnak látta és támogatta a szegedi felsőoktatás integrációját Békési Imre, ám máig vitatja a pedagógusképzés átalakításának módját. Békési Imrével beszélgetve a szegedi tanárképzés történetének
integrációs pontjait is érintettük, miközben igyekeztünk tisztázni az egyetem és a főiskola küldetését.
- Miért nem integrálta a Szegedre 1921-ben befogadott kolozsvári egyetem a Tisza-parti
városban
akkor már meglévő tanítóképzést - például egy új
karként?
- A tanítóképzés Szegeden 1844-ben kezdődött, egy
katolikus intézményben. Ez egyrészt nagyon mélyen alapozott, szuverén intézet volt; másrészt egy
állami intézmény az egyházit ma sem integrálhatja.
Ám a katolikus tanítóképző nem maradt periférián
1921-ben. Amikor ugyanis Klebelsberg Kunó miniszter Szegedre telepítette az Állami Polgári Iskolai
Tanárképző Főiskolát, akkor az hozta magával az
Apponyi Kollégiumot, amelynek keretében már Budapesten is bevonták a tanítóképzőket az intézeti tanárok képzésbe, és ez Szegeden is így történt.
- Milyen hagyományokat

ápolt az Apponyi

Kollégi-

um?
- Három gyökere volt. Az egyik az előbb említett
tanítóképző, tudniillik oda készültek, s így ott gyakoroltak a leendő tanítóképző intézeti tanárok. De
az Apponyi Kollégium m u n k á j á b a n a bázisintézmény a polgári iskolai tanárképző volt a maga

négyéves képzésével: klasszikus, a polgári iskolában tanított tantárgyaknak megfelelő szakokkal.
A harmadik - itt Szegeden ténylegesen is bekapcsolt
- tényező: a Ferenc József Tudományegyetem,
amely
a maga egyetemi szintjén vett részt a tanítóképző
intézeti tanárok képzésében. Tehát az Apponyi Kollégiumban valóban integrált képzés történt, melyben
három intézmény - a tanítóképző, a polgári iskolai
tanárképző és az egyetem bölcsészettudományi, valamint természettudományi kara - vett részt. Bázishelye a polgári iskolai tanárképző volt, hiszen
az Apponyi Kollégiumba a polgári iskolai tanári diploma volt a belépő.
- Voltak egyéb értékei az 1928-ban Szegedre
tetett Apponyi
Kollégiumnak?

költöz-

- A leendő tanítóképző intézeti tanárok indexét
egyetemi tanárok aláírásai hitelesítették; a tanárok
pedig m á r diplomás, azaz képzett és törekvő hallgatókat nyertek az Apponyi Kollégiumtól. (A kölcsönösség értékét ma kezdjük becsülni.) De az Apponyi
Kollégium - a polgári iskolai tanárképző főiskolával
együtt - unikális intézménynek számított. 1939-től
1944-ig egyetlen képzőhely volt a
Kárpát-medence

magyarlakta területein. A polgári iskolák ugyanis
- főként a századforduló után - az egész Monarchiában elterjedtek; számukra 1928-ig Budapesten,
1928-tól pedig Szegeden képezték a tanárokat, s itt
történt továbbképzésük is. Az Apponyi Kollégium
virágkorának az vetett véget, hogy a polgári iskola
mint közoktatási intézmény 1947-49-es megszüntetésével eltűnt az igény az azt szolgáló tanárképzésre
és az - arra épülő - tanítóképző intézeti tanárok képzésére is. A történet szakmai tanulságaiból egyet talán levonhatunk. Az itt említett intézmények korábban a mainál állandóbb és így jobban megismerhető
valóság számára képeztek speciális - életkorokhoz
és életcélokhoz igazodó, azok fejlődését elősegítő
- pedagógusokat. A mai kor pedagógusának univerzálisabbnak, átirányíthatóbbnak, az újdonságokra
nyitottabbnak kell lennie. Ehhez - a képzés tartalmát tekintve - egy „stúdium generálé"-val, azaz rokon tudományok integrált műveltséganyagával komoly alapokat adhat(na) az egyetem. A pályán való
boldoguláshoz szükséges készségeket - ha egyáltalán valahol, akkor pont a főiskolán - főiskolai mentalitással lehetne élesztgetni és fejleszteni.

Eperjessy Kálmán kiváló történész és várostörténész volt a polgári tanárképző főiskola utolsó és

- Hungarikumnak
is nevezhetnénk a polgári iskolát
mint közoktatási intézményt. Miért volt sikeres?

a már hét éve itt működő egyetem mellé

- Mert a tanulni vágyó rétegből verbuvált és képzett közép- és kishivatalnokokat, kistisztviselőket,
kereskedőket, gondnokokat; illetve a posta, a vasút,
a dunai és a tengeri hajózás számára kínált kiképezhető vezetőket. Rendkívül jó érzékkel készített elő
a további speciális képzésekre. A polgári iskola után
elegendő volt valami belső szakmai, néha csak tanfolyam jellegű képzésben részt venni, s az illetőből
akár középszintű vezető is lehetett. Ezekre a feladatkörökre sem a főiskolák, sem az egyetemek nem
képeztek szakembereket. Holott ez a középréteg

éppen Szegedre a miniszter. Tudniillik Sze-

DÁTUM: 1928
„Szegedet 1921-től tekinthetjük egyetemi
városnak, vagyis azóta, hogy a Kolozsvárról
menekített, nagy múltú Ferenc józsef Tudományegyetem - egy év budai tétovázás után,
amikor is az Alkotás utcában, a későbbi testnevelési főiskola épületében kapott helyet
- elfogadta Szeged városának befogadó
nyilatkozatát. Felsőoktatása, azaz az egyeteminél szélesebb körű, átfogóbb képzési
rendszere azonban 1928 óta van Szegednek. Nagy formátumú koncepciója keretében
ekkor egyesítette Klebelsberg Kunó miniszter
a Budán, valamint a Pesten addig külön-külön
működő férfi, illetőleg női polgári iskolai tanárképzőket, s telepítette le Szegedre
az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolát.
Ezt az intézményt nem véletlenül helyezte

- amely értett a gazdálkodáshoz, a szakmához és
a kommunikációhoz is - működtette az országot.

ged befogadta ugyan a kolozsvári egyetemet,
de kezdetben a város minden erőfeszítésével
és áldozatvállalásával együtt sem volt ennek
az új egyetemnek akkora vonzereje, hogy
hallgatói tömeg rohanta volna meg 1921ben, 1922-ben vagy 1923-ban. így itt,
az egyetem mellett, sőt - az Apponyi Kollégium keretében - az egyetemmel együtt Szegeden jutott további lehetőségekhez a polgári
iskolai tanárképzés, amelynek végzősei közül
nem kevesen tanultak tovább az egyetemen.
Erre alapozva elképzelhetőnek tekintjük azt
a - Klebelsbergnek tulajdonított - kon-

- A polgárik megszüntetésével
mi lett az ország
egyetlen, Szegeden működő polgári tanárképző főiskolájának a sorsa?

cepciót, hogy a Szegeden önállóan induló
polgári iskolai tanárképző majd valamikor
később csatlakozik a Ferenc józsef Tudományegyetemhez."

- Tantestületét egy minisztériumi
utasítással
átminősítették
a pedagógiai főiskola
tantestületévé,
az 1947/1948-as tanévet az elsőéves hallgatók már
az Állami Pedagógiai Főiskolán kezdték meg.

(Békési Imre)

a pedagógiai főiskola első igazgatója. Vagyis a szegedi intézmény az eddig itt működő polgári iskolai
tanárképzés szakmai tapasztalatait átörökítette, valamint a Pécsett és Egerben, majd később Nyíregyházán és Szombathelyen
újonnan létesülő pedagógiai
főiskolák számára is mintát szolgáltatott.
- Mi indokolta, hogy az ország egyetlen polgári iskolai tanárképzője, a szegedi mellé további négy városban is létrehoztak az általános iskolák felső tagozatait pedagógusokkal ellátó
intézményeket?
- Mindenekelőtt a tanulók megnövekedett létszáma.
Mert a polgári iskolák korábban, még a Monarchia
idején elterjedtek ugyan a Felvidéken, Erdélyben
és Bácskában is, de a polgári iskolai képzés nem
volt olyan mértékű tömegképzés, mint az 1948-ban
létesülő általános iskola felső tagozata. Az ország
valamennyi általános iskolájának felső tagozatát
Szeged egyedül nem lett volna képes elegendő pedagógussal ellátni.
- Miért nem lett az új típusú tanárképző
Szegeden
a tudományegyetem
egyik kara? Miért nem történt
meg azonnal, 1928-ban az „integráció"?
- Nem ismerek olyan feljegyzést, amely szerint egy
azonnali integráció terve létezett volna. Ezen túl,
feltevésem szerint, a Szegeden egyesített Állami
Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola budai és pesti
hagyományai mélyek és gazdagok voltak. Létezését
és szerepét a Kárpát-medence számtalan polgári iskolája igazolta, s tantestülete - melynek egyébként
számos tagja ugyancsak Kolozsvárról származott
- rendkívül erős volt. Az 1873-as indulástól kezdve
többen olyan színvonalon jegyezték a polgári iskolai tanárképzést, hogy itt, Szegeden nemigen akarhattak integrálódni az egyetemmel. Ugyanakkor
a Ferenc József Tudományegyetem időnként „lefölözte" a polgári iskolai tanárképzőt azzal, hogy elvitte
a legígéretesebb oktatókat, akikből aztán ott nemsokára akadémikusok lettek.
- Miben különbözik az egyetem és a főiskola fiinkciója?
- Az egyetemet mindenekelőtt tudományos
meghatározottsága jellemzi- A főiskola is tudományos alapokon működik, de alapvetően gyakorlati
beállítottságú, a társadalom igényeit közvetlenebbül szolgálja,

az igények változását gyorsabban és rugalmasabban
követi. A főiskolai szintű pedagógusképzésben első
helyen maga a tanuló szerepel (életkörülményei,
fizikai és mentális adottságai; a fejlődéséhez szükséges iskolai ismeretek és készségek stb.), az egyetem - már ha egyetem! - tudományt művel, és tudományt ad át.
- Ez azt is jelenti, hogy a hagyományoknak
ellentmond az a fajta univerzitás, amely az ezredfordulón Szegeden is megvalósult? Hiszen itt egyetemek
és főiskolák
egyesültek...
- Az egyetem tudományművelő karai, például
a bölcsészettudományi és a természettudományi
kar a most létrehozott, úgynevezett „alapszakos"
képzés jóvoltából hozzájutott ahhoz a hallgatósághoz, amely korábban - képességei és irányultsága
révén - a képzés főiskolai jellegét tartotta önmagához illőnek. Alapszakjain mostantól az egyetem dolgozik azokkal a diákokkal, akiket maga a tudomány
mérsékeltebben érdekel. Amilyen különbség van

A juhász Gyula Alapítvány jótékonysági gálaestje 1992-ben a Szegedi Nemzeti Színházban. A dél-ausztráliai magyarok Adelaide-ból küldött ajándékát Kardos Béla és Garaniy józsef adja át Békési Imrének és
Szőkefalvi-Nagy Bélának. A kép bal oldalán Dinya László helyettes államtitkár.
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a kézügyességünkben és a mozgékonyságunkban genetikai és egyéb okok miatt, az a különbség megvan
az elméleti kérdések iránti érdeklődés meglétében
vagy hiányában is. Ebből a szempontból tehát egy
adott évfolyam 70 és 30 százalékos tagolódása reális. Nincs több mesterszakra való, a tudomány
iránt érdeklődő és önállóan tanulni képes diák.
Az egyetem többek között attól egyetem, hogy a tudományt a hallgatók jórészt önállóan - könyvtárban és
interneten - gyűjtik, s dolgozzák fel. Más kérdés, hogy
miként „egyetem" az egyetem az alapszakos képzésben. Egyelőre csak az látszik, hogy a tudósképzésre
felkészített egyetemi oktatóknak kell foglalkozniuk azzal a hallgatósággal, amelynek 70 százaléka
a háta közepére se kívánja a tudományt.
- Milyen feszültségeket

szül ez a helyzet?

- Föltételezem, és tudom is persze, hogy az egyetemi
oktatók között is vannak szép számmal
pedagóguslelkű

tudósok, akik nem tartják rangon alulinak, hogy
alapszakos szinten dolgozzanak. Tőlük azonban
mint egyetemi oktatóktól a Magyar Akkreditációs Bizottság a tanítás mellett magas szintű
tudományos
produktumot is elvár. Szerintem ez az, ami nem fog
menni! Magyarország több egyetemén veszek részt
doktori eljárásokban, s látom, hogy a fiatal oktatók
fogcsikorgatva még elérik ugyan a PhD fokozatot,
közben azonban az alapszakon heti 12—14 órában
tanítanak, tömegeket vizsgáztatnak. íratniuk kell
az ellenőrző dolgozatokat, mint egy középiskolában,
s persze javítanak, értékelnek, holott ők nem erre
készültek. Tudományos - azaz egyetemi - rangjukat
ugyanakkor a jegyzett fórumokon publikált
írásaik
alapján állapítják meg. (Nemzetközi érvényű katalógusok vannak, melyek a világból merítve rögzítik azt
a 15-20 könyvkiadót, periodikát, folyóiratot, amelyben publikálnia kell annak, aki igényt tart arra, hogy
tudósnak tekintsék. A nyelvtudományi katalógusban
például nem találjuk a szegedi Néprajz és Nyelvtu-

dományt. Hiába 80 éves periodika, nem jegyzik,
de a többi magyarországi egyetem periodikája
sem szerepel. Hát akkor hol kezdjenek publikálni, hogyan lesz idővel a mi fiatal oktatóinkból elismert tudós, egyetemeinkből elismert egyetem?)
- Merthogy

az egyetem

rangját az ott oktatók

ad-

TALALKOZASOK:

ják?

„Ami a politika szintjén elromlik, azt a szakma

- A bolognai rendszerű képzésnek ez a szakasza,
amelyben most vagyunk, az anyagi feltételeknek
megfelel. De az egyetemek a maguk tudományos
perspektíváját csak egyes területeken képesek elérni. Aligha véletlen, hogy a tömegképzéssel túlterhelt szegedi bölcsészkaron - jóllehet, kiemelkedő
képességű kutatókkal rendelkezik - évek óta nem
terem aktív akadémikus.

nak vélem, hogy a pozsonyi Comenius Egyetem

- Az ellentmondás

életben tarthatja. E tapasztalat jegyében fontos-

feloldására

milyen megoldás

kí-

nálkozik?

nyitrai pedagógiai fakultásával az 1960-as évek
eleje óta együttműködik - a magyartól kezdve
a matematikán át a technika tanszékig - több
szegedi műhely is. A hagyományosan gazdag
kapcsolat nyugtázásaként 2006-ban Nyitrán
(Univerzita Konstantina Filozofa) honoris causa
doctor kitüntetést vehettem át. - Az Itáliában
(Universita Degli Studi di Macerata) működő
Petőfi S. ]ános professzorral, az MTA külső
tagjával való együttműködésünk is meghatározóan fontos. Közösen indítottuk el, s szerkeszt-

- Talán érdemes elgondolkodni azon, hogy egykor
az egyes főiskolai tanszékeket vezető oktatók - mint
például Ábrahám Ambrus, Budó Ágoston, SzőkefalviNagv Béla — az egyetemi intézetek élére átkerülve
lettek tudományterületük meghatározó akadémikusaivá. Az évek során pedig az egyetem engedte át
a főiskolának pedagóguslelkületű tudósait: Szendrei
Jánost, Szalay Istvánt, Pintér Ferencet, Seres Lászlót,
Nánai Lászlót és - egyáltalán nem utolsósorban
- Galambos Gábort, aki 1999-től vezeti a 2000-ig
még önálló, majd attól kezdődően az egységes Szegedi Tudományegyetembe karként betagozódó Juhász Gyula Tanárképző Főiskolát. De hát az említett évek és nevek olyan kort idéznek, amelyben még
nem volt külső kényszer arra, hogy egyik intézmény
fölfalja a másikat.

jük az azóta a szövegkutatás fontos orgánumává

-Az impozáns, múltat idéző névsor miatt is kérdezem:
első főigazgatói ciklusa milyen értékeket hozott?

den került sor. 1970-től tíz éven át az egyetem

- Elsőként talán azt, hogy - utalva előző mondatomra - nem faltuk föl egymást: pedagógusok voltunk, nem politikusok. Már amennyire képesek
voltunk meghúzni ezt a határt. Én például vétettem
a demokrácia egyik fő szabálya ellen, amennyiben a főiskolán 1998-ban nem a d t a m katedrát
az országjáró körútján Szegedre is ellátogató volt
ÁVO-vezér alá. Kaptam is érte szépen a fejemre

fejlődött Szemiotikai szövegtan című, jelenleg
a XIX. kötetnél tartó periodikát. - A kolozsvári
kapcsolatokból a legjelentősebbnek azt tartom,
hogy Péntek János egyetemi tanár, az MTA külső
tagja három évig - mint Széchenyi professzori
ösztöndíjas - vendégtanáraként gazdagította
a szegedi nyelvészeti, főiskolai-egyetemi képzést. - De többször és sokat dolgoztunk együtt
az ungvári, a pozsonyi és az újvidéki egyetemek
oktatóival is. Általános törekvésünk volt, hogy
a határon kívül folyó anyanyelvi nevelést, kutatást,
publikálást és a magyar nyelvű, de nem magyar
szakos képzéseket könyvekkel, folyóiratokkal,
levelekkel, konferenciák szakmai beszélgetéseivel erősítsük. A számomra szakmailag leginkább
meghatározó találkozásra azonban itthon, Szegeáltalános nyelvészeti tanszékén oktatott Deme
László. Tanítványnevelő professzor volt, akinek
ajtaja előtt kérdéseikkel, munkáikkal sorba álltak
a legkülönfélébb helyekről - gimnáziumokból,
a tanárképzőről, távolabbi tanszékekről - érkező
fiatal tanárok. Deme László professzor nemcsak
tudta, művelte is az integrációt. "
(Békési Imre)

MONDOTTA:
a Juhász Gyula
Alapítványról
„Az első vezetői ciklusom egyik legfontosabb,
máig ható eredményének a juhász Gyula Alapítvány létrehozását tekintem. A régióban
1990 tavaszán működő számottevő vállalat
közül 1 7 - az Alföldi Bútorgyártól kezdve

a sajtótól. Igaz, azt meg nyugtázta a sajtó, hogy a szegedi tanárképző tanácsa országosan az elsők között
rehabilitálta, követte meg az elmúlt évtizedekben
politikailag elnyomott, üldözött munkatársait, és javasolt, járt ki számukra erkölcsi és némi anyagi jóvátételt. Ekkoriban hoztuk létre - a határainkon kívüli
magyar nyelvűség iskolai, művelődési, kiadói területeinek támogatására - a Juhász Gyula Alapítványt.
Persze azért a szakmában is dolgoztunk ezekben
az években. Egyetemi tanszékek közreműködésével
létrehoztuk a francia, az olasz és a latin tanszéket.
Megalapoztuk a számítástechnikai képzést.

a Pankotai Állami Gazdaságon át a Tornádó
jármű- és Gépgyártó Kft.-ig - alapító tagja lett
a juhász Gyula Alapítványnak, amely a határainkon kívül élő magyar nemzetiség kulturális,

- A második főigazgatói ciklusában
játszott a felsőoktatási intézmények
ciójában?

milyen
szegedi

szerepet
integrá-

szellemi és anyagi gyarapodásának elősegítését
tűzte ki céljául. Alapító tag lett - egyúttal
a kuratórium tagja is - Szőkefalvi-Nagy Béla
akadémikus; a kuratórium tiszteletbeli elnökségére szóló felkérést Sütő András meghatóan
szép levélben vállalta el. A kuratórium irányította a közel két évtizedet átívelő, tervezett és
rendszeres munkát: a határon kívüli nappali
tagozatos hallgatóink személyes gondjainak
enyhítését, a levelező képzést, az intenzív
tanártovábbképzést, a tanulmányi versenyek
szervezését és díjazását, a könyv- és folyóiratkiadás támogatását, a fiatal kutatók szegedi tartózkodásának segítését és sok mást. Támogatta
a román és szlovák nyelvszakos tanárképzést
ehhez illeszkedő külkapcsolatokkal - Kolozsvártól Nyitrán át Pozsonyig és Újvidékig.
Az onnan érkező hallgatókkal úgy bántunk,
mint az ember a rokonával: figyelemmel, gondossággal és szeretettel. A feladatok súlyosabb
terhét Bonifert Donionkosné, Tiszai Károiyné,
Tóth Károly és Galgóczy Anna viselte 2007ig, amikor is a juhász Gyula Alapítvány egyesült egy - a főiskolai karon - részben azonos
területen működő másik alapítvánnyal, amelyet egy sajnos korán elveszített, kiemelkedően
tehetséges matematikuskollégánk, Bonifert
Domonkos emlékének őrzésére hozott létre
a Szaiay István vezette matematika tanszék."
(Békési Imre)

- Két helyzetben volt szerepem. Mindenekelőtt a saját intézményemben, ahol is vezető beosztású munkatársaimmal előkészültünk az integráció befejező szakaszára. Ennek egyik lépéseként - főigazgató-helyettes
kollégáim irányításával - intézeti keretben rendeztük el a tanszékeinket. így akartuk elejét venni, hogy
az egyetemi karokkal tervezett előzetes tárgyalásokon a főiskola tanszékvezetői egyedül és alacsonyabb
szintről kényszerüljenek majd tárgyalni az egyetemi
karok intézeteivel. Előre látható volt ugyanis, hogy oktatói gárdánkra az integráció tudományos érvei mögül
egzisztenciális veszélyek leselkednek. Méltánytalannak
éreztük, hogy ezek várható hatása egyedül a főiskolára
terhelődjék. Ugyancsak a tárgyalási pozíciók előzetes
kiegyenlítésére latolgattuk egy olyan formáció létrehozását, amelyben a főiskola két karra tagolódva integrálódott volna az egyetem fakultásai közé. A tervezett integráció organomján, a fakultások sorában, a főiskola
eleinte így is szerepelt, vagyis a tervezett két karával.
Közülük a második egy vitathatatlan önállóságú készségtudományi kar lett volna (művészetek, testnevelés,
tanító- és óvóképzés stb.), míg az első kar klasszikus
tanszékei oktatás- és kutatás-módszertani iránnyal
működtek volna együtt az egyetem megfelelő karaival.
Ezek az elképzelések végül is kidolgozatlanok maradtak, s a főiskola új vezetése eredeti, klasszikus egységében vitte az intézményt az integrációba. A másik szerep
a soros elnök szerepe volt. A Szegedi Universitas integrációs tanácskozásait ugyanis kezdettől, azaz 1991től az évenként egymást váltó soros elnökök vezették.
1998. április l-jén pedig, amikor a Szegedi Universitas
egy szorosabb szerveződéssé, a Szegedi Felsőoktatási

Szövetséggé alakult, a soros elnöki tisztséget a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola főigazgatója töltötte be,
akkor éppen jómagam. Az integráció céljainak és
a megvalósítás elvi lépéseinek tisztázásában, valamint
abban a döntésben, hogy a tervezett Tanulmányi és Információs Központ felépítéséhez mégsem a felajánlott
IMF-hitelt vesszük igénybe, még részt vettem. Mindez
azonban, valamint a korábbi évek elvonásaiból adódó
konfliktusok kikezdték egészségemet. Második vezetői
ciklusom lejártával, 1998. június 30-i dátummal orvosi
tanácsra a főigazgatói tisztség felelősségét tovább már
nem vállalhattam.
- A hallgatóságnak
a tudomány
iránt
kevésbé
érdeklődő 70 százalékát addig okítok, vagyis a korábbi főiskola tanári kara diákság nélkül
maradt?
Miféle feladatokat talált magának?
- Jelenleg a volt tanárképző főiskola jövőjét meghatározó koncepció három irányt vázol fel. Ezek közül az egyik - nem tanári - mesterszakos képzésekre vállalkozik, megfelelő tudományos
kapacitással.
A második a készségek iránya, amelyen belül elkülönül két terület. Az egyik a művészetek felé mutat; itt az
ének-zene, a képzőművészet és a testnevelés keményen
tartja a hagyományos színvonalat. (Ezekért a képzésekért egyébként nem is jelentkezett a tudományegyetem,
hiszen itt nincs párhuzamosság.) A másik terület a pedagógusképzés: a tanító-, az óvó- és a gyógypedagógusképzés. Természetesen itt is dolgoznia kell néhány meghatározó kutatónak is, akinek - ha a világszínvonallal
nem okvetlenül kell is lépést tartania, de - tudnia kell,
hogy a világon ezen a szinten mi a gyakorlat, vagyis
tőlük a puszta PhD fokozatnál és módszertani cikkeknél több is elvárható. A pedagógusképzésben azonban
az átlagosnál kevésbé van szükség elmélyült kutatómunkára, hiszen a pedagógusképzés elsősorban komplex
készségfejlesztés, ahol a mai pedagógusoknak - neveléstudományi diszciplínák ismerete mellett - fejlődés- és
gondolkodás-lélektani, megismeréstudományi, logikai,
szociológiai kitekintésre is szükségük van. A harmadik irányt az intézmény hagyományos életközelisége,
rugalmassága és - nem kismértékben - anyagi rászorultsága jelölte ki. Ez a felsőfokú szakképzés, amelyet
nálunk tehetséges fiatalok vezetnek és gazdagítanak
imponáló eredményességgel.
- A fentiek közül a tanítóképzés
jutott

eszükbe?

újraindítása

hogy

- 1959-ben Szegeden is felsőfokúra emelték az addig ötéves, középfokú tanítóképzést; majd 1963-ban
- minden látható előzmény nélkül - megszüntették.
Hiányát a régió néhány évig nem is érezte. Inkább
csak azok a szegedi családok furcsállták az új helyzetet, ahol egy-egy gyerek családi hagyományból
tanítói pályára készült, de ahhoz Bajára, Békéscsabára vagy Jászberénybe kellett volna költözniük.
A szegedi tanárképzőn akkor kaptunk észbe, amikor a békéscsabai tanítóképző tőlünk kért termeket
a hozzánk kihelyezett tanítóképzésük számára. Kissé
későn, de kapcsoltunk. Az egész város összefogott
aszegedi tanítóképzés újraindításáért: a város polgármestere, az egyetem rektora, a szeged-csanádi megyés püspök, sőt - főleg a miniszter meggyőzésében
- a Délmagyarország című lap is, amely szinte naponta tudósított az újraindítás küzdelmeiről. Igazi közösségi ügy volt, de ez nem véletlen. Ha egy
statisztikai kérdőíven rákérdeznek, hogy az elemi értesítőtől a doktori diplomáig mely képzések
azok, amelyeket a társadalom fenntartás nélkül
becsül, akkor egyértelműen közöttük van a tanítóképzés is. A tanító, aki megtanítja írni, olvasni, számolni a gyereket nemcsak gazdasági, hanem lelki
tényező is. A mai család munkaterhelése, fáradtsága,
szétziláltsága miatt az óvónő és a tanító emberi mintákat mutat fel, és ízlést formál. Van ennél értékesebb
hivatás?
- Társadalmi vagy gazdasági kényszernek
föl a felsőoktatási
integráció?

fogható

- Az 1990-es évek végére világossá vált, hogy azokat az intézményeket, ahol p á r h u z a m o s képzés
folyik, valami ésszerű módon össze kell vonni.
A legfeltűnőbb párhuzamosságot éppen a tanárképzés
mutatta: a főiskolán bölcsészettudományi és természettudományi területen - ha más-más szinten is,
de - ugyanúgy képeztek tanárokat, mint a két tudományegyetemi karon. Praktikusnak,
gazdaságosnak
tűnt a képzések összevonása. Ennek megvalósítását
az egyetem akkori vezetése, a Szegedi Felsőoktatási
Szövetség meggondoltan és korrekten képzelte el.
Úgy, hogy ami a tanárképző főiskolán a képzésben
érték - például az oktatók személyében, a több mint
százéves tanárképzés hagyományaiban, gyakorlati
háttérrendszerével, iskolával, könyvtáraival, szakirodalmával - meg kell őrizni, és át kell menteni.
Az elnökség egyértelműen támogatta a tanítóképző

újraindítását mint a pedagógusképzés fontos területét; és látszott, hogy benne rejlik egy önálló kar
lehetősége is.
- A tanárképző főiskola főigazgatójaként mit tapasztalt: hogyan viszonyult az egyetem a főiskolához?
- A Szegedi Felsőoktatási Szövetség értékes gesztusokat tett a főiskola felé. A tanítóképzés újraindításához nyújtott támogatás volt az egyik. Amikor
pedig 1998-ban a tanteremgondok enyhítésére 280

ÉLETPÁLYA:
Békési Imre magyar-történelem

szakos

tanár, nyelvész - született: Kalocsán 1936.
április 3-án. 1955: általános iskolai tanító,
Kalocsai Tanítóképző Intézet; 1958: magyartörténelem szakos általános iskolai tanár,
Szegedi Pedagógiai Főiskola; 1962: magyartörténelem szakos középiskolai tanár, ELTE

millió forintot kapott a szegedi felsőoktatás, ez a pénz
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskoláé lett, hogy a volt
Kossuth-laktanya
kezelői jogát itt, Szeged belterületén megszerezhesse. A Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolának ugyanis vissza kellett adnia az akkor
H á m á n Kató utca 25. szám alatt lévő épülettömbjét jogos tulajdonosának, a Szegény Iskolanővérek
Rendjének, így az addig ott működő főiskolai tanszékek kitelepítéséhez helyet kellett találnunk. A Kossuth-laktanya nekünk ítélése mellett persze egyéb
érvek is szóltak. A területfoglalást néhány tanszék
áttelepítésével Szalay István főigazgató m á r 1993ban elkezdte, és a leghasználhatóbb épület felújítása ésszerűnek mutatta a többi épület felhasználását
is. Mindemellett a laktanya 6,5 hektáros területe
2001-ben könnyedén be tudta fogadni az Ady térről
kiköltöztetett egyetemi sportpályákat, s egyúttal azt
a reményteljes jövőt is kínálta, amelyet a Tisza közvetlen szomszédsága jelent. A laktanya területéhez
ugyanis a Boszorkánysziget egy része is hozzátartozik. Az ott kialakítható vízi élet a város lakosságának sem közömbös. Mindebből számomra akkor az
az ígéret következett, hogy az integrációt az egyetem
karai korrekt, értékmentő módon képzelik el.

BTK. 1966: pedagógia szakos előadó, }ATE
BTK. 1958: általános iskolai tanár, Kalocsa;

- Ez az eredeti elképzelés valósult

meg?

1959-1963: kollégiumi nevelőtanár, Kalocsa. A juhász Gyula Tanárképző Főiskolán
1963-1968:

tanársegéd,

1968-1972:

adjunktus, 1972-1977: docens, 1977-től
tanár, 1996-tól egyetemi tanár, 1984-2000:
tanszékvezető, 1987-1990 és 1995-1998:

- Sajnos nem. Tudniillik az egyeztetést az egyetem
vezetése rábízta a karokra, a karok az intézetekre és
a tanszékekre, ahol is a tudományos
argumentáció
nyert. A döntést a szenátus hozta meg, a szenátusban
pedig az egyetemi karok voltak többségben.

főigazgató, 1997/1998-as tanév: a Szegedi
Felsőoktatási Szövetség soros elnöke, 2006-tól
emeritus professzor. Kutatási területe: A theory
of double syllogisms. Az argumentativ szövegtípus szemantikai-pragmatikai eszközei és

- Szerepet játszott ebben az is, hogy az integráció
előkészítésében és megvalósítéisában nem ugyanazok
a személyek játszottak főszerepet, mert
időközben
változott a karok és főiskolák vezetőinek köre?

szabályszerűségei. Alkalmazott kutatásokban:
a szövegalkotás és a szövegértés analitikus, valamint kreatív-produktív vizsgálata. 4 monográfia,
több tanulmánykötet és mintegy 200 tanulmány
szerzője. Személyes adatok: Nős, felesége Fejes
Katalin egyetemi docens (SZTE BTK Magyar
Nyelvtudományi Tanszék). Két lánya: Katalin
(gyógyszerész), Anna (fogorvos). Öt unokája
van. Kedves időtöltése: családi ebéd vasárnaponként, kertészkedés, tenisz.

- Mint a tanárképző főiskola választott képviselője
magam is ott ültem a szenátusban, de ott m á r késő
volt. A tanári szakjainkkal együtt még egy nem tanárit, a könyvtár szakot is elvették tőlünk, jóllehet,
azt évekkel korábban főiskolai fejlesztésként, saját
álláshelyeinkkel és gyakorlókönyvtárunkkal magunk hoztuk létre, s évek munkájával ki is kerekítettük. Nemcsak személyi állományban, hanem még
minősítettségben is erősebbek voltunk, mint az egyetemi tanszék. A szenátus mégis a főiskolával szemben döntött. Nem kellett volna. Máig kergethetnénk

azt az illúziót, hogy ha a végeredmény számunkra
fájdalmas is, a mérkőzés maga korrekt volt.

valószínűnek, hogy valaki is a „szegedi felsőoktatás
fejlődése" mozzanataként fogja értelmezni.

- Vesztese-e az integrációnak a tanárképző
lából lett pedagógusképző
kar?

- Ezek után indokolt a kérdés: az integrációt a fejlődés hozta, vagy a politika által kikényszerített lépésként élték meg?

főisko-

- Amely intézmény elveszíti több mint 70 éves önállóságát, az akkor is veszít, ha egyébként megnyeri
az egyetemhez tartozás rangját. A hallgatók mind
a tizenkét karon - így a miénken is - a Szegedi Tudományegyetem hallgatói, s erre magától értetődően
büszkék. Mi, oktatók pedig arra vagyunk büszkék,
hogy a szegedi felsőoktatás integrációjában - a mérnöki kar újításai mellett - a pedagógusképző kar
tudja felmutatni a legtöbb innovatív elemet.
- A tanárképző főiskola szaktanszékei
közül több
műhelyben is kimagasló szakmai munkát
végeztek.
Mi lett e műhelyek sorsa?
- A polgári iskolai tanárképzés öröksége, hogy a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tanszékeinek többségén elismert kutatómunka folyt. Különösen a történettudományban, irodalomtudományban működtek
kiemelkedő személyiségek; a magyar nyelvészeti
tanszék pedig olyan szempontból is versenytársa
volt a bölcsészkarinak, hogy nálunk Csefkó Gyula
személyében a szegedi magyar nyelvtudomány máig
egyetlen akadémikusa dolgozott. Személye példát
jelentett minden korabeli és későbbi munkatárs számára. Igaz, a tanszék többi vezetője is neves nyelvész
volt. így például Nyíri Antal, aki később az egyetemen lett professzor, majd Inczefi Géza, aki a földrajzi nevek kutatásában ma is sokat idézett nyelvész;
később Benkő László, aki a Juhász Gyula-szótárt
mint az első magyar költői szótárt Szegeden alkotta
meg, vagy Török Gábor, akinek öt monográfiája máig
táplálja a József Attila-kutatást. A munkásságuk által fémjelzett, Szegeden 1928 óta tanítványok ezreit fölnevelő tanszékek az „integrációban" eltűntek,
mintha sohasem lettek volna. Hogy erről az utókor
miként vélekedik majd, nem tudjuk; de nem tartjuk

- Azt el tudtuk volna fogadni, hogy kétszintű maradjon a pedagógusképzés, hiszen Szegeden igaz, két
intézményben - amúgy is így történt. A mérnökképzésben is megvolt ez a tagoltság. Aki a műszaki egyetemre ment, tudomásul vette, hogy harmadév után
csak minden harmadik hallgató mehet tovább; akik
pedig nem léphettek, azokból lettek a gazdaság számára nagyon is fontos szerepet betöltő üzemmérnökök. Ennek párhuzamaként a tanárképző főiskola is
el tudta volna képzelni azt a feladatmegosztást,
hogy
az első három évben elsősorban ezen a karon folyik
az alapképzés, majd az ez után is továbbtanulókkal
a tudományegyetemi karokon foglalkoznak.
- Egy ilyen irányú módosításra, „visszarendeződésre
lát még lehetőséget
Szegeden?

"

- Egerben, Nyíregyházán, Szombathelyen igen,
mert ott eleve egyetemi formációban, több fakultásra tagolódva rendezkedtek be; továbbá azért is, mert
olyan régióban és vonzáskörzettel működnek, ahol
folyamatosan számíthatnak hallgatói utánpótlásra.
Ezek a főiskolák a „hatás-ellenhatás" törvényét követve nemcsak alap-, hanem tanári mesterszakok létesítésére is pályáztak, és kaptak is engedélyt. Szegeden nem látom lehetőségét a visszarendeződésnek,
de értelmes korrekciójának igen. Az egyetemi szintű
képzés domináns jegye mindig is - és nem csak Szegeden - a tudomány volt, a főiskoláké pedig a gyakorlathoz szükséges készség. Az egyetemek tudományos
igényszintje az integrációval - az alapszakok terhei
következtében - gyengült; készségfejlesztő tevékenységük pedig - amiben korábban sem nagyon akartak
élen járni - továbbra sem hívja fel magára a figyelmet. Jó ez így bárkinek is?
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A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM
1967 É S 1973 K Ö Z Ö T T I R E K T O R A :
„Minden reformnak első feltétele
a jelen helyzetünk tökéletes ismeretében fekszik "

A

szegedi felsőoktatás integrációjáról kevés az információja Márta Ferenc akadémikusnak, de iránymutatónak tartja Eötvös József gondolatát: „minden reformnak első feltétele a jelen helyzetünk tökéletes
ismeretében fekszik". Márta Ferenc máig szívesen gondol a szegedi egyetemre, rektori ténykedésére, az oktatás korszerűsítése érdekében tett lépésekre.
- „A két hónapos nyári szünet után
megkezdődött
az új tanév a József Attila
Tudományegyetemen
is". „Az ünnepségeit részi vett dr. Polinszky Károly
művelődési miniszterhelyettes. (...) A hallgatóság nagy
tapsa közben adta át a rektori láncot, és ünnepélyes
kézfogással jó munkát kívánt az új rektornak tisztsége
ellátásához..." - tudósított a Délmagyarország
1967.
szeptember 17-én a JATE tanévnyitó
ünnepségéről,
az ön rektori beiktatásáról.
Hogyan
emlékszik
intézményvezetői
éveire?

szönte meg közel három évtizedes egyetemi
és
háromesztendős
rektori tevékenységét.
(...) Üdvözölte az új vezetőket: dr. Márta Ferenc egyetemi tanárt, rektort, dr. Kemenes Béla tanszékvezető
docens rektorhelyettest,
dr. Antalffy György egyetemi
tanárt, az állam- és jogtudományi
kar dékánját, dr.
Leindler László docenst és dr. Katona Péter adjunktust, az új dékánhelyetteseket..."
Önnek
rektorként
milyen fontos infrastrukturális
fejlesztést
sikerült
elérnie?

- Negyven év távlatából nehéz visszaemlékezni pontosan az akkor történt eseményekre.

- Egyet biztosan állíthatok, hogy látványos infrastruktúra-fejlesztésre nem került sor. Az ötvenes
években is csak a piarista gimnázium és a Kálvária
úton a jezsuita rendház - kollégium - átvétele jelentett valamilyen bővítést az épületekben.
1970-ben
az MSZMP X. kongresszusán a szegedi egyetem rektoraként szólaltam fel, és többek között elég nagy
hangsúllyal tettem szóvá, hogy a
felsőoktatásban
az új intézmények létesítésénél nem a „miért", hanem
a „kiért" elve a döntő, és örülünk mi az új felsőoktatási
intézményeknek, de ugyanakkor végtelen szomoriísággal tölt el bennünket a régi patinás egyetemeink egyre romló állapota. Talán ez is közrejátszott abban,

- „Ünnepi tanácsülésen
iktatták be a József Attila Tudományegyetem
Dugonics téri
tanácstermében dr. Márta Ferenc egyetemi tanárt, az egyetem
új rektorát" - olvastam a Délmagyarország
1967.
augusztus 4-i számában. A tudósítás szerint: „Az
egyetemi tanács szíves búcsút vett dr. Szabó Zoltán akadémikus egyetemi tanártól, az egyetem volt
rektorától, akinek Sípos Géza, az MSZMP
Szeged
városi bizottságának
titkára és László
Tivadarné,
a Művelődésügyi
Minisztérium
főelőadója
kö-

kémia, biológia - meg kell határozni a diploma megszerzéséhez feltétlenül szükséges ismeretek mennyiségét,

DÁTUM: 1972
„Ünnepélyes külsőségek között tegnap, péntek
délelőtt adták át rendeltetésének a József Attila
Tudományegyetem új, kilencemeletes, 285
személyes diákotthonát Újszegeden, az OdeszDíszdoktoravatás 1968-ban: Márta Ferenc
rektor Galkin moszkvai történésznek nyújtja át
az oklevelet; mellette (a kép jobb szélén) Halász
Előd bölcsészkari dékán.

szai körúton. (...) Dr. Serfőző Lajos docensnek, a JATE rektorhelyettesének megnyitó
szavai után Sipos Mihály, a DÉLÉP igazgatója
az építők és a társvállalatok nevében átadta a 25
millió forintos költséggel épült diákotthont, dr.
Kanczer Gyula, a Művelődésügyi Minisztérium felsőoktatási főosztályának vezetője pedig

hogy 1971-ben elindult Újszegeden a Hermán Ottó
Kollégium és a biológiai épület építése. A kollégium kész is lett 1972-ben, a biológiai épület építése
azonban 1973-ban 35-40 százalékos teljesítésnél abbamaradt, és csak jóval később fejeződött be.

művelődésügyi miniszter nevében átvette az új
intézményt. Az egyetem párt- és állami vezetése képviseletében dr. Márta Ferenc egyetemi
tanár, a JATE rektora köszönte meg az építők
és a minisztérium segítségét, melynek eredményeképpen egyre kedvezőbb körülményeket

- Milyen tartalmi fejlesztésre

nyílt

lehetőség?

- Valamivel jobb volt a helyzet a műszerek beszerzése terén, elsősorban a biológiai és kémiai kutatások
részére nagyon fontos nagyműszereket sikerült beszerezni. 1967 és 73 között szinte állandóan napirenden volt az oktatás és kutatás színvonalának
emelése.
- Milyen emlékezetes
tás megreformálása

eredmények születtek az oktaeredményeként?

- Az oktatás korszerűsítése érdekében több kezdeményezés is történt. Az első ezek között a tanrendi óraszámok mintegy 25 százalékkal való csökkentése volt.
Ennek célja az óraszámban kétségtelenül meglévő indokolatlan különbségek megszüntetése, továbbá a tananyagban nem feltétlenül szükséges ismeretek kihagyása, és mindezzel a hallgatói túlterhelés csökkentése
volt. Ez a kísérlet nem hozott eredményt, mert a tanszékek megtalálták a módját, hogy az előadók a beszéd
sebességének növelésével az eredeti tananyagot is le tudták adni, továbbá az óraszámban a tanszékek közötti
aránytalanságok is alig csökkentek. A második esetben
az volt a rendező elv, hogy az egyes szakokon - fizika,

tud teremteni az egyetem a fizikai dolgozók
gyermekeinek. Közölte, hogy a diákotthon
Hermán Ottónak, a neves polihisztor tudósnak,
Szeged város egykori haladó képviselőjének
nevét vette fel. A diákbizottság titkára, Csatári
Bálint diáktársai nevében köszönte meg az új
létesítményt, s ígérte, hogy az eddig végzett
több tízezer forintot érő társadalmi munkaakciójuk lendülete ezután is töretlen marad.
A diákotthon ajtajában kifeszített piros-fehér
zöld szalagot Apró Antal, az MSZMP Politikai
Bizottságának tagja, az országgyűlés elnöke, Szeged országgyűlési képviselője (...) vágta el, majd
átadta a diákotthon kulcsát dr. Kozma László
igazgatónak. Ezután a vendégek megtekintették az
épületet, mely jelenleg 273 egyetemi hallgatónak,
közöttük 12 házaspárnak ad otthont. Végigjárták
a szépen berendezett szobákat, elbeszélgettek
a diákokkal, megtekintették a tanulóhelyiségeket,
a könyvtárat és a klubot, majd a tetőteraszról
a város panorámájában gyönyörködtek."
(Délmagyarország, 1972. április 1.)

és ennek a tanszékek közötti megosztását szakmai
szempontok alapján meg kell oldani. Erre hangzott el
az a javaslat, hogy mindegyik tanszék készítse el írásban a véleménye szerint általuk feltétlenül oktatandó
tananyagot, majd ezután mindegyik tanszék vezetője
vizsgázzon le a többi tanszék anyagából. És amit
ebből a kémikusprofesszorok nem tudtak, nem lenne
ildomos a hallgatóktól követelni. Ez a módszer segített legtöbbet, de sajnos nem eleget.
- Mit sikerült elérni a K+F+I,
közi kapcsolatok
területén?

a hazai és a nemzet-

- A külföldi, első sorban az angol és amerikai
egyetemeken szerzett tapasztalataim alapján
javasoltam az úgynevezett kiscsoportos
oktatás
bevezetését, amelyben az előadások óraszámának terhére 5 - 1 0 fős csoportokban kerülne sor
az előadásokon elhangzott ismeretekkel való részletesebb foglalkozásra. Példaként említem meg,
hogy az általam két félévben oktatott fizikai kémiára
a tanrendben heti öt óra volt biztosítva előadásra.
Ebből két órát tartottam meg előadásként, és három
óra a csoportos foglakozásra fordítódott. Az előadás
szerepe a tananyag fontos sarkköveinek elemzése és
a kiscsoportos feldolgozás irányának
megjelölése
volt. Már az első év után tartott vizsgákon megállapítható volt a hallgatók jobb felkészültsége. Be
kellett azonban látnom, hogy Magyarországon ennek
az oktatási módszernek nincsenek meg teljesen a feltételei. A tanszékemen a 60-as létszámú évfolyam
kis csoportokban (5-10 fő) történt. Oktatása (12-6
csoport) részére h á r o m ó r á s szeminárium vezetését ellátó oktatót igényelt. A tanszék oktatói egyéb
feladataik ellátása mellett ezt a megterhelést m á r
nehezen tudták vállalni. Amerikában és Angliában
is a 3 - 4 fős csoportokkal való foglalkozást egy-egy
doktorandusz a több száz fős létszámból könnyedén
és készséggel vállalta, mert ezt a munkát az egyetem
a doktorandusz éves tevékenységének értékelésénél
figyelembe vette, és még kismértékben anyagilag
is honorálta. Ehhez még az is hozzátartozik, hogy
a patinás egyetemeken (Cambridge, Oxford, Harvard, Berkeley) a rendelkezésre álló helyekre négyötszörös a túljelentkezés, ezért ha a szigorú szelekció
útján valakinek mégis sikerült bejutnia, az boldogan
tesz eleget az egyetem kérésének. A doktorandus
a felvétele után is igyekszik minél jobb teljesítményt
nyújtani, mert ha a szupervizor nincs megelégedve,

két év munka után is közli vele, hogy keressen máshol lehetőséget doktorálásra. Ilyen eseménynek nem
egyszer voltam szemtanúja.
- Milyen újítások fűződnek

a nevéhez?

- A kémiai szakcsoportban tett másik kezdeményezésem. Minden tanszék szaktárgyának előadása bevezetéseként gyakorlatilag ugyanazokat mondja el
a kémiai anyagokra és folyamatokra, mert nem is
tehet mást. Felvetettem, hogy nem lenne-e célszerű
ezeket Kémiai alapismeretek címmel összefoglalni, és
gondozását, valamint oktatását vállaló oktatókból létrehozott csoportra bízni, amelynek első
feladata lenne a megfelelő jegyzet elkészítése.

TALALKOZASOK:

„Tegnap délelőtt Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanács elnöke Szegedre érkezett. (...) Jelenlétében - ünnepi egyetemi tanácsülés keretében - 'Sub Auspiciis Rei Publicae
Populáris' kitüntetéssel doktorrá avatták a József

Attila Tudományegyetem két, a Szegedi Orvostudományi Egyetem egy végzett hallgatóját. (...)
dr. Márta Ferenc, a JATE rektora (...) ismertette
a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának
döntését arról, hogy a jelöltek kérésére hozzájárultak Pataki Mária végzett jogász, a Szegedi
I. sz. Ügyvédi Munkaközösség ügyvédjelöltjének
és Penke Botond okleveles középiskolai tanár,
a JATE szerves kémiai tanszéke tanársegédének
kitüntetéses doktorrá avatásához. Julesz János
orvos, a Szegedi Orvostudományi Egyetem
I. sz. Belgyógyászati Klinikája gyakornokának
hasonló tárgyú kérelméről az elnöki tanács által
hozott - ugyancsak jóváhagyó - döntését dr.
Tóth Károly, a SZOTE rektora jelentette be.
(...) Losonczi Pál (...) beszéde után a Népköztársaság címerével díszített aranygyűrűt nyújtott át" mindhármuknak. „Ezt az aranygyűrűt
azok kapják meg, akik iskolai tanulmányaikat
- az egyetemi diploma megszerzéséig - végig
kitűnő eredménnyel végezték el."
(Délmagyarország, 1968. október 10.)

I Márta Ferenc rektor doktorrá fogadja Dékány Imre vegyészt.

Ez az írásbeli anyag 1974-re első változatban el is
készült, amelyet a szakcsoport kisebb változtatásokkal el is fogadott. Ezek átvezetése is elkezdődött, de
a munka végül - talán Pestre történt távozásom miatt is - abbamaradt.
- „Nő az egyetemek szerepe a tudományos
kutatásban".
„Az MSZMP Központi Bizottsága
június 27-i ülésén megtárgyalta
a
tudományos
kutatómunka
helyzetét, és nagy jelentőségű
irányelveket fogadott el, amelyek meghatározzák
a további fejlődés távlatait..."
„A tudományos
utánpótlás
és minősítés, a káderhelyzet problémáival
foglalkozó bizottságnak" Márta Ferenc is tagja - olvastam a Délmagyarország
1969. november
1-jei
számában az Ökrös László által önnel készített interjúban. Akkor elmondta: „Az egyetemeken a tudományos munkára kutatónként
30 ezer, a kutatóintézetekben
200 ezer forint jutott.
Hazánkban
a kutatási kapacitás 40 százalékát az egyetemek
jelentik. A kutatásra fordított összegből mégis csak
9 százalékot kaptak. A Központi Bizottságnak
az

a határozata,
hogy ennek a helyzetnek meg kell
változnia, az egyetemek számára rendkívül
nagy
jelentőségű". A szegedi adottságokról
úgy vélekedett, hogy „az eredmények reális alapot
nyújtanak
arra, amit az irányelvek a vidéki tudományos
centrumok megteremtésével kapcsolatban
megállapítottak". Ugyanis „a tudományos
munka
úgynevezett
minősítettjeinek,
tehát azoknak, akik
valamilyen
tudományos fokozatot szereztek, a
százalékaránya
magasabb, mint a kutatóintézetekben".
Sőt: „a gyakorlati élet, a termelés számára kidolgozott
kutatások nem egyszer meghaladták a
kutatóintézetek
teljesítményeit",
ráadásul „az egyetemeken
sokféle
tudományág kutatása folyik, s ez lehetővé teszi egyegy probléma komplex, összetett
megközelítését".
A párt tudománypolitikai
irányelvei lehetséges feladatként jelölték meg a szegedi tudósok
számára
például a következő kutatási irányokat: „a vezetékek korrózióvédelme,
a földgázból mint alapanyagból készíthető termékek előállítása, a számítógéptechnika alkalmazása..."
Problémaként
említette,
hogy: „Hazánkban a felszabadulás
előtti helyzet-
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MONDOTTA:
- az új mechanizmusról
Rektorként „tanévnyitó és székfoglaló" beszédet mondott Márta Ferenc. „Megköszönve a megtiszteltetést"
hangsúlyozta, minden erejével arra törekszik, hogy
megfeleljen a bizalomnak. Az „új tanév feladatairól
szólva" a többi között rámutatott, hogy „az új mechanizmus életbelépése az egyetemre is új tennivalókat ró.
A legfontosabb az oktató-nevelő munka színvonalának
emelése, a 3331 - közöttük 598 elsőéves - hallgató
(...) képzése. Ez a nagy munka szükségessé teszi,
hogy a jelenlegi tananyagon és az oktatás módszerein változtassunk. Oktatásunk ma még nem serkenti
eléggé a hallgatóságot önálló gondolkodásra, és nem
is nagyon biztosít időt az anyaggal való elmélyültebb
foglalkozásra. A hallgatók úgynevezett túlterhelését
helyesebb felesleges terhelésnek nevezni. Ezért is
meg kell gondolnunk (...), hogy a szükséges feltételek
megteremtésével az úgynevezett prelegáló előadások
óraszámát csökkentsük, és növeljük az egyéni foglalkozások számát, több időt biztosítva ezzel az önálló
tanulásra". Azt is hangsúlyozta, „hogy Szeged szellemi
élete nem eléggé pezsgő, ezen változtatni az egyetem

- A tudományos kutatások területén
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„ A legfontosabb a lényegláttatás", ami „egyébként
nemcsak az egyetemek feladata". „ A gazdaságirányítás új mechanizmusa alaposabb, maradandóbb
tudású szakembereket követel az egyetemektől is.
Oktatómunkánkat úgy kell tehát végeznünk, hogy
a megnövekedett feladatok megoldására alkalmas
diplomásokat bocsássunk ki". Arról is beszélt, hogy:
a tananyag „szelektálására van szükség", a tudomány
tengernyi ismeretanyagából „kiemelni a legfontosabb, leglényegesebb tudnivalókat". Ezt azzal a példával illusztrálta, hogy: „ha valakit egy ismeretlen
városban el akarunk igazítani, nyilvánvalóan nem
az utcaneveket magoltatjuk be vele, hanem az utcarendszert, a város struktúráját ismertetjük meg;
az utcanevek megtanulása nyilvánvalóan nem segít
az eligazodásban..." Alapelvnek mondta: „inkább
kevesebbet, de jobban". „Mindezzel még hatékonyabban, eredményesebben szolgáljuk az oktatási
reform eredeti tartalmi célkitűzéseinek megvalósítását. Mivel nem egyszerű mennyiségi szelekcióról van
szó, a változásoknak együtt kell járniok annak a célnak a megvalósításával, hogy hatékonyabbá tegyük
az oktatás világnézeti nevelő hatását. Ez a reform
egyik legfontosabb feladata".

feladata is."
(Délmagyarország 1967. szeptember 17.)

(Délmagyarország, I 967. október 8.)

és olykor együttműködés kiépítését is lehetővé tette.
Eleinte a nemzetközi tudományos konferenciákon a
szokásos bejelentkezés révén vettek részt oktatóink,
de színvonalas előadásaik száma, a vitában való aktív részvételük, elismertségük fokozatosan növekedett, és végül néhányan azt is elérték, hogy plenáris
előadásra kapjanak meghívást. Mindezek a szegedi
egyetem jó hírnevét növelték, amelyet azután kamatoztatni is lehetett. így került sor arra, hogy százas
létszámú nyugati résztvevővel Szegeden is lehetett
nemzetközi konferenciát rendezni. A tudományos
kutatás színvonalának növekedését mutatta az is,
hogy mind több oktatónk szerzett kandidátusi, tudományok doktora fokozatot, sőt néhányan az Akadémia tagjai lettek.

forrásokkal rendelkezik, vagy azt meg tudja teremteni. Ily módon türelemmel, leleményességgel és következetességgel elérhető, hogy az egyetem mind
belföldön, mind külföldön egyre nagyobb tekintélyre tesz szert, és végzett hallgatóit egyre szívesebben
fogadják a gyakorlati szféra különböző területein,
mert meggyőződtek arról, hogy az egyetem alapos
és hasznos tudással vértezte fel őket. Színvonalas
kutatás nélkül nincs színvonalas oktatás, legfeljebb
mechanikus ismeretközlés. Ezért a tudományos kutatás színvonalának megtartása és ha lehet, növelése
az egyetemi oktatás nemzetközi elismertségének is
biztosítéka, de egy-két tématerületen a tudományos
élet nemzetközileg is megbecsült műhelye is lehet,
amelyet én az alma materemnek tiszta szívből kívánok.

- Az időben nagyot előre ugorva: hogyan értékeli a szegedi felsőoktatási
integráció
előkészületeit,
a megvalósítás módját, az elért
eredményeket?
- Az integrációra vonatkozóan sajnos semmiféle biztos információval nem rendelkezem, ezért merészség lenne bármit mondanom.

ÉLETPÁLYA:

Márta Ferenc kémikus - született: Kiskun-

- Több mint negyven évvel ezelőtt, 1967-ben
a Szegedi Tudományegyetem
rektori székébe.
milyennek látja az SZTE jövőjét?

ült
Ma

dorozsmán, 1929. január 12-én. 1953-57:
A

Szegedi Tudományegyetem

Szervetlen

és Analitikai Kémiai Tanszékén tanársegéd.
1957-58: Szovjet Tudományos Akadémia

- Az egyetem jövőjére vonatkozó vízió megfogalmazásához is feltétlenül ismerni kellene az elmúlt
negyven év alatt történteket, sőt az egyetem jelenlegi
helyzetét, milyen szellemi és anyagi erőforrásokkal
rendelkezik a kívánt jövő elérését lehetővé tevő feladatok megoldásához. Úgy vélem, Eötvös József
gondolatát nagyon is ajánlatos szem előtt tartani,
mely szerint „minden reformnak első feltétele a jelen
helyzetünk tökéletes ismeretében rejlik". Ennek hiányában csak azt merem mondani, hogy az egyetem
bármilyen irányú és mértékű fejlődése csak a minőségi
követelmények szigorú és következetes érvényesítésével
valósítható meg. Nem tartanám jónak, ha az egyetem jövőt illető politikájában csak a mennyiségi fejlesztés dominálna, és ezért bizonyos szakok oktatására és kutatására csak azért vállalkozna, mert ezek
még hiányoznak az egyetem repertoárjából. Aki
sokat markol, keveset fog, szól a régi közmondás.
Ezért sokkal hasznosabb, ha az egyetem olyan szakok megtartására vállalkozik, amelyek magas színvonalon való műveléséhez szükséges szellemi és anyagi

Kémiai Fizikai Intézete, tanulmányút. 1958-61:
]ATE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékén
adjunktus. 1961 -62: Cambridge-i egyetem fizikai kémiai osztály, vendégkutató. 1962-67:
Egyetemi docens. 1967-75: Egyetemi tanár.
1959-61: Dékánhelyettes. 1962-75: JATE
Fizikai Kémiai Tanszék vezetője. 1967-73:
A ]ATE rektora. Kandidátus (1958), kémiai
tudományok doktora (1966), MTA levelező
tag (1970), rendes tag (1976). 1975-1980:
MTA főtitkára. 1985-1990: MTA alelnöke.
A József Attila Tudományegyetem díszdoktora
(1999). Odesszai állami egyetem tiszteletbeli
doktora (1975). Termikus és fotokémiai elemi
reakciók kinetikájával, elsősorban gázkinetikai
és fotokémiai reakciók mechanizmusának felderítésével foglakozott. Kutatásai eredményeit
nemzetközi konferenciákon, a szakterület meghatározó folyóirataiban ismertette. Nős.

DR.

CSÁKÁNY

BÉLA

A J A T E R E K T O R A 1985 É S 1990 K Ö Z Ö T T :
„A horizont alatt volt még
az egyetemek egyesülési lehetősége "

I

gyekezett az ember... - mondta Csákány Béla szerényen,
kértük. A szegedi egyetem hajójának kormányrúdját úgy
a „forradalom nélküli rendszerváltozás" viharos időszakában,
„ötletek, melyek abba az irányba mutattak, amit ma fontosnak

- Rektori megbízatása előtt három rektor
mellett
is titkárként működött. Előnyére szolgált, hogy fiatalon megismerte és átlátta a
tudományegyetem
működését?
- Valóban: rendkívüli időszakban, 1957 áprilisától
szeptemberig h á r o m rektor mellett is dolgoztam
rektori titkárként. Baráti Dezső mellett kezdtem,
akit letartóztatása után Bólya Lajos, a felvidéki fiatal magyar íróból lett jogász követett a rektori székben néhány hónapig. Aztán a botanikus Greguss Pál
mellett is dolgoztam néhány hétig. De nem akkor
tanultam meg, hogyan is működik a rektori hivatal,
h a n e m később, 1969 és 72 között, amikor h á r o m
évig Márta Ferenc mellett voltam rektorhelyettes.
Közvetlen elődömmel, Kristó Gyulával is együtt
dolgoztam, és az ő eredményeire, tapasztalataira
támaszkodtam. így például a Ságvári
gimnázium
rekonstrukciója,
melynek következtében mostani
alakját felöltötte, Kristó Gyula idején indult meg,
s az én rektorságom időszakában fejeződött be.
Emlékszem: az avatására Köpeczi Béla miniszterrel érkezett Boldizsár Iván is, aki a szép épületet
látva megjegyezte, hogy „lám csak, mi, magyarok

amikor rektorsága mérlegének elkészítésére
tartotta kézben az 1988-as diákmozgalmak,
hogy az integráció felé mozdította: születtek
tartunk".

sem tudunk mindent eltolni"; de vulgárisabb szót
használt...
- A szegedi egyetemet kiemelte a többi, hasonló intézmény közül, hogy 1986 tavaszán meghívta a három
nagy - a budapesti, a pécsi és a debreceni - tudományegyetem rektorát, Fülöp Józsefet, Ormos Máriát és Csikai Józsefet a Tisza-parti városba. Miért?
- Eszembe jutott, hogy egyeztetnünk kéne a politika
nagy döntései előtt. Aztán itt elhatároztuk, hogy országos rektori konferenciát szervezünk, bevonva másokat is. A következő találkozón, jól emlékszem,
jelen volt m á r Csáki Csaba, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem rektora is. A
minisztérium
- látva, hogy jól működik - „államosította" a rektori
konferenciát. 1990-ben bizonyos értelemben „viszszaprivatizálódott"; azon a tavaszon volt az utolsó
olyan ülés, amelyen részt vettem.
- Egy másik dátum: az 1986. október 21-én megjelenő Szegedi Egyetemben írással jelentkezett,
Nyílt
levél a JATE bölcsészhallgatóinak
címmel. Mi jut
eszébe a dátumról és a szövegről?

- Reformtörekvéseimet
gadták.

a hallgatók

eléggé rosszul

fo-

E r r e valami olyasmit írtam a hallgatóknak,
semmit".

szó ér-

d e k e s s z e r e p e t töltött be. Kiátkozott

1956-ig,

szó volt

tőlem,

h i s z e n a h a j d a n i s z o c i á l d e m o k r á c i a r e f o r m i s t a tö-

Azt t a p a s z t a l t a m : h a va-

r e k v é s e i t i d é z t e fel a z o k b a n , akik a m u n k á s m o z g a -

h o g y „önök azt a forradalmi
hogy ne csináljak

- Politikáról t u d ó é l e t p á l y á m s o r á n a refonn

lépést

várják

el

laki f o r r a d a l m a t s z e r e t n e , d e a r r a n i n c s l e h e t ő s é g ,

lom történetében tanultak erről. Akkor f o r r a d a l o m r a

é s m e g e l é g e d n e r e f o r m m a l is, a k k o r n i n c s k o m o -

volt s z ü k s é g , és n e m r e f o r m o k r a - l e g a l á b b i s ez volt

l y a b b e l l e n s é g e , m i n t az, aki m a g a a k a r j a e z e k e t

a h i v a t a l o s á l l á s p o n t . N o d e 1956 u t á n c s a k két évet

a reformokat végrehajtani.

t ö l t ö t t e m i t t h o n , a z t á n h á r o m e s z t e n d ő t é l t e m aspiránsként Moszkvában, ahol matematikát tanultam

- Folytonos
ban

reformot

élt meg a felsőoktatás

akkori-

DÁTUM:
1999. június 19.
„...Miközben megerősítjük

és k u t a t t a m , s a m i k o r v i s s z a t é r t e m 1962-ben,
m é g a matematika

is?

oktatásában

is

itthon

reformtörekvések

a legszélesebb hallgatói mobilitást. Legyen lehetőség
a kreditek megszerzésére felsőoktatáson kívüli, például az élethosszig való tanulás keretei között, feltéve,
elhatározásunkat

hogy azt felsőoktatási intézmények is elfogadják.

a Sorbonne Nyilatkozatban lefektetett általános

- Segítsük az egyenlő esélyekkel megvalósuló

elvek elkötelezett támogatására, hozzákezdünk

mobilitást a tényleges akadályok leküzdésével,

ahhoz, hogy felsőoktatási politikánkat rövid

különös figyelemmel: a hallgatók viszonylatában

időn belül, de mindenképpen a harmadik évezred

a tanuláshoz, a gyakorláshoz és az ehhez kapcso-

első évtizedében koordináljuk annak érdekében,

lódó szolgáltatásokhoz való hozzájutásra; a tanárok,

hogy az alábbi olyan célokat elérjük, amelyeknek

kutatók és az adminisztratív dolgozók viszonyla-

elsőrendű fontosságot tulajdonítunk az egyetemes

tában a kutatással, oktatással és gyakorlattal

európai felsőoktatási térség kialakításában és az

az európai kapcsolatban eltöltött időszakra vonat-

európai felsőoktatás világméretű fejlesztésében:

kozó társadalombiztosítási jogok előítélet nélküli

- Könnyen érthető és összehasonlítható foko-

figyelembevételére.

zatot adó képzési rendszer bevezetése - akár

- A minőségbiztosítás területén az összehasonlít-

a diplomakiegészítés alkalmazásával - annak érde-

ható kritériumokon és módszereken alapuló euró-

kében, hogy elősegítsük az európai polgárok elhe-

pai együttműködés kialakításának támogatása.

lyezkedési lehetőségeit és az európai felsőoktatási

- A felsőoktatás szükséges európai vonatkozásainak

rendszer nemzetközi versenyképességét.

támogatása, különösen a tantárgyfejlesztéssel, intéz-

- Alapvetően két fő képzési cikluson, az alapkép-

ményközi kooperációval, mobilitási lehetőségekkel,

zésen (undergraduate) és egyetemi (graduate)

valamint a tanulmányokra, a gyakorlati képzésre és

képzésen alapuló rendszer bevezetése. A második

a kutatásra vonatkozó integrált programokkal.

ciklusba való belépés megköveteli az első, legalább

- Intézményi kompetenciáink keretén belül, de

három évig tartó ciklus sikeres lezárását. Az első
ciklus után adott fokozat mint megfelelő képesítés
alkalmazható az európai munkaerőpiacon. A második képzési ciklusnak - sok európai ország gyakorlatának megfelelően - egyetemi vagy doktorátusi
fokozathoz kell vezetnie.
- Kreditrendszer - mint amilyen az ECTS-rendszer bevezetése, amely a legmegfelelőbb niódon elősegíti

kellő tekintettel a kultúrák, nyelvek, nemzeti
oktatási rendszerek sokféleségére és az egyetemi autonómiára, azért vállaljuk ezeknek a kitűzött
céloknak a megvalósítását, hogy megszilárdítsuk
a felsőoktatás európai térségét..."
(www.okm.gov.hu, Az európai felsőoktatási
térség - Európa oktatási minisztereinek
közös nyilatkozata, Bologna, 1999. június 19.)

voltaki Ezek, amennyire tudom, egészen máig tartanak, sőt még tovább... Visszatérve a felsőoktatásra:
a nyolcvanas évekre elöregedett az egyetemi oktatás,
ezért bizonyos pontokon reformálni akartuk. Ám ezek
a pontok nem estek egybe a hallgatóság törekvéseivel.
- Magát az egyetemet, az emberiség legrégebbi intézményét jellemzi az állandó megújulás, vagy csak
a politika kényszeríti erre?
- Valamilyen megújulás minden intézmény számára szükségszerű. Ha valamely világszintű intézmény
képtelen a megújulásra, akkor abból világméretű bajok származnak. A mondatban rejlő rejtvényre mindenkinek lehet egy megoldása... A folytonos egyetemi
és általában oktatásügyi változások oka, hogy mindig
újabb és újabb emberek kerülnek olyan pozícióba, hogy
beleszólhatnak döntésekbe. Ilyenkor azt gondolják,
hogy a szervezetet és működésének szabályait meg
kell változtatni, mert ők tudnának jobbat...
- Az első európai
egyetem
városa,
Bologna
neve mára szitokszóvá
vált a hazai
felsőoktatás
különböző
berkeiben.
- A világ egyetemei által elfogadott bolognai nyilatkozat 20. évfordulójára a bolognai egyetem kiadott
egy díszes könyvet, amelyből egy példányt a rektor
úr is kapott, s ő hozott nekem is, aki annakidején aláírtam az eredeti nyilatkozatot. Újraolvasva a szöveget, elmondhatom: amit ma Bologna címszóval adnak el, abból semmi sem volt abban a nyilatkozatban!
1988-ban bizonyos elveket szögeztünk le, nem is
térhettünk ki olyan technikai részletekre, amelyeket ma Bolognával azonosítanak. Mégis érthető
a „bolognázás", mert tíz évvel ezelőtt az európai államok akkori oktatási miniszterei ugyancsak Bolognában
gyűltek össze, és megállapodtak a „hogyan tovább?"
kérdésében. Ha tehát a hazai felsőoktatás jelenlegi
aktorai esetleg szitkozódnak, akkor nem az 1988-as
rektorok, hanem az 1999-es miniszterek csuklanak.

- Forrongó időszakban látta el a szegedi egyetem
rektori teendőit. Mi a különbség az akkori és a mai
rektor feladata között?
- Ma rektornak lenni egy nagyvállalat vezérigazgatói posztjához hasonlatos: operatív, m i n d e n n a p o s
vezetést jelent. Akkor, az én időszakomban a rektor
inkább egy elit középiskola igazgatói feladatkörét látta el. Ráadásul úgy, hogy három tudóshelyettes is segítette a munkáját. S az „elitiskola" létszáma a mai
univerzitás hallgatóságának mintegy 15-20 százaléka volt. Fehér asztal mellett szoktam volt mondani:
az operett volt, ez pedig dráma, s csak bízni lehet abban, hogy nem tragédia]
- Mire emlékszik

- Bologna, pontosabban
az ott aláírt
mely elveivel azonosul ma is?

vissza szívesen, és mire

nem?

nyilatkozat

- Ezeket kifejtettem 1989-es évnyitó rektori beszédemben, amelynek minden mondatát most is érvényesnek tartom. Utána lehet nézni az egyetem
1989/90-es évkönyvében.

- A hallgatósággal való kapcsolatra. Bár hozzáteszem, ez a viszony egészen addig barátságos volt,
amíg az egyetemi tanácsban meg nem jelentek olyan
képviselőik, akiket azelőtt sosem láttam. Három hallgatóra - közülük az egyik később egyetemi jogtanácsos lett, a másik Latin-Amerika-kutató, a harmadik

I

Rektorok: Szegedet és Magyarországot képviselte Csákány Béla - Udine, 1989.

docens a vegyészeknél - ma is különösen jó szívvel
emlékezem, mert bizonyos elveket képviselve keményen,
de sportszerűen és a nyilvánosság előtt is vitatkoztak
velem. Róluk eszembe jutott a régi mondás: csak abból lehet tábornok, aki már fiatal hadnagyként vitatkozni mer a tábornokkal. Nagy csalódásom volt viszont, hogy nem sikerült az akkor hat-, most héthetes
vizsgaidőszakot kicsit közelebb hozni a fejlett országok egyhetes vizsgaidőszak-standardjához. Csak egy
héttel akartam megrövidíteni, de ez sem jött össze.
- Ezért mondott
1990 őszén?

94

le rektori

hivataláról

idő

előtt,

- Kértem magamról egy bizalmi voksolást, s közel ötven százalék ellenszavazatot kaptam. Hála istennek!
Mert ezáltal vált lehetővé, hogy a következő évben elmenjek Amerikába dolgozni, s ennek a hozadéka többek között, hogy azóta szép lakásom és autóm van...
- A szegediek közül egyedül ön részesült
abban
a megtiszteltetésben,
hogy az 1989 júliusában Ma-

gyarországra látogató idősebb George Bush
kel kezet foghatott. Már előbb egy hónapos
kai körutat tett. Hogyan került
Amerikába?

elnökameri-

- 1988-ban nagyon fontosak lettek az egyetemek
a „fellazítok" számára. Az akkori amerikai követ, akinek a felesége idejárt dolgozni a biológiai központba, több alkalommal meglátogatott. Beszélgetéseink
eredménye lett, hogy egy hónapra meghívtak Amerikába: nézzek körül, milyenek az ottani egyetemek. Ezt
a lehetőséget szakmai célra is felhasználtam: régi
szakmai partnereimet belevettem a munkatervembe, és sikerült is meglátogatni jó néhányukat. Egyikük, történetesen egy kaliforniai egyetem céges papírján, leírta a kérésemre, náluk mi a helyzet: „kicsit
hosszúnak tűnik hat hét a vizsgaidőszakra - nálunk
egyhetes ez a szakasz".
- Hallgatói
érdekvédelemre
hivatkoztak
akkori vitapartnerei,
amikor „megvédték"
a vizsgarend addigi formáját. Mit gondol ma a hallgatói
érdekvédelem ről?

- Az érdekeikre túl sokszor és túl sok kérdésnél hivatkoznak a hallgatók. Például az, hogy hét hét lett
a vizsgaidőszak, az a kevésbé tehetséges diákot afelé
indítja, hogy év közben ne tanuljon. Sőt: nagyon sokan a hét hét jó részét is elpazarolják, mert - az érdekvédelem másik részeként - temérdekszer ismételhetik ugyanazt a vizsgát. Holott ha ott lenne a fék,
miszerint a vizsga ismétlése például fél év haladékkal jár, akkor csak a nagyon gazdag szülők gyermekei engednék meg maguknak ezt a fényűzést...
Az érdekvédelem szerintem olyan helyen fontos,
ahol a haladást szolgálja. Például, amikor az anyagi javak előállításában részt vevő rétegek - tehát
a közvetlen termelők, a termelést megtervezők és
a termelést megszervezők - el kívánják érni, hogy
olyan mértékben részesüljenek a termelés révén
előállított haszonból, hogy azt ösztönzőnek érezzék
arra, hogy jól dolgozzanak, egyre magasabb színvonalon végezzék a feladataikat. E cél érdekében
a munkásság érdekvédelmét azokkal szemben, akik
a termelést tőkéjükkel biztosítják, jogosnak és a társadalom érdekében valónak tartom, akár sztrájk
formájában is. Na de hogy nagyon sokszor lehessen
vizsgázni ugyanabból a tárgyból, meg hogy nagyon
sokáig tartson a vizsgaidőszak, az kit és mire ösztönöz? Világos, hogy e „vívmányok" éppen arra ösztönzik, vagv legalábbis bátorítják a résztvevőket, hogy
a szorgalmi időszakban hanyagolják feladataikat,
cinikussá váljanak, s többségük csak valamilyen
üörbülő jegy megszerzésére törekedjen, és ne is
föltétlenül az első vizsgán. Kinek van ebből haszna? Azt nem tudom. Kinek van kára? Az illetőknek,
az egyetemnek, az országnak.
- A hallgatói önkormányzatiság
mai formája
a nyolcvanas évek diákmozgalmából
született.

is

- Igen, de torzszülött lett. A hallgatói érdekvédelemnek ilyen formájával külföldön nem találkozni. Amikor rektor lettem, az egyetemi tanácsnak már
a harmadát a hallgatóság, pontosabban
a KISZ
adta. Akkor azért nem tűnt túlzónak ez az arány,
mert ahhoz, hogy valaki az egyetemi ifjúság vezetője
legyen, nem feltétlenül
kellett leendő
kutatónak
lennie, de komoly, jeles tanulónak
mindenképpen,
ez természetes elvárás volt. Tehát abban a testületben nem olyan diákok ültek, akik megkapták
a vezényszót, hogyan kell szavazni, mint most
a HÖK-ösök meg mások... Az a baj, hogy újabban

az egyetem vezetői kénytelenek számolni javaslataik, intézkedéseik meghozatalánál azzal, hogy mit
szól hozzá egy olyan diákréteg, amely ahelyett, hogy
a hallgatóságot kormányozná, az egyetem kormányzásában vesz részt, igen tevőlegesen. Sőt: ezek az ifjak
éppúgy, mint az országgyűlési képviselők, szeretnék azt a fajta respektust, amit megszereztek ezzel
a pozícióval tovább is élvezni, s ezért a hallgatóság
nagyobb része rokonszenvének elnyerésére törekednek, és eszükbe sem jutnak olyan magasan lebegő
fogalmak, mint „a történelem ítélőszéke", vagy hogy
egyszerűbbet mondjunk, „az ország jövője".
- A hosszabbított vizsgaidőszak összefügghet-e azzal,
hogy jelentősen megnőtt a diákság létszáma,
vagyis
az oktatók számára is több idő szükséges
ahhoz,
hogy az egyetemen megszerzett tudást
ellenőrizzék?
- Nincs ilyen összefüggés. Ugyanis több száz hallgatót
is le lehet - és szokás is - vizsgáztatni egyidejűleg írásban: 9-től 11 óráig válaszolnak a feltett kérdésekre.
Ezt az írásbeli tesztet a gyakorlatvezetők bevonásával
ki lehet javítani úgy, hogy a hallgatóknak délután
kettőkor már ki lehessen hirdetni az eredményt.
- Bolognával hozzák összefüggésbe, hogy ekkora létszámúra duzzadt a felsőoktatásban tanulók száma,
s ezzel együtt romlott a diákság felkészáltsége.

TALALKOZASOK:

„Az akkori 'nagy találkozások', a rektorként
fogadott vendégek közül hirtelenjében csak
néhányat tudok fölidézni; az akkori vendégkönyv szőrén-szálán eltűnt. Ám jól emlékszem

olyan személyiségek látogatására, mint Faludy
György, Habsburg Ottóh, Tőkés László és
Lord Rothermere (a hajdani magyarbarát brit
médiacézár késői örököse). Ezeknek a vendégeknek a meghívásában és a látogatás létrejöttében persze az is közrejátszott, hogy voltak
olyan munkatársaim, akik kapcsolatban álltak
az akkor szerveződő reformerőkkel."
(Csákány Béla)

- Ilyen sok hallgatótól elvárni azt, hogy ugyanolyan
színvonalon tanuljon, mint a negyven évvel ezelőttiek,
reménytelen. Sőt: megvan a veszélye annak, hogy
az „egsizmus" mentalitása kisugárzik. Például a végzettek felnőttkori munkájára; azután „lesugárzik".
Olyan ötletek formájában, hogy például „első négy
osztályban ne adjanak jegyeket, hanem az osztályzatokat fejezzék ki mintamondatokkal", vagy hogy „ötödik-hatodik általánosban ne legyenek tantárgyak".
Egyébként az eredeti bolognai nyilatkozatban benne
van, hogy az egyetem azoknak a diákoknak a helye,
akik alkalmasak és készek ismereteik gyarapítására.

- Hát a marxista
emlékszik?

tanszékek

megszüntetésére

miként

- A marxista-leninista tanszékcsoportot a korszellem szüntette meg, én csak aláírtam egy papírt ezzel kapcsolatban. Másrészt viszont az informatikai
tanszékcsoportot is a korszellem hívta életre, de ott
a „korszellem" nem volt annyira követelődző, mint
a marxista tanszékcsoport megszüntetésénél.
- Mára viszont olyan jelentőssé vált az akkor született tanszékcsoport,
hogy a
természettudományi
kar új nevébe is be kellett illeszteni. így ma már természettudományi
és informatikai karról
beszélünk.
Olyan tárgyalások
is kezdődtek akkor,
amelyek
a máig vezettek: a korábban összetartozó
részek
- egyetemek és főiskolák - ismét egyesültek a szegedi
univerzitásban...

- Rektori időszakának
„leltározására"
visszatérve: olyan épületeket sikerült megszereznie az egyetemnek, amelyek ma már természetes részei az intézménynek. Például a volt DELEP
munkásszállóból
810 személyes kollégium lett, felújították és átalakították a volt Irinyi-kollégium
épületét,
renoválták
az elitképző Eötvös-kollégiumot,
a volt megyei pártbizottsági irodákat elfoglalhatták a jogi kari tanszékek, a központi épületben kialakították az oktatói
klubot. Kapott 1985-ben „a szegedi egyetem egy 40
centiméter átmérőjű tükrös távcsövet az odesszai
testvéregyetemtől. (...) Csákány Béla professzor rektorsága idején 1990-ben létrehoztuk az egyik első
szegedi alapítványt félmillió forint alaptőkével, majd
összekalapoztunk még hárommilliót, amiből 1991 és
1992 között felépülhetett az obszervatórium"
- nyilatkozta Szatmáry Károly csillagász 2007-ben a Szegedi Egyetemnek.

- 1990. j a n u á r elsejével elkezdtük a szegedi felsőoktatási intézmények - beleértve a római katolikus
teológiát is - vezetőinek havonta esedékes összejövetelét. Szegedi Felsőoktatási
Tanácsnak
hívtuk
magunkat. Ezeken kezdtünk beszélni az intézmények
együttműködésének
lehetőségeiről.

- Ezeket a korszak hozadékának tartom. A szerepemről meg csak annyit gondolok, hogy jó időben jó
helyen voltam. Jó szerencse, semmi más - ahogy Zrínyi mondta. Azt ugyanis a rendszerváltozás előszele
hozta, hogy az építőipar összeomlott, és a DÉLÉP
munkásszállójából szép nagy kollégium, a Károlyi lehetett. Hozzáteszem, emiatt egyesek támadtak is engem, és nem az építőipar oldaláról... Igaz:
a jogi kar és a gazdasági igazgatóság ugyancsak szép
épülethez jutott, de ez meg a pártnak mint országos
vezető szervezetnek a megszűntével függött össze.
Szerencsém volt, mert rektorként olyan munkatársakkal dolgoztam, akik e lehetőségekre fölhívták
a figyelmemet. Én mint „egyes számú vezető" csupán léptem... Ami pedig a csillagvizsgálót illeti,
az mindig szívügyem volt, s amikor kikoptam a rektorságból, néhány hónapig ráértem kalapozni.

- Nem látszott még, a horizont alatt volt az egyetemek egyesülési lehetősége. 1990-ben csak az volt
az elképzelésünk, hogy ha valaki valamelyik szegedi
felsőoktatási intézménybe bekerül, az élvezhesse annak előnyeit, hogy ebben a városban más felsőoktatási
intézmények
is vannak más jellegű
előadásokkal.
Célszerűnek látszott megteremteni annak lehetőségét,
hogy a hallgatók áthallgathassanak egyik intézményből
a másikba, s e teljesítményt valamilyen módon el is
ismertethessék - mind az anyaintézményben, mind
a látogatott intézményben.

- De az integráció kezdetén a József Attila Tudományegyetemen és a Szegedi Orvostudományi
Egyetemen kívül jelen volt két másik egyetem is, az egyikhez
- a budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari
Egyetemhez
- akkor a jelenlegi SZTE Mérnök Kara, a másikhoz
- a debreceni agrártudományihoz
- a jelenlegi SZTE
mezőgazdasági kara elődintézménye tartozott. E tény
milyen irányba befolyásolta a megbeszéléseket?

- Ez a hallgatók szemszögéből
minősült. De az együttműködés

nagyon
pozitívnak
e kezdeti
szakasza

N Y I L A T K O Z A T

A Szegeden működő felsőoktatási intézmények vezetői szükségesnek

látják tevékenységüknek

szervesebb

összehangolását.

az

eddiginél hatékonyabb

Indokolja

ezt

és

mindenekelőtt

az

egészségtelen működési széttagoltság, melynek hátrányai számos
területen kiütköztek.
A sikeresebb együttműködés érdekében a József Attila Tudományegyetem rektora, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola főigazgatója, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai Karának főigazgatója, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Tagozatának főigazgatója, a Szegedi Hittudományi Főiskola
Orvostudományi

rektora,

Egyetem rektora

létrehozását határozta
különböző

valamint a

oktatási

Szent-Györgyi

Albert

Szegedi Felsőoktatási

Tanács

el. E testület legfontosabb céljának a

(köztük

továbbképzési,

felvételi

stb.) fela-

datok, valamint a szervezési, fejlesztési és művelődési teendők
jobb összehangolását, az ezekkel kapcsolatos kérdésekben
séges felsőoktatási
pedig a fejlett

állásfoglalás kialakítását, hosszabb

európai felsőoktatási

egytávon

intézményhálózathoz

való

felzárkózás előmozdítását tekintik.
Szeged, 1990. február 26.

Dr. Csákány Béla
. rektor

Dr. Békési Imre
főigazgató

Weninger Richárd
főigazgató

jj 1

l

főigazgató

.

Dr. Turay Alfréd
rektor

rektor

f

csot jelentett a bölcsészhallgatókhoz, akik akkor a változás erjesztőinek számítottak. Vagy egy másik példa:
a hivatalvezető Csikós Mária, aki sok olyan politikai
mozgásban részt vett, amelyet fontosnak tartottam:
így például az erdélyiekkel ápolt kapcsolatokat,
a szerveződő MDF közelében volt. A nemzetközi jogász Bodnár László lett az oktatási rektorhelyettes.
Rá úgy figyeltem föl, hogy Újszegeden sétálva egy
átalakított típusház keltette föl az érdeklődésemet, s
kiderült: Bodnár Laci és egy építész barátja találta
ki, hogy megnagyobbítják a ház szélső lakásait, s keresztül is vitték az elképzelést - abban a túlszabályozott világban. Ez imponált nekem, s a legközelebbi
tisztújításnál fölkértem rektorhelyettesnek.
- A korabeli sajtóhírek szerint a SZOTE-n a devizaképzés miatt, de a JATE-n is fölvetették az önköltséges képzés lehetőségét. Ezt értelmezhetjük úgy, hogy
elkezdődött valamiféle önálló bevételi
forrásokra
törekvés az egyetemeken?

Csákány Béla eszmecserét folytat Faludy Györgygyei, előttük Kass János - 1989-ben.

az intézmények
oktatói,
előnyöket kínált?

kutatói

számára

milyen

- Ipari parkban gondolkodtunk. Tettünk is lépéseket,
de nem sikerült komoly erőket megmozgatnunk.
1988-ban j á r t a m Cambridge-ben. Ott az egyetemi
város létesített egy ipari parkot. Az oda betelepült
vállalkozások az egyetem jelenlétéből is profitáltak.
Ez hasznosnak tűnt, s mi is valami hasonlót akartunk megvalósítani.
- Kiknek a segítségére támaszkodhatott

- Az orvosegyetemen nemcsak felvetették, h a n e m
gyakorolták is az angol nyelvű önköltséges képzést
már a nyolcvanas évek elejétől. Hogy hazai hallgatókat szüleik pénzéért oktassunk, az akkor viccesen
hangzott, persze nem képtelenségnek, inkább keresztülvihetetlennek tűnt. Az önálló bevételi forrásokra törekvés azonban már az ötvenes évek végén elkezdődött,
és hetvenes években felerősödött. Elsősorban a vegyészek, biológusok, fizikusok és számítástechnikusok
váltották pénzre gyakorlatban is alkalmazható tudásukat vállalatokkal, külső intézményekkel kötött
kutatási szerződések útján, és ez számottevő bevételt hozott az egyetemnek és a kutatóknak is. Ez volt
a legendás „káká", azaz költségvetésen kívüli jövedelem.
- Erre az irányra ösztönöztek-e
befolyásoló
törvények?

a felsőoktatás

életét

rektorként?

- A rektori hivatalban olyan emberekkel dolgoztam,
akiknél nem kellett attól tartanom, hogy nem értik
meg, mit is szeretnék elérni. Az állandó munkatársak mellé olyan vezetőtársakat sikerült megnyerni,
mint például a magyar irodalomtörténetben már akkor is magasan jegyzett Balázs Mihály, aki előzőleg
az egyetemi pártbizottság szervező titkáraként is
munkatársam volt, rektorhelyettesként pedig kap-

- Nem, bár a költségvetésen kívüli jövedelem legális
volt. Mintegy „hazafias felbuzdulásból" gondoltuk,
hogy az ipari park, meg az önköltséges oktatás is
jó lenne az egyetemnek, de nem sikerült végigvinni
- a jogi szabályozás nem kedvezett ezeknek az ötleteknek. Viszont rektorságom idején létrehoztuk
a biotechnológiai tanszéket. Ez egy apró siker volt,
amely ugyanabba az irányba mutatott, és amit ma is
fontosnak tartunk.

- Hogyan értékeli magában

rektori

ténykedését?

- Nem vagyok elégedetlen a saját teljesítményemmel.
Abban az időben is lehetőség lett volna ülni a babérokon, ha vastag bőrnadrágot húzunk... Azt mondhatom, amit Willy Brandt vésetett a sírkövére: „Igyekezett az ember..."
- A szegedi matematikai iskola és a Bolyai Intézet nevét és birét - ahogy ön szokta mondani - „az első és
a második triumvirátus", vagyis Riesz Frigyes, Haar
Alfréd, Kerékjártó Béla; illetve Rédei László, Kalmár
László és Szőkefalvi-Nagy Béla teremtette meg. Közülük Szőkefalvi-Nagy Béla kolozsvári kötődéséről is
vallott díszdoktorrá fogadásakor, 1988
júliusában.
Egyetemi berkekben hallott mondás: „A vegyészek
szeretik egymást, a matematikusok tisztelik egymást,
a biológusok gyűlölik egymást, az
antropológusok ölik egymást..." A „tisztelet" jegyében is kérem,
mondja el: a szegedi matematikai iskola, illetve személyesen ön hogyan kötődik
Kolozsvárhoz?

majd a háború szerencsétlen vége után Magyarország maradék területére...
- Kolozsvárott 1581-ben Báthory István erdélyi fejedelem azzal a szándékkal adta ki a kolozsvári univerzitás alapítólevelét, hogy a diákok mind a három
egyetemi - a babérosi, a magisztrátusi és a doktori
-fokozatot megszerezhessék. Tehát a modern értelemben is egyetemmé kívánta fejleszteni az
intézményt.
Ezt 1582-ben XIII. Gergely pápa
megerősítette,
a kolozsvári iskolát egyetemi rangra emelte. Tekintheti-e magát a Szegedi Tudományegyetem
a kolozsvári Báthory-egyetem
szellemi-eszmei
örökösének?
Az erről 2007 elején a SZAB-székházban
rendezett

(
|

MONDOTTA:
az értelmiségi létről
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bölcsészhallgató és 195 természettudomány

|
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szakos hallgató, összesen 620 fiatal szakember kapta meg oklevelét az egyetemen.

|
s
|

|

gondokkal küszködve végzi felelősségteljes

|

„...A múlt tanévben 217 joghallgató, 208

- Riesz és Haar Kolozsvárról hozta Szegedre 1921ben a matematikai intézetet, itt alapították meg
az Acta Scientiarum Matematicarum folyóiratot.
Szőkefalvi-Nagy Béla Riesz Frigyes tanítványa,
Riesz pedig a kolozsvári tudományegyetem profeszszora volt. Akkoriban a kolozsvári az ország második legnagyobb egyetemének számított. Kolozsvár volt
az a város, ahol a legtöbb nem budapesti
akadémikus
élt. Már az 1900-as évek elején budapesti volt az akadémikusok többsége, de - érdekességként említem
- igen sok volt a vidéki akadémikus, köztük jeles
hobbitudós arisztokraták, akik természetesen vidéki
kastélyukban éltek. Kolozsvári professzor volt Haar
Alfréd, aki Rieszhez hasonlóan domborművet kapott
a Dóm téri Panteonban, a szegedi Kalmár László pedig Riesz adjunktusa... Vagyis a kolozsvári gyökerek
a szegedi matematikai iskolánál nyomon
követhetők.
Szőkefalvi-Nagy Béla, akinek édesapja egy időben
a kolozsvári Marianum középiskola igazgatója volt,
s ugyanakkor egyetemi m a g á n t a n á r és kutató matematikus, ezt a hagyományt nagyon komolyan vette. Én is komolyan vettem. Már csak azért is, mert
1941-ben néhány hónapot én is éltem
Kolozsvárott
a szüleimmel. Ott jártam a Mester Utcai Állami Elemi Népiskolába, és kellemes élményeim fűződnek
a városhoz. Apám a Háromszék megyei Bita községből került az első világháború előtt Kolozsvárra,

|
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Közismert, hogy a felsőoktatás súlyos anyagi

|

munkáját. Erről így beszélt a rektor: 'Egyete-

|

a kutatásnak, hanem a már kellő színvonalú
oktatásnak is gátját képezik. A művelődésügyi

|

münk anyagi problémái immár nemcsak

|

kormányzat által nyújtott költségvetési támogatás
szerény növekedése az országon belüli pénzhígulást
nem képes ellensúlyozni; még kevésbé tart lépést
a szakkönyvek és kutatási műszerek terén a nagyvilágban végbemenő gyors árdrágulással. Bíztató
lépést jelent, hogy a kormány az alapkutatások
támogatására létrehozta az Országos Tudományos
Kutatási Alapot.'.. .Csákány Béla rektor befejezésül
a következő szavakkal fordult az elsőévesekhez:
|

'ne feledjék el, hogy értelmiséginek lenni kettős

|

|

dolgot jelent: a közösség odaadó szolgálatát

|
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és a felismert igazságokért való bátor síkra-
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szállást'...".

|

a ]ATE-n - Szegedi Egyetem, XXIV. évfolyam,

|

I 1. szám, 1986. szeptember 19.)

I

(Tanévnyitó 1986. szeptember 12-én

|

kerekasztal-beszélgetésen
ön is kifejtette
álláspontját. Azóta megszületett a döntés: az SZTE a Báthoryféle kolozsvári egyetem utódjának tartja magát. Ön
hogyan gondolkodik a gyökerekről? A Báthory-féle
eredet mennyiben szolgálja az univerzitás
céljait?
- Szép szimbólum, hogy az alapítás éveként az 1582. év
bekerült a szegedi egyetem címerébe! A korszellem ilyen
megnyilvánulása számomra rokonszenves. És mi nem
is visszük ezt túlzásba, ellentétben egy másik hazai
egyetemmel, amely bő két évszázaddal öregebbnek
nyilvánította magát, mint a szegedi, csakhogy az a másik egyetem több mint ötszáz évig nem működött...

ELETPALYA:

Csákány Béla matematikus - született: 1932.
szeptember 18-án Karcagon. Matematika-fizika
szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett
a Szegedi Tudományegyetemen (1955). Dolgozott a Dolgozó Ifjúság Szövetsége, Szeged
(1955-56). Táncsics Mihály Gimnázium, Orosháza (1957) kötelékében, a Szegedi Tudományegyetemen 1957-től mindmáig. Egyetemi tanár-

Straub F. Brúnó díszdoktorrá avatása, 1985.

segéd 1957-től, adjunktus 1962-től, docens
1964-től, egyetemi tanár 1976-től, professor
emeritus 2002-től. Közben egy-egy szemeszterre
vendégprofesszor, illetve vendégkutató külföldi

- Az első lépéseknél jelen volt. Most, mikor a szegedi
univerzitás első tíz évének ünneplésére készül, mit
gondol: mi volt a haszna az integrációnak?

egyetemeken. Vezetői megbízások: tanszékvezető
- algebra és számelmélet (1968-93), a JATE
rektorhelyettese (1969-72), a ]ATE rektora
(1985-90). Tagja a Szegedi Csillagvizsgáló
Alapítvány kuratóriumának (1990—). Kutatási
területe: algebra (univerzális algebra, csoportok,
automaták), diszkrét matematikai játékok. Eddigi
publikációinak száma 65, ebből 7 könyv. Idegen
nyelven 42 - angol: 37, orosz: 5. Személyes
adatok: házastársa juhász Rozália matematikus,
nyugalmazott egyetemi adjunktus. Gyermekei:
Éva kutató villamosmérnök; Béla szemész, klinikai szakorvos. Kedves időtöltései: gondolkodás,
természetjárás, kertészkedés, bumerángok készítése és dobálása.

- Őszintén szólva nem tudom, a mi kezdeti naiv elképzelésünk a szegedi felsőoktatási intézmények
együttműködéséről, vagyis a karok közti áthallgatás
átment-e a gyakorlatba. Ha igen, akkor ez haszon
- elsősorban az ország számára, mert sokoldalúbban képzett fiatalok lépnek ki az egyetemről...
Továbbá tény: egy nagyobb intézménynek
nagyobb
a megbecsülése - erkölcsi értelemben, de az anyagi
támogatás alapján is. Tehát ha 7-8 külön intézmény
kuncsorogna a különböző főhatóságoknál, akkor
az lenne a tipikus, hogy az egyik nem tudná, mit is
akar a másik, s ha mégis tudná, akkor esetleg „betartana neki". így viszont lehetőség nyílt arra, hogy
a szegedi felsőoktatás - mint létező entitás - összehangoltan szerezze meg saját maga számára azokat
a javakat, amelyek a működéséhez
szükségesek.

DR.

RÓNA-TAS

ANDRÁS

A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM
R E K T O R A 1990 É S 1992 K Ö Z Ö T T :
„A szegedi egyetem legyen a magyar Oxford!"

A

kapcsolatok kutatójának is tekinthetjük Róna-Tas Andrást, hiszen tudományos munkája célja kezdettől
fogva a magyar nép, a magyar népi kultúra keleti kapcsolatainak feltárása. A Szegedi Tudományegyetem Altajisztika Tanszékének alapítója, a JATE egyik, nemzetközileg is legismertebb professzora sokak meglepetésére lett rektor. Ugyanis a sorsfordító 1990. évet megelőzően nem vállalt egyetemi vezetői feladatot.
Róna-Tas Andrással arról is beszélgettünk, miként vette ki részét a felsőoktatás átalakulásából, hogyan hasznosította az együttműködés terén szerzett nemzetközi tapasztalatait.
- Miért jött pont Szegedre, amikor
maradhatott
volna a budapesti ELTE-n, vagy kerülhetett
volna
Debrecenbe?
- Ennek az volt az oka, hogy itt, a bölcsészkaron akkor kiváló emberek tanítottak. Mindenekelőtt: Hajdú
Péter, aki tanszékvezetői, de dékáni tisztet is betöltött a bölcsészkaron. Én pedig úgy gondoltam, hogy
az a szak, amit meg akarok alapítani, az ő szakjához
kapcsolódva jöhetne létre. Lassú, de biztos lépésekkel el is értem a célomat.
- Milyen állapotokat
ban

talált fiatal oktatóként

1968-

Szegeden?

- Vissza kellett tanulnom az oktatásba. Mert bár
1956 előtt tanítottam a pesti egyetemen, de mást
jelent egy tanszéken heti 2 - 3 órában előadni, mint
teljesen önállóan dolgozni. Ráadásul nem is egyetemi, hanem akadémiai állásra kerültem ide. A legrosszabb mégsem ez volt, hanem az, hogy Szegeden
hiányoztak az oktatói és kutatói munka
alapfeltételei.

Például: a szakkönyvtár létrehozásával kellett kezdenem. Mert a nyelvtudomány művelése a könyvtáron áll vagy bukik. Szegeden akkor már használható
könyvtára volt a finnugrisztikának, a szlavisztikának, de az altajisztikai könyvtár hiányzott.
- Mára viszont Közép-Európa,
bizonyos
ból Európa leggazdagabb szakkönyvtárát
a szegedi altajisztikai
tanszéken.

szemponttalálni

- Ezt Ligeti Lajos, Németh Gyula, Tardy Lajos és számos más kutató könyvtárának megvásárlásával alapoztam meg. De ide kerül Amerikából Simor Dénes,
s majd az én magánkönyvtáram is.
- Az együttműködésre,
úgy is mondhatjuk:
az integrációra példa a tanszéki könyvtár születése. De
milyen hagyományra
támaszkodhatott
a szak alapításakor?
- Ilyen hagyomány, hogy 1944-45-ben a bulgáriai török Haszán Eren - aki kifogástalanul beszélt

hogy az akkori rektor, Fodor Géza - mintaszerű eljárással, amit követni kellene ma is - azt mondta: „Új
szak, új professzor - mi a kívánsága?" Kértem egy tanársegédi, egy lektori állást és pénzt könyvek vásárlására. így meg tudtam venni Németh Gyula könyvtárát. Hozzá kell tennem: Németh Gyula rám hagyta
tudományos kéziratait, amelyeknek fontos részeit
azóta kiadtuk, s Németh Gyula egyik lánya, Zsófia
itt dolgozott a könyvtárban, vagyis volt kötődése
Szegedhez azontúl is, hogy én voltam a tudományos
örököse. Mindenesetre 1984-re a szakot már önálló
tanszék gondozta.
- Volt példa
sére?

magyarul, Németh Gyulánál szerezte a magántanári fokozatot - hazafelé menet, merthogy haza
kívánt települni Törökországba, megállt Szegeden,
és itt ragadt: két évig turkológiát adott elő. De formális előzménynek tekinthető, hogy amikor a szegedi egyetem 1921 -ben létrejött, azt a tanszéket,
amit most finnugor tanszéknek hívnak, urál-altaj
tanszéknek nevezték. Gyökerei az 1800-as évek végégig nyúltak vissza. Ám az altajisztika itt nem volt
jelen, bár Kolozsvárott létezett, sőt: neves tanára is
volt Gombocz Zoltán személyében. Gombocz 1919ben jött Magyarországra, de nem jött el Szegedre.
Tehát a tanszéki tábla ide került Kolozsvárról, de mögötte a professzor nem érkezett meg, s így a kolozsvári
hagyomány megszakadt. En ezt szerettem volna helyreállítani. E vágyam megvalósításához óriási támogatást kaptam Hajdti Pétertől, másrészt 1973-74-re
megérett a helyzet: kineveztek egyetemi tanárnak, s
1974-ben megalapíttatott a szak, amely Magyarországon az egyetlen altajisztikai szak. Ehhez az is kellett,

az egyetemek,

karok

együttműködé-

- Hallgatóink nem csak a bölcsészkarról kerültek ki.
Egyik hallgatónk az orvosegyetem idegen nyelvi lektorátusát vezette: Torma Józseftanár
volt már, 3 - 4
nyelvet beszélt, de elvégezte az altajisztika szakot is.
Kapcsolatunk odáig fejlődött, hogy egy évig vezette is a tanszéket, sőt: később diplomata, Magyarország kazahsztáni nagykövete lett. A másik kapocs:
a természettudományi
kar, illetve a szegedi akadémiai bizottság. Az MTA SZAB szervezésében tartottam
összefoglaló előadást a TTK tanárainak, ugyanis az
őstörténetnek vannak természettudományos diszciplínái, így például a kormeghatározás, az antropológia. Az érintett oktatókkal együtt dolgoztunk a Szegedi Őstörténeti Munkaközösségben, aminek egyik
eredménye: öt kötet. Ennek a tudományegyetemen
belüli együttműködésnek az orvosi egyetemen is híre
kelt. Közben a budapesti és a debreceni egyetemmel is
együttműködtünk.
A pesti oktatók - például Ivanics
Márta, aki akkor tanársegéd volt, most ő Szegeden
az altajisztika tanszék vezetője — tartottak itt órákat. Debrecennel pedig egyik tanítványom, Agvagási
Klára - ma m á r professzor - révén alakult ki jó
kapcsolat. Ezáltal viszont egy országos hálózat jött
létre, és megállapodhattunk
a
munkamegosztásban,
a részdiszciplínák oktatásában, egymás kutatómunkájának kiegészítésében, támogatásában. Nemzetközi
kapcsolataink is a tudományegyetem javát szolgálták:
a hetvenes években szovjetunióbeli török népekhez, illetve Mongóliában jártunk, ahova akkoriban a nyugati kutatók nem juthattak el, így
monopolhelyzetbe
került Szeged. Eredménynek tekintem, hogy nem
volt olyan tehetséges tanítványom, aki legalább egy
félévet ne töltött volna altaji népek között.

- A tudományterületén
ilyenfajta
szervezőkészséget
fölmutató kutatóként és oktatóként miért nem vállalt a tanszéken kívüli egyetemi funkciót - a rendszerváltozást
megelőzően?
- Mert úgy gondoltam, hogy a rendelkezésemre álló
időt a tudományra
és oktatásra kell
fordítanom.
A közéletből nem vontam ki magam, mert több kari
bizottságban is szerepeltem, de funkciót nem vállaltam. Legmagasabb beosztásom, hogy intézetvezető
voltam, bár hívtak dékánhelyettesnek és más tisztségre is. A másik ok politikai volt: nem szerettem
volna, ha a szegedi pártbizottság határozta volna
meg, hogy például ki legyen tanársegéd egyik vagy
másik tanszéken. Merthogy ilyen szintig szólt bele
a politika az egyetem ügyeibe, s ebben nem akartam
aktívan részt venni, nem kívántam együttműködni.
- Ez áll annak
Szegedre?

hátterében

is, hogy nem

- Milyen kérdések vetődtek még föl azon a
oktatói
fórumon?

bizonyos

- Az átmenet kérdései. Oldódott az orosz nyelv
kötelező volta, de felvetődött a marxista tanszékek
helyzetének kérdése, az egyetem demokratizmusa,
a karok önállóságának helyzete. Személyi kérdések
is: például, hogy ki lehessen az egyetemi tanács tagja. Sokféle javaslat, erős szavak is elhangzottak.
- A vita levezetésén kívül, nem elnökként,
hanem
hozzászólóként milyen személyes javaslattal állt elő?
- Korábban tagja voltam az egyetemi tanácsnak,
ezért aztán volt arról fogalmam, miként működik
ez az intézmény, mi a jogi helyzete. Ott békétlen embernek is tűnhettem, mert főleg a gazdasági

költözött

- Abszolút összefügg azzal, amilyen viszonyok uralkodtak itt politikailag. Nem véletlen, hogy „Pol Pot
megyének" hívták Csongrádot. Átláttam — különböző
okok miatt — az itteni helyzetet, s nem kívántam
teljes függőségbe kerülni azáltal, hogy ide költözöm.
Ugyanakkor a mesterem, Ligeti Lajos az akadémia
alelnöke volt, s jó barátaim is dolgoztak a párt- és
az egyetemi vezetésben, de mindenki tudta rólam,
hogy nem vagyok marxista, így aztán békén hagytak. Persze családi okokra is hivatkozhattam, hiszen
orvos feleségemnek Pesten volt állása. Úgy láttam:
a függetlenségemet leginkább úgy tudom biztosítani, ha megmarad a budapesti kötődésem.

DÁTUM: 1993
„Az 1992. december 4-én megalakult Ideiglenes Akkreditációs Bizottságot az M T A és
a rektori konferencia egyetértésével hozták
létre. Feladata a tudományos minősítés új
rendjének kialakítása volt. Első elnöke RónaTas András lett..."
(Mosoniné Fried Judit:
A doktori képzéssel kapcsolatos vélemények
és viták az 1980-as években)
„...Róna-Tas András munkájának eredmé-

- Kívülállóságát föladta azzal, hogy részt vett azokon
a fórumokon, melyek a tudományegyetemen
belüli
rendszer\'áltás sorsfordító eseményeivé
váltak?

nyeképpen megalakult a Közép-Kelet-Európái Minőségbiztosítási Ügynökségek Hálózata {CEE Network), majd a MAB-ot felvették
a minőségbiztosító szervezetek európai háló-

- Akkor mindenki „fórumozott". Úgy emlékszem,
Mikola Tibortól, a finnugor tanszék vezetőjétől, illetve
1984 és 1987, valamint 1989 és 1992 között bölcsészkari dékánjától hallottam a fórumról. Roppant viharos
volt az a fórum, s fölkértek, hogy elnököljek. Máig sem
tudom, miért épp engem. Talán a kívülállóságom miatt vagy, mert rendelkeztem személyes, tudományos
tekintéllyel. Tény, a megjelentek mindkét csoportja
- a korábbi vezetésből részt vállalók és az új világot
építeni akarók is - megbízott a személyemben.

zatába, az ENQA-ba is. A CEE az azonos
geopolitikai régióhoz tartozó, ezért hasonló
feladatokkal küzdő minőségbiztosítási ügynökségek megismerését segíti elő, valamint
távolabbi célként egymás elismerését tűzte
ki célul."
(Michelberger Pál,
Magyar Tudomány, 2003. október)

vezetéssel voltak bajaim. Például olyan részletkérdést feszegettem: legyen-e rektori keret. Visszatérve
a fórumra: az is fölmerült, hogy új rektor kellene
az egyetem élére. Nem Csákány Béla személye volt
probléma - jól emlékszem - , hanem az, hogy őt,
hogy úgy mondjam: „delegálták", vagyis a párt javaslatára formálisan választották meg annak idején.
Márpedig köztudott volt egyetemi berkekben, hogy
Szegeden minden személyi kérdésről a párt döntött.
Elkezdődött tehát az ötletelés, s elhangzott: legyek én
az új rektor.
- Szempont volt a rotációs elv, vagyis hogy a rektori székbe most ismét egy bölcsész kerüljön?
- Ez nem játszott közvetlenül szerepet a jelölésemben. A vitakérdésekben persze téma volt, hogy melyik
karnak mekkora a súlya, a szerepe vagy, hogy miként
lehetne megoldani az arányos képviseletet - például
hallgatói létszám vagy a tudományos súly alapján.
A lényeg azonban, hogy a személyemmel kapcsolatos javaslatra azt válaszoltam: ez egy erős jelölés,
de nem felel meg az egyetemi választási szisztémának, a jognak. Márpedig nincs „forradalmi helyzet", ezért ha ezt az „erős jelölést" az egyetemi tanács
az akkor érvényes jogszabályoknak
megfelelően
megerősíti, elvállalom.
Ahhoz is
ragaszkodtam,
hogy kettős jelöléssel, rendes menetben
történjen
a választás, s azt is kikötöttem, hogy csak egy
évre vállalom a rektorságot.
- Miért csak ilyen rövid időre akart vezető
a nagy változások
közepette?

egyetem rektorának" - nyilatkozta valahol. Hogyan
zajlott a rektorválasztás, miután 1990. november 18án a JATE egyetemi tanácsa rektornak jelölte?
- A másik jelölt, Burger Kálmán Csákány Béla egyik
rektorhelyettese volt. Mi baráti viszonyban voltunk,
soha semmi súrlódás nem volt köztünk. Ettől függetlenül úgy gondoltam, hogy „erős felbuzdulásukban" bennem megbíztak az emberek, ezért vállalom
a jelölést, és ismernek is, hiszen 1990-ben lettem
az Akadémia tagja. Kettőnk közül választott az egyetemi tanács: Burger Kálmán is kapott szavazatot, de
támogatottságomat itt is meggyőzőnek találtam, ezért
elvállaltam a rektorságot.
- Milyen célokat tűzött maga elé, amikor
1990.
december 16-án a köztársasági
elnök
kinevezte
a JATE rektorává, majd 1991. május l-jétől elfoglalta hivatalát?
- A politikai átállás levezetése nagyon lényeges volt:
a pártbizottság feloszlatását le kellett vezetni, a helyiségek sorsáról is dönteni kellett. A másik cél volt
a marxista tanszékek átalakítása.
- Épp emiatt érte önt a legtöbb kritika.
Mondják,
mennyivel
kevesebb személyes
sérelemmel
történt ez az átalakulás például a Juhász
Gyula
Tanárképző
Főiskolán.

lenni

- Felismertem: olyan helyzetbe kerültem, amire nem
lehet nemet mondani. Holott abszolút nem tartottam
magam alkalmasnak ilyen vezetői feladatra, mert tudós alkat vagyok, szeretek tanítani, külföldön előadni,
kutatni, könyvet írni. Nekem ez a világom...

TALALKOZASOK:

„ A szegedi hittudományi főiskola integrálódását előkészítve én magam egészen a Vatikánig mentem, az itteni nunciuson keresztül
kerestem kapcsolatot. De tárgyaltam Antall
József miniszterelnökkel is, aki nem támo-

- Pedig a kívülálló úgy látja, hogy a
tudományszervezésre is nagy lehetőséget kínál a rektorság.

gatta a katolikus egyetem létrejöttét. Azonban
a Vatikán ellenállt: a katolikus egyetem koncepcióját akarta megvalósítani, ezért, illetve

- Ahhoz nem kell rektornak lenni, sőt: egy rektornak
vigyáznia kell, nehogy elfogult legyen a saját tudományága iránt.

az irányítási jogok megoldatlansága miatt sem
engedélyezte, hogy a hittudományi főiskolából
teológiai kar legyen Szegeden."
(Róna-Tas András)

- „Számomra, de gondolom, szinte mindenki számára
váratlanul megválaszJottak a József Attila Tudomány-

tartom. Persze akkor semmi közünk nem volt ahhoz,
hogy ugyanaz a lépéssorozat hogyan megy végig egyik
vagy másik szegedi felsőoktatási intézményben.
- De a szegedi univerzitás megszületéséhez
vezető,
akkor elkezdett integrációs lépéssorok
végrehajtását
nagyon is figyelték. Kiindulópontként
mivel magyarázták a felsőoktatás akkori
széttagoltságát?
- Világosan látszott, hogy a magyar felsőoktatás,
pontosabban például a budapesti és szegedi tagoltságának, felaprózottságának oka az, hogy a hatalom
félt a diákságtól.
- Ennek megértéséhez elég fölidézni a szegedi egyetemisták 1956-os szerepét: az első, párttól független diákszervezet, a MEFESZ megalapítását, a forradalom
legfontosabb követeléseivé váló itteni
javaslatokat.

|
|
|
Rendszer- és őrségváltás: Csákány Béla
és Róna-Tas András.

- Én a tudományos követelményt tartottam szem előtt.
Ennek jellemzői: a tudományos fokozat, a nyelvismeret, a publikációs jegyzék. Ez volt a választóvonal. Akinek ez nincs, azt sajnáltam, de úgy gondoltam: annak az egyetemen kívül, másutt kell keresnie
a boldogulását. Egyébként a marxista tanszékeken
is dolgoztak kiváló kutatók, akik át is kerültek más,
például politológia, filozófia vagy valamelyik történeti tanszékre. Mert azt is tudtam, hogy a marxista
tanszékek a 80-as években menedéket jelentettek
a tehetséges fiataloknak. De akik semmit vagy csak
brosúrákat voltak képesek gyártani egyetemi oktatói
éveik alatt, vagy nem tudtak nyelveket, nem volt elképzelésük, azoknak távozniuk kellett. Ezt ma is helyesnek tartom. Azt, hogy ez a „tisztulás" a JuGyu-n"
úgymond „vérmentesen" zajlott, nem érdemnek, hanem a kutatómunka ottani alacsony színvonalának

MONDOTTA:
a tudomány
egyetemességéről
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„Az általam művelt tudomány egyetemes akkor

|
|

|

is, ha középpontjában a magyarság áll. Már

|

1971-ben tanítottam a bonni egyetemen,

|

|

s meghívott professzor voltam Bécsben.

|

|

Előadtam Európa és Amerika számos egye-

|

|

temén és számtalan nemzetközi kongresz-

|

|

szuson. Eljutottam, igaz, igen későn, 1992-

|
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ben Tibetbe. Látogatásom Lhászában és

|
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a Királyok völgyében rövid volt, de egy életre

|
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szóló élménnyel gazdagított. Régebbi szemé-

|
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lyes kapcsolatainkat felelevenítve meglátogat-

I
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tam a dalai lámát a száműzetésben élő tibe-

|
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tiek központjában, az indiai Dharamsalában.

|
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Ez a nagyszerű ember mindig lenyűgöz böl-

|
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csességével és mély humánumával. A japán

|
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egyetemek és kutatóközpontok is kíváncsiak

|

|

a magyar kutatási eredményekre, ezért néhány

|

I

hetet töltöttem a legfontosabb japán kutatási
központokban."
(Napút, 2000/10)

I

- Elgondolkodtató mindenesetre, hogy amint enyhült a politika nyomása - a nyolcvanas évek végétől
-, egymás után alakultak a különböző
felsőoktatási
szövetkezések. Szegeden az integráció előképe volt
a Szegedi Universitas Egyesület, melynek minden
egyes itteni felsőoktatási intézmény tagja volt.
- Rektorként azt is láthatta,
ezt az átalakulást?

felülről hogyan

hol hogyan történik mindez. Azt tapasztaltam, hogy
az egyetem optimális nagysága: 20-30 ezer hallgató,
6-7 kar. Az is fontos lett volna, hogy a szegedi hittudományi főiskola is integrálódjon!
- Milyennek látta rektorként
nyi főiskolát?

a szegedi

hittudomá-

kezelik

- Rektorként részt vettem az új felsőoktatási
törvény
előkészítésében. Több mindennel nem értettem egyet,
de ez más történet. Annyit azonban itt is érdemes
megemlíteni, hogy a diákság képviseletére az egyharmados jelenlétet - például az egyetemi tanácsban —
rendben lévőnek tartottam, de csak a diákügyekben.
Ez a végén kimaradt a törvényből. A korrekcióját viszont egyik kormány sem meri megcsinálni, mert
az egyetemi hallgatóság kivonulna az utcára jogai
védelmében. Holott jó megoldásra példát szolgáltatott akkori rektorkollégám Debrecenben: a hallgatói részvételt függővé tette a diákság képviselőjének
megválasztását jellemző szavazói aránytól, vagyis ha a diákság több mint 50 százaléka részt vett
a voksolásban, akkor mind a három helyet megkapták, ha ennél kevesebb ment el az urnákhoz,
akkor arányosan kevesebb képviseletük lett, de egy
diák mindenképpen bekerült a tanácsba. Persze ezt
a belső szabályt ott sem tudták sokáig fenntartani.

- Virágzó intézmény volt, tagja a Szegedi Universitas
Szövetségnek. Integrálódásukat azonban nem támogatta a Vatikán.

ÉLETPÁLYA:
Róna-Tas András nyelvész,

muzeológus

- született Budapesten 1931. december 30-án.
1955: a budapesti egyetemen muzeológusdiplomát szerez orientalisztikából és néprajzból.
1955-56: az Akadémiai Kiadóban az Enciklopédia szerkesztője. 1956-60: az MTA segédmunkatársa az ELTE Belső-Ázsiai Intézetében.
1960: az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, 1961 -tői osztályvezetője. 1968: az MTA
tudományos munkatársa a JATE Finnugor Tanszékén. 1974-1990: az MTA ]ATE Magyar
Őstörténeti Kutatócsoport vezetője. 1990-92:

- A felsőoktatáson
belüli átalakulásban
a hallgatók szerepe?

mi

volt

a ]ATE rektora. 1992. novembertől az Ideiglenes
Országos Akkreditációs Bizottság elnöke. 1994,
1997-2000: az Országos Akkreditációs Bizott-

- A hallgatói önkormányzatiság
nagy
pozitívuma,
hogy nem pártosodott az egyetemi közélet. Ellentétben
például a nyugati egyetemekkel, ahol a diákság képviselői is pártalapon kerülnek a különböző testületekbe. Ezt sikerült elkerülni a HÖOK-szisztémával.

ság elnöke; 2001: tiszteletbeli elnöke. 2002:
A Szent István Akadémia rendes tagja, 2004:
a Magyar Akkreditációs Bizottság általános alelnöke. Kutatásai a magyar nép, a magyar népi
kultúra keleti kapcsolataira irányulnak. Több mint
350 tudományos könyv, illetve cikk szerzője.

- A máshol is megismert intézményi integrációs modellek közül melyiknek a megvalósulását
támogatta
Szegeden?
-A területi, regionális egyetem híve vagyok. Ezt az álláspontomat azonban már nem mint rektor, hanem
az akkreditációs bizottság elnöke hangsúlyozhattam. Ugyanis a nagyságrend és a minőség összefügg.
Rektorként megtanultam, hogyan működik az egyetem, a világban járva pedig azt is vizsgáltam, más-

Személyes adatok - Felesége dr. Veres Éva kandidátus, főorvos, nyugdíjas, 2000-ig a Heint Pál
Gyermekkórház neurológiai osztályának vezetője.
Fia, Ákos a kaliforniai egyetem (San Diego) szociológia tanszékén egyetemi tanár. Lánya, Ágnes
belgyógyász-hematológus szakorvos az Állami
Egészségügyi Központban. Kedves időtöltése:
a klasszikuszene-hallgatás és a teniszezés.

Az egykori Szukováthy - ma Ady - tér a bölcsészettudományi kar épületével. E karon József Attila
és Radnóti Miklós, s a hazai szellemi élet több más, jelentős személyisége folytatta tanulmányait.

- Annak ellenére sem, hogy például a kolozsvári egyetemen három felekezetnek is van teológiai kara?
- Sorozatban tárgyaltam a nunciussal. Első felvetéskor
támogatta ezt a modellt, de végül közölte velem a Vatikán
döntését: Magyarországon a hittudományi főiskolákból
nem lehet a tudományegyetemek teológiai kara.
- Az egyetemi ingatlanok sorsának
döntést követelt a rektortól?

intézése

milyen

- Több kisebb-nagyobb ügyre emlékszem. Például
a Dugonics téri plébánia épületével bajlódtam. Végül, kellő kompromisszummal, minden ügy megoldódott.
- 1992. június 30-áig ült a JATE rektori
Mi jellemezte vezetői stílusát?

székében.

- Vezetői koncepcióm szerint a rektor az egyetem
vezetője. Munkájának egy részét ugyan a rektor-

helyettesek végzik el, de csak végrehajtanak, nem
lehet „általános hatalmuk". Ez ma m á r nincs így.
Azt tapasztalom, a rektor helyettesei az egyetemen belül „önálló hatalmi szervek" - titkárnőkkel,
munkatársakból álló szervezettel megerősítve.
- Milyen kapcsolatokat tartott a többi
felsőoktatási
intézmény vezetőjével? Például az
orvosegyetemi
rektorral, Fráter Loránddal, aki az önéhez hasonló
kezdeményezés alapján került intézménye élére?
- Nincs túl sok hasonlóság, ugyanis az orvosegyetemi rektor előtte szakszervezeti vezetőként lett jelölt.
Ugyanakkor később nem mutatott olyanfajta kompromisszumkészséget, mint ami szerintem szükséges
az egyetem irányításához. Arról nem is beszélve,
hogy az orvosegyetemen belül komoly konfliktusok
alakultak ki. Őszintén megmondom, azt sem tartottam szokásos eljárásnak, hogy az általam elbocsátott gazdasági vezetőt az orvosegyetemi rektor azonnal átvette és alkalmazta...
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- Az Európai Rektori Konferencia állandó bizottsági tagja volt 1991 és 1992 között. Onnan is nézve:
a szegedi univerzitásnak
milyen jövőt képzelt el?
- „A szegedi egyetem legyen a magyar Oxford!" Ez volt
az alapelvem. A hasonlóság alapja pedig az, hogy
nem fővárosi, hanem vidéki, de nemzetközileg vezető
egyetem, mely komoly hagyományokkal
rendelkezik. Többé-kevésbé megvalósult az elképzelésem. Ami
nagyobb részt az egyetemi tanárokon múlik, mert
az adja meg az univerzitás rangját és súlyát, hogy
kik oktatnak ott. Ez pedig pénzkérdés is. Ám a jelenlegi „hallgatói fejpénzen" alapuló finanszírozási
rendszer abszolút rossz. így aztán most nehéz további jövőképet vázolni. Még az irányítás jellegéről
is: ugyanis egy ilyen univerzitást, mint amilyenné
a Szegedi Tudományegyetem lett, két, különböző
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kvalitásokkal rendelkező rektortípus képes irányítani. Vagy egy menedzser típusú, aki maga nem tudós
alkat, de támogatja a tudományt, a kutatói munkát.
Ám hallatlanul különleges érzék szükségeltetik ahhoz, hogy valaki meg tudja ítélni, mi a tudományos
érték, így aztán ez ritka vezetői tulajdonság, óriási
alázatot kíván. A másik rektortípus: tudós, akinek
óriási a nemzetközi tekintélye. Az ideális egyetem
képéhez az is hozzá tartozik, hogy a jelenleginél jóval kevesebb legyen a hallgató. A bolognai rendszert
is korrigálni kellene, mert vannak szakok, amelyeken nagyon jól működik, mert azokkal a szakokkal
hároméves alapképzést követően is jól el tudnak helyezkedni a hallgatók, vannak azonban olyan szakok
is, amelyeken ez az osztott képzés nem működik.
Összességében azt mondhatom: a kutatóegyetemek
híve vagyok.

DR.

CSIRIK

JÁNOS

A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM
1992 É S 1994 K Ö Z Ö T T I R E K T O R A ,
A FELSŐOKTATÁSÉRT FELELŐS HELYETTES
Á L L A M T I T K Á R 1994 É S 1995 K Ö Z Ö T T :
„Nehéz, strukturális kérdésekről kellett folyamatosan gondolkodni"

J

ó hallgatók nélkül éppúgy nincs erős egyetem, mint jó oktatók nélkül - hangsúlyozta többször is Csirik
János. A JATE rektoraként, helyettes államtitkárként, az SZTE TTIK dékánjaként és egyetemi tanárként
is úgy véli: kutató, oktató és hallgató egyaránt abban érdekelt, hogy értéke legyen a diplomának, hogy jól
használható tudást jelentsen az egyetemi végzettség. Ha a hallgató is oda megy majd, ahol a legjobb képzést
kapja, illetve ha a kutatásra fordítható pénzügyi támogatás nagy része is azokhoz az egyetemekhez áramlik,
melyek nemzetközileg versenyképesek, akkor a magyar felsőoktatásban sok minden a helyére kerül.

- Modern szakra, programtervező
matematikusnak
jelentkezett 1964-ben. Honnan tudta, hogy milyen
nagyszerű jövő előtt áll ez a tudományág?
- Alkalmazott matematikának nevezték akkor ezt
a szakot. Nem tudtam fölmérni középiskolásként
a szak jövőjét. Egyet tudtam: érdekel a matematika,
több versenyen is részt vettem már. Szeged is „eleve
elrendelt" volt, mivel a közelben, Ambrózfalván laktam, és unokatestvéreim is erre az egyetemre jártak,
az egyikük éppen m a t e m a t i k a - á b r á z o l ó geometria
tanári szakra. Magamat mégsem tekintettem ízigvérig matematikusnak, mert - bár szerettem példákat megoldani - sok minden más is érdekelt.
- A mások meséjéből önben élő egyetemképhez
gyan viszonyult a diákkori
tapasztalat?

ho-

- Neves, jó tanároktól tanultam a matematikát.
Példaként Szőkefalvit, Rédeit, Kalmárt,
Tandorit,
Leindlert, Pintér Lajost említhetem. A remek előadók
és előadások sokat jelentettek, a matematika külön-

böző ágait szerettették meg velem. Ugyanakkor
az egyetemista lét, visszanézve, a „nagy szabadság
kora" is, mert sok érdekes emberrel találkoztam.
Többek között bölcsészekkel is. Néprajzzal foglalkoztam, énekeltünk, táncoltunk - e csoport fényes
alakja voll Faragó Laura a tanárképző főiskoláról,
illetve Szabó Zsuzsa néprajzos. Bár formálisan
nem „hallgattam át" például a bölcsészkar valamelyik szakjára, de a hallgatók között nagyon sok
ismerősöm volt. Paál Isiivel, az Egyetemi Színpad
legendás rendezőjével az elsők között voltunk, akik
a JATE-klubot a jelenlegi helyén próbáltuk létrehozni. Nem voltam tagja a társulatnak, inkább olyan
„minden lében kanál" voltam...
- Tehát az univerzitás, az integráció lényegéről már
diákkorában volt szerencséje begyűjteni az első benyomásokat?
- Igen. Már csak azért is, mert miután végeztem,
az egyetemen, kutatói álláson maradtam. Az első feladatom, Kalmár professzor javaslatára, a számítástechnika
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tom, hogy a természettudományok
bármelyik területe
olyan, hogy az azt végző tarisznyájában ott a marsallbot. Akár a fizikában, akár a biológiában, akár a kémiában, akár a matematikában lehet, hogy olyan
eredményt érnek el, amivel forradalmi változás
idézhető elő az emberiség életében.
- Ugyanakkor egy tudományág olyan látványos eredményeihez, mint amilyet az informatika fölmutat, az is
kellett, hogy Kalmár László létrehozza a szegedi Árpád
téren azt a számítástechnikai
központot, ahol most
az ön professzori szobája is található. Hasonló adottságot jelenthet a közeljih'ő szegedi lézerkutatói számára
majd az Öthalmi úti egyetemi területen megépített ELI?
- Ilyen föltételek, tárgyi eszközök is kellenek a tudományos eredményhez. De olyan vezéregyéniségek is
szükségesek, akik úgy gondolják, hogy amit csinálnak,
az nagyon-nagyon fontos, és sok szép eredményt hozhat a jövőben. A TTK-n most is található húsz-harminc olyan vezető oktató és kutató, aki a saját területén olyan eredményesen dolgozik, hogy abból szinte
bizonyos, hogy valami jelentős teljesítmény születik!
- Tehát az az egyetemi kar, amelyet a legjobban ismer, folyton felfelé ívelően fejlődik?

orvosi alkalmazása felé indított. így aztán meg kellett
ismernem egy másik egyetem belső működését. Úgy is
mondhatom: a kutatómunkámat több mint egy évtizedig egy másik, vagyis az orvostudományi egyetemen
végeztem. Az egy egész más világ: például az akkori orvosegyetem sokkal inkább hierarchizált volt, mint amilyen világban én fölnőttem. Ennek az adott munkakörülmények között, a gyógyítómunkában nagyon sok
az előnye, de az ottani módszerek máshol nehezen lennének alkalmazhatók.
- Most melyik egyetemi szakot tartja annyira „innovatívnak", mint volt a 60-as évekbeli
programozó
matematikus
szak?
- Nem mernék ilyen előrejelzésbe bocsátkozni már
csak azért sem, mert annakidején sem e szempont
alapján választottam ki a továbbtanulási irányt.
A 60-as évek közepén nagyon kevesen látták, hogy
az informatikára milyen fényes jövő vár. Most azt lá-

- Biztos vagyok abban, hogy a Szegedi
Tudományegyetem többi karán is hasonló lelkesedéssel dolgoznak, mint amit a közvetlen környezetemben
tapasztalok. Ugyanakkor meggyőződésem, a TTK minden
szakja erős, országos és nemzetközi szinten is ismert.
Ez a kar dinamikusan fejlődik nagyon sokfajta
irányban.
- Még mindig a régi rövidítést használja,
vagyis
TTK-t mond, holott legutóbbi dékáni működése egyik
eredményének tudtam, hogy a kar nevébe bekerült
az informatika, s immár természettudományi
és informatikai karként, vagyis TTIK-ként
emlegetjük.
- Ez a megszokás! Holott valóban fontos az az „/".
Mégpedig azért, mert társegyetemeink az ellenkező
irányba mozdultak: az ELTE-n és Debrecenben is
létrejött egy önálló informatikai kar, a TTK-ból kiválva. A másik irányú fejlődésre a „Műegyetem"
szolgáltatott példát. A régi villamosmérnöki kar
magán belül tartotta az informatikát, mert onnan
nőtt ki, nem a matematikából. Tapasztalatom sze-

rint nagyon gyümölcsöző együttműködések születtek a villamosmérnöki és informatikai karon belül.
Mindig azt gondoltam, most is meggyőződésem:
az informatikának - mindaddig, amíg ilyen egyetemi struktúrák léteznek Magyarországon - jobb helye
van a természettudományokon
belül. Nálunk is azért
került bele a kar elnevezésébe, mert szimbolikusan
ezzel is ki akartuk fejezni: nincs szándék arra, hogy
különváljon az informatika.
- Ez is egyfajta

integráció?

- Az informatika nem klasszikus
természettudomány,
mint ahogy a matematika sem az. Mégis: a közös kutatási területek, problémák miatt egy karon belül
sokkal természetesebben kialakul az együttműködés,
mint ha külön lennénk. A természettudományok
egymás közelében tartása ugyanolyan termékenyítő, mint
ahogy az integráció eredményeként egy intézménnyé
lett SZTE karai között is sokkal magától értetődőbb a
közös munka, mint korábban bármikor.
- Fiatal kutatóként számítógépekkel és programozással foglalkozott, 1969-től Csemay professzor vezetésével orvosi képfeldolgozó alkalmazásokat írt. Ennek
az online képkiértékelő számítógépes
rendszernek
a segítségével több mint 100 klinikán, kórházban végeztek rutinszerűen vizsgálatokat. Akkor
mennyire
lehetett belelátnia egyetempolitikai
ügyekbe?
- Semennyire. Az akadémiai kutatócsoportból
19g9_90 táján kerültem át egyetemi oktatói állásra.
Addig nem is foglalkoztam egyetempolitikai ügyekkel, bár addig is tanítottam, Bernben és Rotterdamban is vendégprofesszorként dolgoztam. Azt a megoldást tartom szerencsésnek, amikor a kutatói álláson
lévőket is bevonják az egyetemi tanszék életébe.
- Esete viszont egy másfajta integrációra
irányíthatja figyelmünket. Sokan mondják, hogy az egyetemekre kellene telepíteni a túlzottan
Budapest
központú, az MTA elefántcsonttornyához
kötődő,
a hazai felsőoktatás feladataitól elszakított
kutatóintézeteket. így szolgálhatnák jobban a „mindennapi tudományt",
miközben
megtermékenyítődnének
az oktatás közelében. Mi az ön véleménye?

is vezetek ilyen kutatócsoportot, melynek tagjai részt
vesznek az egyetemi oktatásban, sőt: ebből nőtt ki
a Gyimóthy Tibor vezette szoftverfejlesztési tanszék
is. De azt nem tudom megítélni, az akadémiai kutatóintézetek hogyan kapcsolódhatnának szervezetileg
az egyetemekhez.
- Azért hoztam e lehetőséget szóba, mert a szegedi
felsőoktatási integráció elején az MTA SZBK-t is bevonták az egyesülést előkészítő tárgyalásokba.
Miért
száradt el ez a kezdeményezés?
- Olyanfajta méretbeli különbségek vannak az SZTE
és az SZBK között, hogy korábban sem tartottam szerencsésnek, de most sem tartom kivitelezhetőnek, hogy
a két intézmény integrálódjon. De az együttműködés
finanszírozási oldalát sem látom összefésülhetőnek.
Különösen most, hogy a felsőoktatás gazdasági játéktere a hallgatói létszámtól függ.
- Bernben, Rotterdamban
egy-egy évet töltött vendégoktatóként: ládapakolási algoritmusokkal
foglal-

DÁTUM: 2008
„Végighullámzott a TTIK szinte minden
nagyobb intézetén annak az újszegedi építkezésnek a hatása, ami még Csirik János
dékánsága előtt indult, de mostanra mutatja
meg jelentőségét, ugyanis a korábbinál jobb
munkakörülmények közé került több tanszékcsoport is. Az újszegedi biológiaépület-beruházással ugyanis az Ady téren új helyet kaptak
a földrajz tanszékek, illetve a bölcsészek, akik
cserébe területet adnak az informatikusoknak
az Irinyi-épületben. A Bolyai Intézetben így
megürülő szintet pedig a matematikusok foglalhatják el. Ezzel azonban nincs vége a megújulásnak: a TTIK és a mérnök kar közösen
pályázik a természettudományi és műszaki
képzés feltételeinek javításáért, vagyis a Dóm
téri és a Rerrich Béla téri épületek rendbe
tételéért, a felszereltség javításáért."
(Délmagyarország, 2008. március 21.)

- Az akadémiai kutatócsoportok
nagyon jó példái
az MTA és az egyetemek együttműködésének.
Magam

kozott. E helyekről milyennek
tézményét?

látta szegedi

anyain-

- Akkor Magyarországon „elit" intézménynek számított az egyetem, s kevés fiatalból lehetett egyetemi hallgató. Ez is oka annak, hogy versenyképesnek
láttam a JATE-t, az itteni hallgatókat. Felsőoktatáspolitikával akkoriban nem foglalkoztam.
- Ezért is hökkentek meg sokan a szegedi egyetemen,
amikor ifjúsági rektorhelyettesének
kérte föl RónaTas András.
- Nem vettem részt semmiféle csoportosulásban.
Azon az életpályán, amin haladtam előre, eljutottam az egyetemi tanárságig, külföldi tapasztalatokkal is rendelkeztem. Ugyanakkor a rendszerváltás
környékén az érdeklődés homlokterébe kerültek azok
az emberek, így én is, akik a rendszerváltozás
előtti
időszakban nem voltak vezető pozícióban.
Nagyon
új feladatnak éreztem ezt a megbízatást, így aztán
nem tűztem ki elérendő célokat, hanem igyekeztem
mielőbb megismerni azt a terepet, amelyen eredményeket vártak tőlem. Folyamatosan ismerkedtem
az egyetem életével, így például a jogi karról keveset tudtam. Nagyon sok mindent kellett nekem akkor
megtanulnom.
- A hallgatókkal való jó kapcsolatot fontosnak tartotta, többször hangsúlyozta, hogy a diákok felnőtt
emberek, akik képesek felelős döntéseket
hozni...
- Hőskornak számítottak azok az évek, hiszen a 90es évek elején az első, kifejezetten felsőoktatási törvény születésének
lázában éltünk. E jogszabály
előkészítésébe bekapcsolódtam m a g a m is, mert
fontosnak tartottam. Olyan izgalmas vitákra emlékszem, mint például az, hogy milyen legyen az egyetem belső döntési struktúrája, ebben milyen szerepet
játsszanak az oktatók és a hallgatók, mekkora legyen
a rektor mozgástere.
- Igaznak érzi az állítást, amit rektorrá
választásakor hallottam: „azért emelték pajzsra, mert maga
mögött tudhatta a hallgatók egyetemi tanácson belül egyharmadnyi
támogatását"?
- Igen. De hozzáteszem: azokkal a hallgatókkal is
folyamatosan jó a viszonyom, akiket tanítok.

- Rektori működését

milyen mérleggel

zárta?

- Hektikus időszakként emlékszem a rektori évekre, de
bizonyos: ebből keveset lehetett érezni az egyetemen.
Nagyon sokat vitáztunk egymással, de a várossal is
arról: hol legyen, és milyen legyen az egyesülés utáni szegedi egyetem. Nehéz döntések előtt álltunk,
de nyugodtan határoztunk sorsfordító kérdésekről.
Ilyen döntésként jut eszembe, például, a volt szovjet
laktanya hasznosítása, illetve hogy ottani külvárosi campusba költözzön-e, vagy belvárosi maradjon
az egyetem. Hasonlóképpen struktúraalakító
kérdésnek számított, hogy a JATE és a Juhász Gyula
tanárképző egyesüljön-e, vagy ne.
- Mi volt az ön álláspontja
hasznosításáról?

az Öthalmi úti

laktanya

- Azt gondoltam, hogy a kollégiumokat kellene oda
kitelepíteni, hogy kollégiumi város jöjjön létre.
- Jól meg tudták rágni ezeket a „nagy
falatokat",
vagy végül sietősen kellett határozni? Azaz: jól használták föl azt a „házasságot előkészítő
időszakot",
amit szinte szegedi sajátosságként
emlegetnek,
merthogy itt alulról és - a többi felsőoktatási
intézményhez képest - korán, már a 90-es évek elején
elkezdődtek az integrációs
tárgyalások?
- A tanárképző főiskolával való egyesülés vagy nem
egyesülés problémáját békésen meg lehetett vitatni
- tekintélyes személyeket kértünk föl az „álmodó bizottság" tagjainak, ők letettek elénk egy javaslatot,
amit a főiskola előbb elfogadott, majd visszavont.
De sem az egyik, sem a másik nem okozott nagyon
nagy csalódást, holott nehéz, strukturális kérdésekről
kellett folyamatosan
gondolkodni.
- Kívülállóként úgy láttam, mintha rábízták volna
az időre: nem siettettek semmit, gondolván „az idő
úgyis megoldja" ezeket a nagy kérdéseket is. Aztán
közbeszólt a politika, és felgyorsult az integrációs
folyamat Szegeden is.
- Nehéz döntés, hogy Szegednek mi a jó: az, hogy van
egy nagy egyeteme, vagy hogy 4-5 kisebb felsőoktatási
intézménnyel büszkélkedhet. Nekem akkor is és ma
is az a véleményem: Szegednek hosszú távon jobb, ha
egyesített nagy egyeteme van. Más kérdés, hogy ha az in-

tegráció egy lépcsővel előbb áll meg, egy szegedi
egyetem és egy szegedi főiskola boldogulhatott volna-e, vagy sem. Tény, az érvek között mindig egy sor
taktikai elem is meghúzódott attól függően, hogy épp
mit gondoltak a szereplők arról, hogy a kormány
mit szeretne, mit fog finanszírozni. Én magam kevéssé vagyok taktikázó típusú, de nagyon különbözőek
vagyunk. Tehát sem akkor nem tudtam, de most utólag sem tudom lehántani ezeket az elemeket, és pontosan látni a valóságot. Vagyis, hogy melyik megoldás
mellett lett volna az igazi, erős többség az érintett
felsőoktatási intézményeken belüli közvéleményben,
ha mondjuk a napi érdekek és a kormányzati kontextus nélkül lehetett volna szavazni e lépésekről. Az teljesen biztos: nagyon hosszú ideig kifelé mi egyfolytában
úgy láttattuk magunkat, hogy szeretnénk egy egységes
szegedi egyetemet létrehozni, ezért is alakítottuk meg
az országban talán elsőként, ¡990-9l-ben
a Szegedi
Universitas Egyesületet. De hogy mennyire gondolták
ezt akkor a főszereplők komolyan, azt nem tudom eldönteni. Éppen ezért: ha kilenc-tíz év előkészület után
jön egy kormányzat, amely azt mondja: akkor most
csináljátok is meg, amiről beszéltek, azt nem nevezném türelmetlenségnek vagy „kényszernek". Hozzáteszem: ez a 9-10 év együttgondolkodás
folyamatos
előrehaladást hozott, és erősebb együttműködést
is.
íródtak előtanulmányok, léteztek szándéknyilatkozatok. Tehát a végső döntések gyorsan születtek, de nem
mondanám, hogy előkészítetlenül.
- Igen ám: de az integráció előkészítői és végrehajtói nem ugyanazok a személyek
voltak...

TALALKOZASOK:

Az 198l-es és 1988-as szegedi diákmozgalmakkal született meg a hallgatói önkormányzatiság. „A bölcsészkar számított e mozgolódás központjának, s mivel a feleségem ott
dolgozott, sokat hallottam a történtekről, de
aktívan nem vettem részt azokon az eseményeken. A hallgatóságnak nagyon fontos szerepe lehet abban, hogy egy megváltozott, új
egyetemi struktúra alakuljon ki - gondoltam akkor. Ezt az akkori fölfogásomat máig
el tudom magyarázni, meg tudom indokolni.
Ugyanakkor a hallgatók kialakult képviseleti
rendszeréről alapvetően megváltozott a véleményem: sokat romlott az utóbbi időben,
azokat a jogosítványokat, melyeket akkor
megkaptak, hosszú ideje többségében rossz
dolgokra használják. Hatalmi pozícióba kerültek, s e pozíciót a HÖK-képviselők nagy része
a saját, és nem a hallgatóság egésze érdekében használja. Igaz, külföldön tapasztalni pozitív példát is: a hallgatók európai szövetsége
a mostani egyetemi változásoknak abszolút
pozitív szereplője. Látni kell: egy-egy hallgató
viszonylag rövid ideig tartozik egy felsőoktatási
intézmény kötelékébe, ezért nem biztos, hogy
stratégiai döntésekben elég messzire lát ahhoz,
hogy képviselői részt vegyenek ezekben a döntésekben. Másrészről viszont az egyetemi élet

- Erre mondom azt, hogy nem lehet belelátni a fejekbe, nem tudni, ki mit mondott, illetve ehhez képest
mit gondolt akkor. Lehet, hogy kifelé erősebbnek
tűnt az egyesülési szándékunk, mint amilyen a valóságban volt. Kétségtelen: a szegedi közvélemény nem
számított ilyen gyors egyesülésre.

főszereplői a hallgatók, miattuk vagyunk, azért

- Egyetemvezetőként
derejű döntésekre?

együtt dolgoztam - például Jaczkovics László,

hogyan készültek föl ilyen hor-

- Én például nagyon hasznos egy hónapot töltöttem
a Harvard Egyetemen, ahol felsőoktatási
menedzsmentet tanultam. Folyamatosan azt sulykolták belém,
hogy „az egyetemek átalakítása, illetve annak eredményessége nagymértékben függ az adott intézmény
vezetőjének víziójától, személyiségének
erősségétől".

igazítjuk hozzájuk az életünket, hogy minél
jobban megtaníthassuk őket arra, amiért ide
jöttek. Ezekhez a hallgatókat érintő ügyekhez, az ezzel kapcsolatos döntésekhez van is
közük. Szerencsésnek tartom magam, mert azok
a HÖK-vezetők, akikkel rektorhelyettesként
Várhegyi József-, nem szűk keresztmetszetét
nézték az egyetemi ügyeknek, így szépen végig
lehetett velük beszélni a felsőoktatási törvény
előkészítésével kapcsolatos összes kérdést, ami
hasznos adalék volt számomra."
(Csirik János)

Törőcsik Mari adta át a Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa
díjait 2 0 0 8 . június 29-én a T I K kongresszusi termében. A kétszeres Kossuth-díjas és kétszeres Jászai
Mari-díjas színművésznőt, a Nemzet Színészét köszöntötte Szabó Gábor rektor, valamint Csirik János,
a természettudományi és informatikai kar dékánja.
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Ezt igaznak érzem. Hogy milyen irányba megy
az egyetem, nagymértékben függ attól, hogy az egyetem vezetője mennyire rendelkezik valamilyen öszszefogott képpel arról, milyen irányba kell elindulnia az egyetemnek. Az is fontos, tesz-e lépéseket
elképzelése megvalósítására, vagy csak várja, hogy
megvalósuljon magától is. E téren lényeges különbségek lehetnek vezetők és vezetők között. A vezetők
különböző személyiségek voltak. Hozzáteszem: mint
ahogyan Magyarországon viszonylag rövid ideje létezik demokratikus államfölépítés, az egyetemen sem
működnek túl régen demokratikusan választott vezetők.
Ahogy a politikában is az egyik legnagyobb probléma
az, hogy a négyévente választott erők azt gondolják,
nézeteiknek meghatározóknak kell lenniük a társadalom egészének életére - függetlenül attól, hogy
milyen objektív szükségszerűségek működnek - ,
ugyanez az egyetemekre is leképeződik. Be kell látni:
vannak természetes folyamatok, melyeket függetlenül
attól, hogy ki az egyetem vezetője, fenn kell tartani.

- Mi az oka annak, hogy Szendrei Jánostól és Csákány Bélától kezdve, önön és Szalay Istvánon
át,
egészen Galambos Gáborig ilyen sok
matematikus
vett részt az integrációs
folyamatban?
- Egyszerű véletlen.
- Miután 1994-ben másodszor is
megválasztották
rektornak, s folytatta a munkát, váratlanul
elfogadta Fodor Gábor oktatási miniszter
felkérését:
a Művelődési és Közoktatási Minisztérium
helyettes
államtitkáraként
közéleti szerepet vállalt.
Államtitkárként mit látott: hol tartott a szegedi
integráció
más városok felsőoktatásával
összevetve?
- Kevés összehasonlítási alappal rendelkeztünk.
Közben kudarcként éltem meg, hogy a tanárképző
főiskolával való egyesülést véglegesen nem sikerült
végrehajtani,
holott mindkét intézmény legfőbb
döntéshozó testülete határozatot hozott a lépésről.

Az integrációban ilyen fokra sehol, egyetlen másik városban vagy felsőoktatási intézményben sem jutottak
el. Mégsem sikerült akkor az integráció — talán személyi okok miatt. Máshol lassabban haladtak előre.
A szegedi folyamat gyorsításához talán az is hozzájárult, hogy itt volt egy laktanya, amelynek a megszerzése és hasznosítása összefüggött az egyetemmé
válással.
- A szaktárca
a feladata?

helyettes

államtitkáraként

mi

volt

- Fő feladatom volt, hogy Magyarországon
elkészüljön a felsőoktatási fejlesztési terv. Ennek kellett volna
ugyanis tisztáznia az olyan alapvető kérdéseket, mint
például: az integráció, a hallgatói létszám növekedésének hatása, az állam szerepének és az egyetemek
autonómiájának viszonya. Ezek azóta sem világosak,
holott egységes keretek között kellett volna kezelni
ezeket az alapkérdéseket. Az integráció alapkérdésére
máig sem sikerült válaszolni: egy széttagozódott rendszer helyébe hogyan lehetne összefogottabb rendszert
létrehozni. A felsőoktatás pénzügyi
konszolidációja is fajsúlyos kérdés volt. A Bokros-csomagra adott
válaszként kezdődtek a világbanki tárgyalások. A
Bokros-csomag akkor tervezett második lépcsője
elmaradásának a föltétele volt, hogy készüljön egy
konszolidációs csomag a hazai felsőoktatásra. Ennek
nem kellett volna létszámleépítéssel járnia, viszont
strukturális átalakítással igen - lásd: integráció - , ami
mellett hatékonyabban működött volna a rendszer.
- Volt-e szerepe abban, hogy megjelentek a világbanki szakemberek,
és bekapcsolódtak
a
felsőoktatás
átalakításába?
Ön tagja volt a New Yorkban tárgyaló delegációnak. De ki fordult a Világbankhoz?
A kormány? Úgy hallottam, hogy az oktatási tárca
akkori vezetője, Fodor Gábor utólag értesült arról,
hogy a világbanki szakemberek
bekapcsolódnak
a felsőoktatás
átalakításába...
- Én eljöttem a minisztériumból 1995 tavaszán,
a Bokros-csomag bevezetése után... Ugyanakkor
tény: az egyik kezdeményezője voltam ennek a világbanki tárgyalásnak. A fő cél az volt, hogy a Bokroscsomag második részét megakadályozzuk.
- Akik találkoztak
a világbanki
azt mesélik: sok új dolgot tanultak

szakemberekkel,
tőlük...

- Nagyon pozitív szerepe volt a Világbanknak a felsőoktatás átalakításában, s nagy kár, hogy nem valósult
meg a világbanki kölcsön. Tudniillik az igaz: a világbanki szakértők közreműködése drága, viszont
kikényszerítették volna, hogy azok a strukturális változások, amelyek létrejöttek, sokkal szervezettebben
és jobb hatékonysággal menjenek végbe. Ők is az integráció hívei voltak, de ha részt vehettek volna a folyamatokban, akkor megvalósulhatott volna a belső szervezeti integráció is, ami Szegeden sem történt meg, azóta
sem. Meggyőződésem: a világbanki közreműködéssel
megvalósított beruházások hatékonysága jobb lett
volna a nemzetközi szervezet közreműködésével.
- A kormányváltás

volt az oka

kivonulásuknak?

- Igen, az új kormány úgy döntött, a felsőoktatási
változásokat Magyarország is tudja finanszírozni.
- Mi volt az oka a minisztériumból
az egyetemre
való visszatérésének? Csakis a Bokros-csomag?
- Az csak a közvetlen ok volt. Ugyanakkor addigra
világosan látszott: az a terv, amelyet a legérdekesebbnek találtam — hogy legyen felsőoktatási
fejlesztési
program, amelyet törvényben fogadnak el —, akkorra
leértékelődött, és egy országgyűlési határozat formáját
öltötte. De ennek a határozatnak semmilyen kötelező
érvénye nem volt már.
- A felsőoktatás történetét kísérő
reformhullámokat
jellemző „patópálos" attitűddel, azaz „ej, ráérünk

| MONDOTTA:
1 az akkreditációról
1
|
„ J ó l áll az SZTE az alap- és mesterszakok
N

1|

^

|

akkreditációja szempontjából - mond véle-

|

|

niényt Csirik János. A Magyar Akkreditációs

|

|

Bizottság egyik új tagjaként viszont megjegyzi:

|

|

a szegedi mérnök szakok 'bejegyzése' a kívána-

|

|

tosnál lassabban halad, aminek oka az e pálya

|

|

körüli erős lobbi, amit nehéz meggyőzni..."
(Délmagyarország, 2008. március 21.)
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arra még" módon viszonyultak
az egyetemek
főiskolák az integrációs kísérlethez is?

és

- Az attitűd nem változott. Ugyanakkor vannak kritikus pontok, amelyekben elhatározó lépések történtek,
s hosszú távon pozitív hatással lesznek. Az integráció
ilyen lépés volt. Senki sem akarja visszacsinálni a régi formára visszatérni semmiképpen sem érdeke
senkinek, legfeljebb apróbb visszarendeződés lehetséges. Ez és a jövő gazdasági kényszere egyre több változást fog kikényszeríteni. így például a párhuzamosságok megszüntetését, az áthallgatások megkönnyítését.
- Az integrációs folyamatra hogyan hatott a bolognai folyamat beindulása, melynek egyik első látható jele volt, hogy hirtelen megugrott a hallgatói
létszám?
- Nem látok közvetlen összefüggést. A rendszerváltozás következményeként, jóval a bolognai
folyamat
előtt indult el Magyarország azon a növekedési pályán, amelyre Európa 1968-ban, a párizsi diákmozgalmak után jutott.

a nemzetközi színtérbe, mint régen a középiskolák.
Enne oka nem csupán az egyetemek hagyományosan gazdag nemzetközi kapcsolatrendszere, hanem
a globalizáció. Ezért a hallgatókat is sokkal jobban
föl kell készíteni a nemzetközi szereplésre, mint korábban kellett a középiskolákban. Vagyis az a rendszer,
amit választottunk, előbb-utóbb megvalósul.
- Jól értem, hogy úgy véli: nem lett volna értelme
több időt adni az átalakulásra, például az integrációra, mert a lényeg, hogy megtörtént - úgy ahogy
aztán „úgyis kiforrja magát"?

ÉLETPÁLYA:
Csirik János programtervező matematikus
- született: Ambrózfalván 1946. április 14-én.
1969: József Attila Tudományegyetemen (JATE)
programtervező matematikus diploma szerzett.
Az SZTE TTK dékánja (2005-2008), a JATE
Informatikai Tanszékcsoport tanszékcsoport-

- A bolognai folyamat elsőszámú céljának
mondják
egy egységes európai felsőoktatási rendszer kialakítását úgy, hogy összehangolja a különböző
felsőfokú
minősítéseket. A bolognai egyetemen
megfogalmazódott igény alapján, néhány éves előkészítő munka
eredményeként,
1999-ben 29 európai ország oktatásügyi minisztere írta alá a bolognai
kiáltványt.
A hazai Bologna-bizottság
elnökeként az ön feladata, hogy 2009-re elkészüljön az évtizedes
folyamatot bemutató országjelentés.
Mit mondhat
erről
a határidő lejártához
közeledve?

vezetője (1998-2005), a JATE Számítástudományi Tanszék tanszékvezetője (1995-től),
a Művelődési és Közoktatási Minisztérium
helyettes államtitkára (1994-1995), a JATE
rektora (1992-1994), a JATE ifjúságirektorhelyettese (1991-1992), a Számítástudományi
tanszéken egyetemi tanár (1990-től), tudományos főmunkatárs (1978-1990), tudományos
munkatárs (1969-1978). Kutatási területe:
az algoritmusok analízise, alakfelismerés, orvosi
képfeldolgozás, számítógépek alkalmazásai.
Többször tanult ösztöndíjjal külföldön, több

- A Bologna-folyamat a felsőoktatásban
rendszerváltást jelent. Vagyis átléptünk egy új korszakba, ahonnan nincs visszaút. Igaz, volt, aki igyekezett átmenteni a régi tanterveket, de ez nem lesz hosszú távon
tartható. A felsőoktatás hátrányaként emlegetett
„tömegesedés" természetes folyamat, hiszen most
a bachelor diploma olyan teljesítmény, mint huszonöt éve az érettségi bizonyítvány, vagyis régen a középiskolába, most meg m á r az egyetemre is sokan
járnak. A felsőoktatás egyik funkciója olyan jellegűvé
vált, mint negyedszázada a középiskoláé, vagyis az általános műveltség biztosítása. Azzal a különbséggel,
hogy ez a rendszer sokkal erősebben
beleágyazódik

egyetemen tanított vendégprofesszorként.
Az FTT tagja, az FTT Finanszírozási Bizottságának elnöke, az OECD IMHE igazgatótanácsának
tagja, az Európa Tanács Legislative Reform programja felügyelő bizottságának tagja, az MTA
III. Osztály Számítástudományi és Informatikai
Bizottságának elnöke, az MTA Doktori Tanácsának tagja, majd titkára, a MAB plénumának tagja. Személyes adatok: Nős, felesége Cs.
Czachesz Erzsébet egyetemi tanár.

- Igen. Ugyanakkor sajnálom, hogy elmaradt a világbanki program. Előrébb tartanánk, ha egy viszonylag
erős külső pénzügyi felügyelet mellett zajlott volna le
a felsőoktatás átalakulása. Erre lett volna szükség,
nem pedig további „gondolkodási időre". De végül
az a lényeg, hogy megtörtént az elhatározó lépés.
- Visszarendeződésnek
tekinthetjük, hogy az országban inára majdnem ugyanannyi felsőoktatási
intézmény működik, mint az integráció előtt?
- Ez így nem igaz. Az állami intézmények száma
ugyanis csak - ha jól emlékszem - huszonkilenc.
A többi magánintézmény...
- ...De ugyanolyan módon részesülnek a
zásból, mint az állami egyetemek.

finanszíro-

- Az általam ismert számok azt mutatják: a darabszámra többségben lévő nem állami
intézmények
az állami normatívának kevesebb mint 10 százalékát
kapják, mert többségük hallgatói létszáma
minimális.
Továbbá: nem tartoznak az állam felelősségi körébe.
Az állam - szerintem helyesen - ezt úgy tekinti, hogy
például: ha van szabad vallásgyakorlás, s az adott
egyház kéri, alakíthasson saját felsőoktatási intézményt, s az megfelel a feltételeknek, akkor megtehesse. Vagy: ha a vállalkozás szabad, akkor ebbe az is
beletartozik, hogy magán felsőoktatási intézményt
is létrehozhassanak - vállalkozási alapon. Az állam
felelőssége abban áll, hogy az általa üzemeltetett rendszer mekkora, és milyen hatékonysággal működik. Ez
a 29 intézmény nem sok Magyarországon. Egyébként
a hetven sem sok nemzetközi viszonylatban.
- A hasonló méretű Hollandiában
kisebb a felsőoktatási
szféra.

a miénknél

jóval

- Mármint az intézmények száma? Ez egy másik kérdés, az országok is nagyon különbözőek. Ugyanakkor
Amerikában, de Nyugat-Európa nagyon sok országában is egymillió lakosra több felsőoktatási
intézmény
jut, mint Magyarországon. Ennél a szempontnál fontosabb, hogy a hazai nagyjából harminc állami és az öszszesen körülbelül hetven hazai intézmény közül csak
néhány versenyképes a nemzetközi porondon. Mindegy,
hogy ezeket „kutatóegyetemnek" vagy „kiváló egyetemnek" nevezzük, de Magyarország 5-6 ilyen intézményt bír el, nem többet. Ha valóban megtörténnek

azok az intézkedések, amelyeket most ígérnek, s ez
a néhány nagy egyetem megkapja a kutatástámogatáshoz azokat a forrásokat, melyek ahhoz kellenek, hogy
nemzetközileg versenyképesek maradjanak, akkor a magyar felsőoktatásban sok minden a helyére kerül. Tehát
szerintem nincs sok intézmény, s az a probléma, hogy
ezek közül is kevés a nemzetközileg versenyképes.
-Ám ilyen különbségtétel mintha a
munkaerőpiacon
sem lenne. Sokan mondják: elhelyezkedéskor
mindegy, milyen, csak meglegyen a diploma.
- Abszolút különbségtétel van diploma és diploma között - ez az én tapasztalatom. Például az informatikai
szakmán belül azt látom, hogy a műegyetemi a legjobb
diploma, a szegedi nagyon jó diploma, de ha mondjuk
egy kihelyezett tagozatokból álló alapítványi főiskola
diplomáját mutatja a fiatal, akkor azt a választ kapja:
„nem tudják fogadni". Tehát a munkaadók el tudják
helyezni, melyik diploma mennyit ér.
- A Szegedi Tudományegyetemről
joggal föltételezzük: benne lesz abban a körben, amelyik
kutatóegyetemként kiemelt finanszírozáshoz
juthat. Hol helyezkedik el a Tisza-parti univerzitás, ha az erőforrások
ide vonzása vagy az integráció sikeressége
alapján
hasonlítjuk össze az élbolyba
tartozókat?
- Nagyon nehéz az összehasonlítás. Ha a kérdésre mégis válaszolni kell, akkor azt mondom: a „Műegyetem"
a tradíciói miatt, az ELTE kapcsolatrendszere és
fővárosi elhelyezkedése miatt a nemzetközi világba
jobban beágyazódott, mint a szegedi egyetem.
- Attól függetlenül, hogy példáid a sanghaji
listán
a szegedi a legelőkelőbb helyezést elérő
magyar
felsőoktatási
intézmény?
- Ettől függetlenül, ugyanis az a tartomány, amelyben azon a listán föltűnünk, m á r nem alkalmas
az érzékeny összehasonlításra.
- Ha kívülálló számára kell érzékeltetnie a szegedi
felsőoktatási integráció megvalósulását,
„tárgyiasulását", akkor mit hoz fel példának?
- Az első ilyen eredmény az egyetemi telefonközpont
volt. Ellenpélda pedig az lehet, hogy amikor először
integrációról beszéltünk, senki sem föltételezte,

hogy ilyen arányban megerősödnek a karok, mint
amennyire most tapasztaljuk.
- Helyes, hogy az integrációra koncentrálva
csak
a felsőoktatás
reformját vizsgáljuk? Nem helyesebb a korábbi időszak felfogása, amely az oktatási
reform egyik, de nem egyetlen elemének
tekintette
a felsőoktatási
intézményeket?
— A felsőoktatás kevésbé problémás, mint a közoktatás. A közoktatási rendszernek, a tantervi irányításnak választási ciklusok szerinti változtatgatása - például: legyen alaptanterv, vagy ne; legyen
szabadság vagy ne - jobban tönkretette az általános
és középiskolát, mint a reformok a felsőoktatást.
Ugyanakkor tény: a felsőoktatási képzés sokat veszített feszességéből. Túlzásnak tartom például a kilenc
pótvizsga-lehetőséget. Az oktatók szívesen tanítanak minél több mindent a hallgatóknak, szívesen
látunk minden olyan hallgatót, aki tanulni akar,
és - ki kell mondani - : nem látjuk szívesen azokat a hallgatókat, akik nem akarnak. Az egyetem

„mobilitásprogramját" erősíteni kellene: a minél
több külföldi hallgató fogadása, vagyis az idegen
nyelvi képzés szélesítése mellett „piacképes" hallgatókat kell kibocsátania az egyetemnek. Ehhez szükséges
az önálló hallgatói munkavégzés, az angol nyelv ismerete, a nemzetközi kitekintés.
- A rendszerváltozással
együtt járó „nagy
tatási átalakulás" milyen jövőt vetít előre?

felsőok-

- A dolgoknak természetes úton kell
fejlődniük.
Ugyanakkor vannak kritikus pontok, amikor irányt
változtathatunk. Most viszont nem látok olyan külső,
kényszerítő erőt, amely szerint új fordulatot venne a felsőoktatás átalakulása. Ha nincs ilyen külső
erő, akkor szerves fejlődésről beszélhetünk, szépen
mennek előre a dolgok. A régiós felsőoktatási intézményekben nem hiszek, ilyen irányban, remélem, nem
fordul az integráció. Viszont el kell érkeznie a belső
konszolidációnak. Ám nagyon nehéz belső, intézményi stratégiát készíteni addig, amíg nincs országos
felsőoktatás-politika.

DR.

RÁCZ

BÉLA

AJATE „ÜGYVEZETŐ REKTORHELYETTESE"
1994 É S 1995 K Ö Z Ö T T , A S Z E G E D I
FELSŐOKTATÁSI SZÖVETSÉG ELNÖKE:
„Szentfogadalmat tett mindenki,
hogy elmozdul a reform irányába "

Á
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politika a mának szól, az egyenletek az örökkévalóságnak - mondta Rácz Béla a nevéhez köthető ismeretterjesztő kurzus, a Mindentudás egyeteme - Szeged előadásán. A lézerfizikussal és egyetemvezetővel
a tudománytörténet fordulataiból a ma számára leszűrhető tanulságokról, a Szegedi Tudományegyetem általános és stratégiai rektorhelyettesével a politika és a felsőoktatás közötti egyensúlyról és egyensúlytalanságról, a kutató-egyetemi státusról beszélgettünk. Összegzésként mondta: „míg a korábbi egyetem egy karcsú
vitorlás, a mostani univerzitás inkább egy hatalmas tankhajóra hasonlít".
- Lézer: kulcsfogalom
az ön életpályája
alakulásában, s - most, hogy megvalósul a
tudományos
nagyberuházás,
ide került az ELI-nek nevezett lézerkutató központ - Szeged számára is. Ön, aki
több mint húsz éve előadója a Lézerek
alkalmazása
című kollégiumnak, mit gondol: milyen
fordulatot
hoz a Szegedi Tudományegyetem
történetében, illetve a szegedi tudományos életben az Extrémé Light
Infrastructure,
vagyis az ELI?
- Az ELI egyike annak a 44 kutatási nagyberendezésnek, mellyel az Európai Unió a gazdaságának és
társadalmának a versenyképességét jelentősen javítani szeretné. Az Amerikai Egyesült Államokban, Japánban és néhány európai országban vannak lézeres
nagyberendezések, melyek révén nagy teljesítményű
lézerekkel végeznek kutatásokat. Ezek egy része
katonai, más része energetikai célokat is szolgál
- elsősorban termonukleáris fúziós energiatermelés
céljait, és többnyire titkosak. Az ELI a jelenleg létező
teljesítmények többezerszeresét tervezi megvalósítani. Mivel a teljesítmény definíciója: energia osztva az

idővel, két lehetőség van a növelésre. Az egyik, hogy
az energiát növeljük, a másik, hogy az impulzusok idejét
rövidítjük. A jelenleg működő femtoszekundumos lézerek helyett az ezredrésznyi idejű attoszekundumos
lézerek megvalósítása a cél. Az ultrarövid lézerimpulzusok előállításában, időmérésében,
erősítésében,
a femtoszekundumos
optikában a magyar és különösen a szegedi kutatóknak több évtizedes tapasztalata van, ezért logikus lépés az ELI Szegedre telepítése. Az ELI fenntartása m á r önmagában is százas
nagyságrendű munkahelyet jelent. A nagyon speciális
ismereteket igénylő munkaerő kiképzése már 2010ben megkezdődik, elsősorban a szegedi egyetemen.
Százas nagyságrendű lesz a vendégkutatók száma, és
- családjukkal együtt - nemcsak bevételt jelentenek
a kereskedelemnek, hanem bekapcsolják a világ vérkeringésébe a várost és az egyetemet. Az ELI építése
és működtetése során felmerülő speciális igények
megfelelő ipari háttér telepítését igénylik, ami újabb
munkahelyeket és együttműködést jelent az egyetemmel. Az ELI működése közben elért tudományos
eredmények publikálása során a város híre tovább

- Az ön által szervezett és felügyelt
Mindentudás
egyeteme - Szeged, illetve újabban
Szabadegyetem az ötödik évfolyamánál
tart. Ma, az információs forradalom korában, amikor minden
korábbi
időszaknál gyorsabb és kiterjedtebb az adatközlés,
miért van szükség ismeretterjesztő sorozatokra? Miért népesül be rendre szerda esténként az — amúgy
a szegedi univerzitás szimbólumává lett - József Attila Tanulmányi és Információs Központ
nagyterme?
- A szegedi egyetemi hagyomány része, hogy professzorai a város közönségének tartott előadásokon is tudatják
kutatómunkájuk eredményeit. Ez egy ideig elsikkadt,
de a Mindentudás egyeteme sikerén felbuzdulva újraélesztettük e hagyományt: a 2009-2010. tanévben
tartjuk a 100., de nem utolsó ismeretterjesztő előadást.
Ugyanakkor ezeket a programokat a legkorszerűbb
adathordozókon azok számára is hozzáférhetővé tettük, akik nem tudtak a helyszínen megjelenni: az egyetem honlapjáról elérhető minden egyes előadás felvétele.

terjed. Az eredmények egy része gyakorlati alkalmazással bír, ezért számos „spin off" (kirepülő) cég alapítása várható, együttműködésben az egyetemmel,
így ezek jó ideig az anyaintézet mellett tudnak létezni, Szegeden.
- „A politika a mának szól, az egyenletek az örökkévalóságnak" - idézte Einsteint, amikor a Mindentudás egyeteme - Szeged egyik 2007. évi előadásán
bemutatta a lézer történetét. Kijelentésével
„üzent"
a politikának is?
- Ez a mondat „mindössze" annyit jelent, hogy
Einstein 1917-ben publikált egy dolgozatot, amikor Lenin a „nagy októberi szocialista forradalmat"
szervezte. Abban a dolgozatban régóta ismert tényeket próbált megértetni. E tanulmánnyal a világ
nem sokat foglalkozott, elfelejtette. Csak 1954-ben,
a MASER és 1960-ban, az első lézer működésekor állapították meg, hogy bizony ezek lényege már Einstein
1917-es dolgozatában
benne foglaltatott.
Ennek
jelentőségét mutatja, hogy manapság már nincs olyan
háztartás, ahol ne működne lézer - például a CD és
DVD-leolvasókban. Miközben a „nagy októberi szocialista forradalom" és Lenin már a múlté.

- A hagyományápolás
mintapéldája a szabadegyetemi sorozat. Több előadáson szó esett a szegedi
egyetem történetéről, a kolozsvári
Báthory-egyetemig nyúló gyökerekről is. A szegedi felsőoktatás integrációja történetének részleteiről ön, mint annak
részese, sokat tud. A rektorhelyettességét
megelőző
időszakból
hogyan emlékszik
arra az
1993-as
felsőoktatási törvényre, amely lényegében
mindenki számára lehetővé tette az
intézményalapítást
az Országgyűlés hozzájárulásával?
De úgy, hogy
szabályozta: „az intézményi tanács tagjainak legalább egynegyedét,
de legfeljebb
egyharmadát
a hallgatók, legalább egyharmadát a tanárok és docensek képviselői alkotják. Az intézményi
tanácsban
a karok képviseletét biztosítani kell". S e szabály
a törvény 1993-as szövegezése óta
változatlan.
- A rendszerváltás utáni egyik legfontosabb jogszabálynak tartom a felsőoktatási
törvényt.
Számos
kérdést tisztázott. így például a doktori képzés új,
korábban nem létező rendszerét. Ez a szervezett
doktori képzés volt az egyik legnagyobb újdonsága
a felsőoktatási törvénynek. Másrészt világos szabályokat írt elő az egyetemi tanári, egyetemi docensi
kinevezésekkel kapcsolatban. Tisztázódott a hallgatói önkormányzatok
szerepe, az egyetem vezető
szerveinek választási módja és funkciója. Tehát

a felsőoktatás működését nem a szokásjog, illetve valamiféle kormányrendelet alapján folytattuk,
hanem
új és törvényes keretet adott a felsőoktatásnak. Egyébként nekem mint a JATE akkori általános és tudományos rektorhelyettesének az volt a feladatom,
hogy az 1993-ban elfogadott felsőoktatási törvénynek megfelelően átalakítsam az egyetem működési
szabályzatát. A rektor, Csirik János 1994 nyarán elvállalta a felsőoktatással foglalkozó helyettes államtitkári posztot. Az új tanévet nekem kellett elindítanom - ügyvezető rektorhelyettesként.
- Bokros-csomag.
Mi jut eszébe az 1995.
március
12-én bejelentett, elhíresült „kiigazítási
csomagról"?
- A sokkhatás. Mindenkit váratlanul ért. Kettőszáz
embert kellett elküldenünk
csak a József
Attila
Tudományegyetemről. A felülről megszabott bérköltség másik hatása, hogy minden olyan tevékenységet,
ami nem tartozott szorosan az egyetem fő tevékenységéhez, „kiszerveztük" az intézményen kívülre. így például a takarítást. Talán ez nem is volt olyan rossz
lépés.
- Szegeden 95 őszén találkozott Bokros
Lajossal.
Az Alkotmánybíróság
törvényellenesnek
mondta ki
a felsőoktatásban
dolgozók létszámának
leépítését,
de az egyetemek - a forráselvonások
miatt - végrehajtották: csaknem kilencezer embert bocsátva el...
- A sokkoló Bokros-csomag bevezetése után a kormány tagjai körbejárták az országot, hogy megmagyarázzák, milyen veszély leselkedett ránk, s kérték:
változtassunk a kialakult helyzeten, hangulaton.
A JATE régi tanácstermébe összehívták az egyetem
vezetőit, s azokat az oktatókat, akikre számítani lehetett. Addigra az is világossá vált, hogy a felsőoktatást
ért csapások még nem értek véget, a megszorításoknak
lesz második hulláma is. Akkor merült fel az, hogy
a m á r korábban is tervezett világbanki
program
keretében megreformálják a felsőoktatást. Szent
fogadalmat tett mindenki, hogy elmozdul a reform
irányába. Ennek eredménye lett, hogy 1996 januárjában m á r találkoztunk is az első szakértői körrel:
a JATE és az összes szegedi egyetem, főiskola az integráció kísérleti intézménye lett.
- Tehát a szegedi egyetem vezetői
felismerték
a kényszert, amelyre időben reagáltak. De a helyzet

megoldásához a világbanki
kaptak segítséget?

szakértőkön

kívül

kitől

- A minisztérium szakértőire is számíthattunk.
Például a felsőoktatási intézmények közös gazdálkodási lehetőségeinek áttekintését követő memorandum hatására engedélyezték azokat a könnyítéseket, amelyeket a 2006. március l-jével életbe lépő
felsőoktatási törvény rögzít is. így például azt, hogy
a maradványokat ne lehessen elvonni, az intézmények gazdálkodása önálló lehessen, hogy ingatlannal is gazdálkodhasson az egyetem, vállalkozásokat
hozhasson létre. De volt kitekintésünk az európai fejleményekre is. Alávetettük magunkat az Európai Rektori Konferencia akkreditációs eljárásának: e testület
szakértői átvilágították, majd személyes találkozások révén egy héten át vizsgálták a szegedi egyetemet. Az eredményekről Prágában konferenciát tartottak. Ott a nyugat-európai és a magyar eljárások
anyagait tekintettük át. Világosan látszott: a kelet-európai felsőoktatás hasonló cipőben jár, reformra van
szükség.

DÁTUM: 1996
„Rácz Béla általános és tudományos rektorhelyettes a JATE Egyetemi Tanács 1996/97.
tanévének első ülésén azt mondta: 'az integráció célja a hallgatói létszám növelésén és
az irányítás centralizálásán túl egy rugalmas
képzési rendszer kialakítása. Ez valójában
a képzésben tapasztalható indokolatlan párhuzamosság megszüntetését és a négy kimeneti
szintű képzést (felsőfokú akkreditált szakképzés, főiskolai és egyetemi diploma, doktori
fokozat) teszi lehetővé. A közeljövőben olyan
új szakokat indítanak, amelyek a már meglévő
kurzusokon alapulnak, és alkalmazkodnak
a munkaerőpiac igényeihez. Az új képzési
rendszerben a hallgatók akár tanulmányaik
alatt is válthatnak szakot."
(Szegedi Egyetem, 1996. október I.)

- Csakhogy az egész kezdett új és nagyszabású formát ölteni: a reformprogram mellett létezett a beruházási program is.
- Ebben szerepet játszottak a világbanki szakértők,
akik munkájukkal valójában a kölcsönszerződés
előkészületeit végezték. Ez országosan háromszázmillió dolláros beruházási programot tett volna
lehetővé a szokásos kölcsönszerződéses keretek között. Vállalták volna a kivitelezés koordinálását is.

- Az 1994-ben létrejött Szegedi Universitas Egyesület civil szerveződés, míg a Szegedi
Felsőoktatási
Szövetséget törvény hívta életre. Az egyesületben
kezdődött el a felsőoktatási reform kidolgozása.

TALALKOZASOK:

„Göncz Árpádot nagyra értékeltem: nem csak

- Akkorra már módosították
a felsőoktatási
törvényt. Többek között azért, mert az 1993-as törvény
a hazai felsőoktatási intézmények vezetésében nem
választotta szét az akadémiai és a gazdasági vezetési feladatokat, sem az elsőszámú vezetésben, sem
a testületi vezetésben. Milyen lett ez az 1996-os jogszabály?

mint államférfit, hiszen egyetemista koromban
mindig vártam a Nagyvilág újabb és újabb számát,
s benne a Göncz Árpád fordításában megjelenő
szövegeket. Amikor köztársasági elnök lett,
többször és a legváltozatosabb körülmények
közepette találkoztam Göncz Árpáddal. Azért
is, mert akkor még volt presztízse a professzori,
vagy éppen a rektori kinevezésnek: e megbízatá-

- A Bokros-csomag utáni időszak munkáját szabályozta. A világbanki hitelért folytatott
tárgyalásokkal
kapcsolatos
újítások
következményeit
tartalmazta.
Tehát miközben szabadabbá tette
a felsőoktatást, bizonyos „nagy célok" érdekében átalakult a törvény. Az eredeti nagy cél az volt, hogy
a felsőoktatásba belépő hallgatók számát úgy növelje, hogy a munkaerőpiac igényeit figyelembe vegyük.
A túlképzést megszüntetve a felsőfokú szakképzés,
a főiskolai és az egyetemi képzés rendszerét úgy
kellett volna alakítani, hogy például egy titkárnői
állásra ne magyar és történelem, vagy éppen nyelvszakos bölcsészek jelentkezzenek, hanem kínáljunk
arra lehetőséget, hogy aki titkárnő szeretne lenni, megtanulhassa, mondjuk, a Word programot,
de legalább egy idegen nyelvet is, mert manapság
ezek nélkül m á r nem olyan értékes a munkája.
De a munkaerőpiacot
mindenki elfelejtette, pontosabban a politika elszakította a felsőoktatási intézményeket a munkaerőpiactól. Ezért óriási feszültségek lesznek itt viszonylag rövid időn belül. Ugyanis
- a BSc-MSc rendszer szükségességét elismerve
- tény: a felsőoktatás ezrével képez fiatalokat nem is
létező állásokra.
- Az új rektor, Mészáros Rezső mellett
általános
és integrációs,
majd stratégiai
rektorhelyettes
lett. Mi a különbség az akkor már létező Szegedi
Universitas Egyesület és az ön által vezetett Szegedi
Felsőoktatási Szövetség között?

sokat a parlament kupolacsarnokában a köztársasági elnök nyújtotta át - most meg a Néprajzi
Múzeum épületében az oktatási tárca éppen
ráérő munkatársa rázogatja a kezeket... Göncz
Árpádra jellemző volt, hogy mindenkihez volt
egy kedves szava, s búcsúzáskor azt érezte
az ember, hogy neki is mondott valami személyre szólót. De például a Medgyessy Péter
miniszterelnökkel való találkozásról már nem
mondhatnám, hogy annyira kellemes emlék.
Ugyanis 2002 márciusában leraktuk ugyan
az új tanulmányi és információs központ,
a TIK alapkövét, de - miután a Fidesz elbukta
a választást - jött Medgyessy a 100 napos
programjával, s eltűnt a TIK-re szánt pénzt,
az építkezést leállították. A beruházás újraindítása kapcsán járt az egyetemen, s a Dugonics
téri központi épület aulájában tartottam neki
előadást arról, mi is a lényege a TIK-nek, miért
lenne felépítésére nagy szükségünk. Ezután
átmentünk a Béke-épületbe az akkor Bolyaidíjas Bor Zsolthoz, s ahogy bandukoltunk,
lefotóztak minket. Emlékezetes az a kép, még
a gyerekeim is megjegyezték: olyan morcosnak
még soha nem láttak, mint azon a felvételen.
Hát igen: akkor már fél éve állt az építkezés,
s nem sok reményt láttam a folytatásra."
(Rácz Béla)

Ez hozta létre azt a bizottságot is, amely az univerzitás gondolatával foglalkozó felsőoktatási intézmények képviselőivel tárgyalt. A testület elnöke évente változott, a posztot mindig másik felsőoktatási
intézmény vezetője töltötte be. Az SZFSZ szabályos szervezeti és működési szabályzat alapján dolgozott, majd két év után betöltötte funkcióját, léte
okafogyottá vált az integráció beteljesülésével, vagyis megszűnt. Ellenben az egyesület a mai napig
létezik, bár alvó állapotban van, mivel az intézményrészek közötti kommunikációnak megszülettek a hivatalos formái.
- „Az egységes univerzitást nem azért kell megcsinálni, mert a Világbank vagy a kormány ezt akarja,
hanem azért, hogy Szegeden 2000-ben is működő
egyetem legyen" - fejtette ki 1996-ban a Szegedi
Egyetem hasábjain. De azt is mondta: „nem a megtakarítás lényeges, hanem a költségnövekedés
elkerülése". Ezért kérdezem: az integrációt
előkészítő
felsőoktatási szövetség vezetőjeként, a munka kezdetén ilyen univerzitásról
álmodott, mint
amilyenné
lett a Szegedi
Tudományegyetem?
- Igen is, de nem is. Magas színvonalú, nagy tekintélyű intézményt szerettünk volna létrehozni,
amely
húzóerőként segíti az egész régió fejlődését. Ez sikerül: a sanghaji listára is felkerült az intézmény.
Ennek okait vizsgálva kiderült: a listán annál
előkelőbb helyen szerepel egy-egy intézmény, minél magasabb a régiójában az egy főre eső nemzeti jövedelem - kivéve h á r o m univerzitást, köztük
a Szegedi Tudományegyetemet. A második nemzeti
fejlesztési terv kapcsán jöttünk rá: vagy hozzágyengülünk a környezetünkhöz, vagy az SZTE megpróbálja
magával vonszolni és segíteni a régiót. Ez lett aztán
a biopoliszprogram szoftver oldala. A hallgatói létszám növekedését is terveztük, de nem úgy, ahogy
végül megtörtént. Ugyanis a kubatúra és az egyetemi
egyéb feltételrendszer nem követte a létszámbeli növekedést. Azt is szerettük volna, hogy gazdaságilag
egy kicsit szabadabban lehessen mozogni. Ez talán
mostanában fog bekövetkezni, amikor az egyetemek alapíthatnak céget, eladhatják vagyonukat.
Az egyetem gazdálkodására jó hatással volt az integráció: ilyen léptékű intézménynél ugyanis a karok
együttműködése csodákra képes. Leegyszerűsítve arról van szó, hogy az egyetem gazdasági igazgatósága tömörít minden bevételt, s ha valaki nem akar

most kivenni, más kar használhatja a rendelkezésre
álló összeget. Példa erre az is, hogy sikerül tartani
a klinikai központ fizetőképességét minden beszállító felé. Eddig jól működött az egyetem ilyenféle
stabilizáló szerepe. A tudásközpontok példája pedig
azt mutatja, hogy egyetlen intézményen belül könynyebb létrehozni ilyen interdiszciplináris - vegyészek,
biológusok, fizikusok, orvosok stb. alkotta - társaságot. Ez az egységes egyetem mégiscsak közös nyelvet,
szokásrendszert alakított ki, ami lényegesen megkönynyíti az együttműködést a különböző helyekről származó partnerek között. Közben az oktatás terén is
kiderült, hogy a korábbinál lényegesen
egyszerűbb
olyan új szakokat alapítani, ahol szükséges a karok
közötti együttműködés.
- A Világbanknak
sében?

mi volt a szerepe a TIK

születé-

- Korrekt, a fejlődő világ segítésével foglalkozó
szervezetnek ismertem meg a Világbankot. Én is
nagyon sokat tanultam a világbanki
szakemberektől.
A Világbank USA-dollárral fizet, így aztán megértük, hogy a Harvard vagy a Stanford egyetemről
jöttek szakértők, akik kérdezgetnek, és jó tanácsokat
adnak. Eleinte a kapcsolat nem volt zökkenőmentes.
Ugyanis az afrikai és az a r a b világ stílusához voltak „szokva", ahol egy TIK-méretű épület fölhúzása
azzal kezdődik, hogy „a tűz közelében állók" közül
néhányan vesznek maguknak egy-egy Mercedest,
aztán „majd meglátjuk". Persze gyorsan kiderült
a szakértők számára: itt más az ügymenet. Nekik
pedig számos előremutató javaslatuk volt. Egy csomó olyan tapasztalatot osztottak meg velünk, amely
figyelembevétele meggyorsította a fejlett világhoz való
felzárkózást. Tehát mesebeszéd, hogy mindenféle feltételt szabnak, mielőtt segítenének. Ráadásul nem is
világbanki pénzről volt szó a TIK esetében, hanem
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, az EBRD
támogatta a projektet, csak a szerződés megkötésének előkészítését segítették a Világbank szakemberei... Aztán amikor ezt a szerződést felmondták,
a világbanki közreműködés is lenullázódott.
- Az új könyvtár helyéről kialaladt vita hogyan dőlt el?
- Tanulmányterv készült az új könyvtár elhelyezésére. Ez egyik helyszínül egy Dugonics térhez közeli
telket jelölt meg úgy, hogy az új könyvtárat „sóhajok

hídja" kötötte volna össze a már meglévő egyetemi
épülettel. A másik ötlet visszatért a 70-es évekbeli
elképzeléshez: a Somogyi-könyvtár mögötti parkolót jelölte meg. A harmadik az Ady téri sportpálya
helyét tartotta ideálisnak. Az érvek-ellenérvek mérlegelésekor kiderült: a Dugonics térhez közeli és
a Somogyi-könyvtár mögötti terület egyrészt túl
kicsi egy ekkora létesítményhez, másrészt nincs
az egyetem kezelésében, harmadrészt ott lehetetlen kialakítani az építési előírásoknak megfelelő
parkolót. De az is az Ady tér mellett szólt, hogy mivel a Juhász Gyula tanárképző főiskola visszaadott
az egyháznak egy épületet, kárpótlásul megkapta
a volt Kossuth laktanya egy részét, s látszott: ott
kialakítható az egyetemi sportbázis, illetve a diáklakások terve is megvalósítható, ezért az egyetem
megvette az egész területet. így oda helyeződött
át az Ady tér funkciója, vagyis szabad utat kapott
a könyvtárberuházás. Időközben a diáklakások ügye
háttérbe szorult, ezért a beruházási tervnek két eleme
valósult meg. Az Ady téri építkezés még a világbanki
szabályok szerint indult. Azért szerettük a világbanki szerepvállalást, mert biztosítékot jelentett arra,
hogy a beruházás nem fut tévútra.

- A JATE, a háromkarú egyetem irányítása jóval
egyszerűbb feladat volt, hiszen sokkal könnyebb volt
egyeztetni, konszenzusra jutni a három kar dékánjával,
mint a tizenkét karú szegedi univerzitáson. Korábban
megengedett volt az úgynevezett „kiscsoportos" módszer, nem volt szükség professzionális vezetői ismeretekre. Az integráció előkészítése kapcsán azonban léptennyomon - például világbanki - szakemberekkel kellett
együttműködni, s e tárgyalásokon elég jó kiképzést kaptunk. Lépésről lépésre tanultunk: amikor kérték, csináljuk meg az egyetem SWOT-analízisét, hogy kiderüljön,
merre kellene elmozdulni, akkor először csodálkoztunk,
majd amikor elmagyarázták, mi is ez az analizálási módszer, akkor megcsináltuk, amit kellett. Amikor
a munkaerő-piaci előrejelzés került szóba, akkor elmondtuk: nincs semmi ezzel kapcsolatos, hozzáférhető
dokumentum. Erre azt válaszolták: hát akkor készítsük el mi magunk. Mi pedig elemeztük a helyzetet,
a legjobb tudásunk szerint. Végül az is világossá vált: míg a korábbi egyetem egy karcsú vitorlás,
a mostani univerzitás inkább egy hatalmas tankhajóra
hasonlít. Vezetni pedig egy ország parlamentáris irányításához hasonlatos módszerekkel lehet. Léteznek
érdekcsoportok, de a döntéseket többségi szavazással
hozzuk.

- Hogyan alakult ki az egyetem új arca?
- Több koncepció létezett akkoriban. Az egyik szerint
Szeged szélén, az egykori szovjet laktanya épületeiből
kellett volna létrehozni az egyetemi campust. A másik szerint belvárosi marad az egyetem. Hamar kiderült: a campus tervének nincs realitása. Ugyanakkor
hosszú távra kellett előre nézni.
- Az integráció lehetséges útjai közül Szeged és Debrecen azonosat választott. Utólag is helyesnek látja ezt?
- Jó hosszú előkészítő munka során a különböző intézmények vezetői megismerték egymást, nyilvánvalóvá lettek sajátosságaik.
- Hogyan készültek az univerzitás
tozott feladatra?

vezetői a megvál-

- Önképzéssel.

- A társadalomtudományi
kutatómunkával
önképzés eredményét használták az egyetem
struktúrájának
kialakításakor is?

járó
képzési

|
|

MONDOTTA:
Báthory Istvánról

|

„Egy olyan országban, mint a miénk, mely-

|

|

nek történelme abból áll, hogy ki mikor vonult

|

|

rajta végig és pusztította el, nem lehet úgy egy

|

|

egyetem történetét visszavezetni, mint mondjuk

|

|

Cambridge-ben. Ott meg tudják mutatni: ez

|

|

volt Newton szobája. Mi nem tudjuk megmu-

|

|

tatni a Báthory-féle alapítású kolozsvári jezsuita

|

iskola egyetlen darabját sem, csak annyit mond-

|

I

hatunk: szellemi örökösei vagyunk!'

- A különbséget ön miben látja? Hiszen a JATE
rektorhelyetteseként, megbízott rektoraként is dolgozott,
majd az univerzitás általános rektorhelyettese lett.

(Rácz Béla)

- Holott nem ez a probléma, hanem az a baj, hogy
ennek semmiféle összefüggése nincs a munkaerőpiac
igényeivel. Például elsikkadt, hogy az egyetemistákat
megtanítsuk vállalkozni. Nincs meg ennek a kultúrája, holott már a második Nemzeti fejlesztési terv
időszakát éljük. Gondoljunk csak bele, milyen ellentmondásos, hogy például a bádogos és a fodrász
„vállalkozó", miközben a diplomások zöme azt hiszi,
belőle közalkalmazott lesz. Egyetemi hallgatók által
alapított cégek hihetetlenül sikeresek lehetnek, mint
például a Microsoft vagy a Hewlett Packard.
- Erre - tanácsot
mét is felhívta?

„ A z innovatív kutatás és a kreatív gondolkodás
szimbóluma Szent-Györgyi Albert az egész világ
számára" - hangsúlyozta Rácz Béla, az SZTE
rektorhelyettese a Szent-Györgyi emlékév záró-

adva - a saját gyermekei

figyel-

- Mindkét gyerekem egyetemet végzett, de egyikük
sem közalkalmazott, s mindketten többet keresnek,
mint én. A lányom Sopronban fogorvos, a fiam
a Műegyetemen végzett, de m á r diákkorában dolgozni kezdett, s öt-hat cégből álló holding ügyvezető
igazgatója.

ünnepségén, 2007. december 7-én a szegedi
városházán.

- Amikor Szabó Gábor kollégámmal hozzáláttunk
a helyzetelemzéshez, szembesültünk azzal a ténnyel,
hogy a születési szám a hetvenes évek közepétől folyamatosan csökken. Erre megnéztük: a fejlődő és
a nem fejlett országokban milyen a születésszám,
s ezt összevetettük a hazai adatokkal. Mivel ez évi
90-100 ezer születést jelentett, úgy becsültük - miután föltételeztük, hogy egy ember 70 évig él - , hogy
az ország lélekszáma az akkori tízmilliósról hétmillióra csökken. De arról is megbizonyosodtunk, hogy
a politikusok hiába hiszik, nyilatkozataikkal hatással lehetnek a születésszámra. Úgy láttuk: a születésszámra egyedül az egy főre jutó nemzeti jövedelem
nagysága hat. Ha ez magas, akkor a születésszám
alacsony, míg ha olyan alacsony az egy főre jutó
nemzeti jövedelem, mint mondjuk Albániában vagy
Törökországban, akkor a születésszám magas. Azt is
előre láttuk, hogy iskolákat zárnak majd be, pedagógusokat bocsátanak el. S ehhez igyekeztünk igazítani az új képzési struktúrát.
- A hazai felsőoktatás tömegesedése a 2000-es évek
elejére elérte a fejlett országok szintjét. De a hallgatói létszám növekedését mindenki
átkozza...

- Azért is fontos a felvetése, mert az univerzitás is
egyre inkább egy multinacionális
céghez kezd hasonlítani...
- Valóban, hiszen például a Kemény Lajos profeszszor ügyvezető igazgatása alatti cég, a Rhinolight
Amerikától Japánig ad el készülékeket, amelyek alkalmasak a szénanátha kezelésére. De más példák
is vannak a szegedi egyetemen arra, hogy létezik itt
olyan motiváció, melynek hatására az emberek kitalálnak valamit, amiből sok pénz lesz...
- Ez az innovácio? Tulajdonképpen
mi az innováció? Miért lett kulcsfogalom az ezredforduló
utáni
egyetemtörténetben ?
- Az innováció a megszerzett ismeretek,
tudományos
eredmények tudatos felhasználása meglévő termékek
javítására, olcsóbbá tételére és olyan termékek kitalálása, amelyekre kellően nagy kereslet lehet. A magyar gazdaságban ez lehet az igazi húzóerő, mivel
a rutinszerű tömegtermelésben nem tudunk a távolkeleti országokkal versenyezni. Ez a felismerés jelenti 2000 óta a legfontosabb tudománypolitikai
célt.
- Mondhatjuk, hogy már Szent-Györgyi
novatív módon
gondolkodott?

Albert is in-

- A magyar kutató tipikus életútját járta végig. Az egyetem elvégzése után állásba került, aztán külföldre
ment, majd az ottani tapasztalatai alapján itthon
dolgozni kezdett. Megtanulhatjuk viszont tőle, hogy
a környezetünkben található eszközökből hogyan lehet
világszínvonalú tevékenységet folytatni. Ő kilószámra
tudta előállítani a szegedi paprikából azt az anyagot,
a C-vitamint, ami csodaszámba ment. Szent-Györgyiben azt az innovatív gondolkodást tartom nagyra,
hogy hazajött, és Szegeden is tudott nemzetközileg
értékelhető tevékenységet folytatni.
- A 2005-ös felsőoktatási törvény
kettéválasztotta
a felsőoktatási intézmény gazdasági és akadémiai
vezetését. A gazdasági vezetés mintájául a gazdasági nagyszervezetek igazgatásának szervezeti
mintáját vette át. Az akadémiai feladatok esetében pedig
megtartotta a testületi döntési rendszert. Vagy úgy is
fogalmazhatunk,
hogy a professzori testületi döntést
az akadémiai ügyekre korlátozta. Az új felsőoktatási
törvény és más jogszabályok mennyire segítik, hogy
az univerzitás fejlődjön, „kifussa
önmagát"?

mi, a döntő többsége diplomát kap. A másik forma,
a diplomához kötött finanszírozás sem sokkal jobb.
Ha egyszer valaki bekerült az egyetemre, a végén mindenképpen kap valamilyen diplomát. Mindkettő végzetes a működés szempontjából, ugyanis az oktatást nem a
szakma kívánalmai, de még csak nem is a józan ész alapján szervezzük, hanem finanszírozási hátsó gondolatokkal. Például: nem matematikusokat kérnek föl matematikát oktatni, hanem kókler módon hozzálátnak e
tárgy tanításához, hogy a pénzt megtartsák. Igen ám,
de ez a színvonal végzetes csökkenéséhez vezet. Vagy:
turisztikai menedzserasszisztens, magyarán a szálló-

ÉLETPÁLYA:
Rácz Béla fizikus - született: Endrődön,
1946. március 16-án. 1969: Kossuth Lajos
Tudományegyetem, TTK fizikus szak. MTA
Lumineszcencia és Félvezető TKCS - Szeged
tudományos segédmunkatárs (1969-1974),

- Az egyetem az egyik oldalról kényszerítve van
a „vállalkozásra", a „saját bevételek" növelésére.
Ugyanakkor - mint állami intézmény - falak közé
van szorítva, hiszen pénzügyminiszteri szakembertől
hallhattuk azt is, hogy „az egyetemek az adófizetők
pénzét költik, az oktatáson-kutatáson kívül mást ne
csináljanak". E két szélsőség között kell kitalálnunk,
hogy „merre van előre"...

munkatárs

(1974-1982),

tudományos

főmunkatárs (1982-1991), ]ATE Optikai
és Kvantumelektronikai Tanszék, egyetemi
docens (1991 -1994), egyetemi tanár (19941994) Vezetői megbízásai: JATE általános és
tudományos rektorhelyettes (1994-1997),
JATE általános és integrációs rektorhelyettes
(1997-1998), Szegedi Felsőoktatási Szövetség elnöke (1998-1999), SZTE Világbanki

- Ez a „kitalálási kényszer" is mutatja: az univerzitás mai vezetőinek egészen más a feladata,
mint
az integráció előtti időszak szegedi felsőoktatási intézményei irányítását
vállalóknak?

Programiroda igazgatója (2001-2002), SZTE
Stratégiai Iroda igazgatója (2002-2003), SZTE
stratégiai rektorhelyettes (2003-2006), SZTE
általános és stratégiai rektorhelyettes (2006.
08. 01.-től). Kutatási területek - festéklézerek, nitrogénlézerek, pikoszekundumos és

- Igen.

femtoszekundumos optika, lézerek alkalmazásai

finanszírozás?

az orvostudományban. Publikáció - 117 tudo-

- Nagy baj a normatív finanszírozás! E rendszert
szabályozókkal lehetne ugyan befolyásolni, de két fő
formája terjedt el. Az egyik a bent lévő hallgatói létszámhoz igazított normatív finanszírozás, aminek
a csapdájában vergődünk. Ugyanis azt a hallgatót, aki egyszer „ide téved", hat évig „fogva tartjuk",
vagyis meg nem buktatjuk, hanem pátyolgatjuk,
szinte kényeztetjük, és a végén majd lesz vele vala-

464 hivatkozás. Egy hazai, hét külföldi, három

- Elfogadható

a normatív

gazdasági

mányos közlemény, 6 ismeretterjesztő cikk,
egyesült államokbeli, egy német szabadalom
társszerzője. Személyes adatok - Nős, felesége
dr. Mojzes Katalin könyvtáros. Gyermekei:
Bernadett fogorvos, Attila MÜISZ ügyvezető
igazgató. Kedvenc időtöltése: kertészkedés.

dai portás öt óra informatikáját az erősebb pozícióban
lévők úgy osztják meg, hogy 3 óra matematika, 2 óra
szoftverkezelés. Aminek eredményeként a világ legjobban integrálni és differenciálegyenleteket megoldani
tudó portásait képezzük, akik viszont nem igazodnak el
a számítógépes Windows-rendszerben. Tehát nem vagyok arról meggyőződve, hogy a diákság felvételi és
benntartási kényszere, a BSc-MSc lépcsői, valamint
a finanszírozás formája miatt gyakorlati haszonnal
járó ismereteket tud az egyetem átadni a hallgatóknak.
Azok, akiknek először szinte az érettségi tárgyakat kell
megtanítani a bevezető kurzusokon, annyira felkészületlenül érkeznek az egyetemre.
- Milyen lett a sanghaji listán legelőkelőbb helyezést
elérő magyar egyetem, az SZTE kutatómunkát
szolgáló felszereltsége?
- Az OTKA-pályázatok elindítása révén az alapkutatás
körülményei lényegesen javultak. Ám mivel sokáig ez
volt az egyetlen ilyen lehetőség, az infláció elvitte ennek
értékét. Az innováció terén az OMFB helyén létrejövő
NKTH, illetve hasonló elnevezésű rendszer az ipari
kapcsolatokon keresztül komoly pénzügyi lehetőséget
teremtett a fejlődésre - 2000-től. A szegedi egyetem
az iparral közösen benyújtott pályázatai rendre nyertek.
- Ettől függetlenül tagadhatatlan:
az
SZTE-karok
között léteztek feszültségek, s keletkeztek újak is?
- Ezeket a feszültségeket azért lehetett kezelni, mert
Szabó Gábor rektor úr és én is nagyon sok, baráti és
szakmai kapcsolatot ápolunk a különböző karokkal.
Például a tanárképzés megszervezése feszültségforrás
volt, s nem biztos, hogy a legjobb megoldás született.
A „JuGyu" kezéből kicsavarták az általános iskolai
tanárképzést, de helyette nem kért és kapott semmit.
Meggyőződésem: egészen más típusú tanárra van szükség az általános iskolában vagy egy gimnáziumban.
- Mi a magyarázata
annak, hogy ellentétben
az európai egyetemek, például a kolozsvári
egyetem

megoldásával - Szegeden nem lett része az univerzitásnak egyik itteni hittudományi főiskola sem?
- Az eredeti elképzelés az volt, hogy a római katolikus hittudományi főiskola is integrálódik. Ám vagyonjogi problémák miatt ez a lépés elmaradt. Ezt
tudomásul vettük. Ugyanakkor az együttműködés
megvolt, van, és lesz is.
- Hogyan
működhetne
az univerzitás?

még

eredményesebben

- A szervezet felépítése jó. A felsőoktatást érintő,
gyeplőt huzigáló jogszabályokból viszont elég lenne
kevesebb is. Fizikusként tudom: ha egy műszernek
egy gombját csavargatom, előbb-utóbb kitapasztalható, minek mi a hatása. De ha két kézzel, illetve még
a mögötte álló kolléga is két kézzel tekergeti a gombokat, az égvilágon senki sem tudja megmondani, mi
és mitől változott. További bonyodalom, hogy minden
változtatás következménye leghamarabb nyolc-tíz év
múlva fog jelentkezni, vagyis a változtató kormány
után a harmadik szembesül a következményekkel.
Ezért nem szerencsés lépten-nyomon változtatni az oktatást és a felsőoktatást érintő szabályokat.
- Az SZTE fejlődésében
het a következő lépés?

a kutatóegyetemi

státus le-

- Mindenképpen. Az oktatók minősége olyan, hogy
a váltáshoz előkészületekre szinte nincs is szükség.
A legtöbb karon ugyanis komoly tudományos munka
folyik, az oktatás színvonalas, nemzetközi kapcsolatokat ápolnak. Tehát ha egyszer lesz kutatóegyetemi
minősítés, akkor azonnal lépünk. E minősítés egyik
értelme az lenne, hogy differenciálná a felsőoktatást.
Most ugyanis minden főiskola arra törekszik, hogy
„egyetemnek" nevezzék. Az integrációt megelőzően
29 állami felsőoktatási intézmény létezett. Ma az állam által fenntartottakon túl közel nyolcvan ilyenolyan színvonalú és feltételrendszerű intézmény jelenti a hazai felsőoktatást.
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A SZEGEDI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM
MEGBÍZOTT REKTORA
1986. J A N U Á R É S J Ú L I U S K Ö Z Ö T T :
„Meg kell határozni az integrációval létrehozott intézmény énképét"

O

ktatási rektorhelyettesnek választotta Minker Emilt maga mellé Cserháti István 1984-ben. A SZOTE
rektora hirtelen hunyt el, ezért 1986 tavaszán Minker Emil vezette az orvosegyetemet. Ugyanakkor a
farmakológusprofesszor osztotta Klebelsberg Kunó, a szegedi egyetem felépítőjének véleményét: „Valójában
a történelem nem retrospektív, a múltba visszatekintő kíváncsiság csupán, hanem hatalmas erkölcsi erő,
melynek, ha ismerete és szeretete a lelkekből kivész, akkor a nemzet olyan, mint az emlékezőtehetségét vesztett ember, aki nem okul, hanem oktalanul rohan a veszedelmébe, a vesztébe". Minker Emilnek a 2003-ban
közzétett, Szeged egyetemének elődei című dolgozatával, illetve az alapítási évforduló körüli vitákban tett
alapvetéseivel oroszlánrésze volt abban, hogy a szenátus 2007-ben kimondta: a Szegedi Tudományegyetem
a Báthory István által Kolozsvárott alapított egyetem utódának, szellemi örökösének tekinti magát, és ígv
az egyetem alapítási évét 158l-re vezeti vissza. Erről is kérdeztük volna a professor emeritust, de hirtelen
megbetegedése miatt a beszélgetés elmaradt. Minker Emil négy hónappal halála előtt, 2009. április 9-én írta
le, az előzetesen megbeszélt kérdések köré szőtt emlékeit, véleményét - a szegedi felsőoktatás integrációjáról
is - amit kiegészítve teszünk közzé.
- Hogyan fejlődött az or\'osegyetem
infrastruktúrája
abban az időszakban, amelyben részt vett az egyetem
vezetésében?
- A „leltár": elkezdődött az új klinika építése, létrehoztuk az egyetemi gyógyszertárat; elkészült a Csernay-féle
diagnosztikai épület (Csernay László szerint elnevezve:
a „metasztázis"); megoldódott a nyomda problémája,
a klinikák fűtése a termálkútról; és számos informatikai fejlesztés valósult meg. A vese-transzplantáció
önállósodása mellett a deszki tüdőgyógyászati tanszék
létrehozása ugyanúgy eredmény, mint az új véradó
központ. Továbbá: a klinikai mikrobiológia - 1976 és
1993 között Földes József vezette, a központi kémiai
labor elkészülte - Tanos Bélával az élen - ; aztán: új

intézetek létrehozása, orthopedia - Mészáros Tamással,
traumatológia - Simonka János Auréllal és a humán
genetika önállósodása.
- És miként alakult a „forma", vagyis az
túra mögötti
tartalom?

infrastruk-

- A tartami változások közül az idegen nyelvű oktatást
és a szakfordítóképzés indítását emelem ki.
- Hogyan változtak ebben az időszakban az or\>osegyetem liazai és nemzetközi
kapcsolatai?
- Eleinte, 1964 után csak ritkábban, és többnyire
állami ösztöndíjjal utaztak az egyetem oktatói és
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- A kérdés előzményéhez minden bizonnyal hozzátartozik a következő: Csákány Béla a JATE részéről, jómagam
a SZOTE részéről az SZBKegyik tárgyalószobájában találkoztunk a világbank két képviselőjével. Ez a tárgyalás 1986
első felében lehetett. Már nem emlékszem, hogy a találkozót ki szervezte, de engem arra kértek, hogy azon a napon
14 órakor menjek át az SZBK-ba. A két világbanki küldött
elsősorban a két szegedi egyetem szerkezeti felépítéséről,
irányítási rendszeréről, az oktatói és a hallgatói létszámról, valamint az oktató-hallgatói arányról érdeklődött.
Igazából nem is tudtuk - legalábbis én nem tudtam -,
hogy kik ezek az emberek. Egy későbbi rektori konferencián, amelyet az Állatorvos-tudományi Egyetemen rendeztek, az egyik világbanki tárgyalópartnerünkkel mint
régi ismerősök üdvözöltük egymást. Kiderült a hazai
résztvevőkkel folytatott információcsere során, hogy
a tárgyalások arra irányultak, hogy a Világbank pályázati
úton megszerezhető, de államilag garantált kölcsönöket
helyezne ki a magyar felsőoktatási intézményekhez. A Világbank a pályázatok sikeres elbírálását bizonyos szerkezeti
és hatékonysági feltételekhez kötötte, és a kölcsönökkel
a kisebb intézmények integrálásával létrehozott nagyobb,
hatékonyabb gazdálkodással rendelkező intézményeket
preferálta volna. Sőt volt olyan akkori hazai vélemény is,
hogy esetleg a tárgyalások eredményeként létesülő nagy
intézmények vissza nem térítendő segélyben is részesülhetnek. Ez utóbbiból természetesen nem lett semmi.
- A szegedi felsőoktatás
sikeresebb?

integrációja

lehetett

volna

- Ebben a munkában már nem vettem részt. Végső
soron a remélt világbanki kölcsön feltételeként kikötött
integráció megvalósult, a kölcsön és a „segély"viszont
elmaradt. Ugyanakkor tény: ha az első évtizedet mérlegre tesszük, megállapíthatjuk, hogy az integrált egyetem munkája 2000-ben komolyabb zökkenők nélkül
indult és folytatódott. Az időközben fölmerült gondok
- kezdve az olyan szervezeti és személyi problémáktól,
mint például az Orvos-Gyógyszerész Centrum kialakítása egészen a tanárképző főiskola funkciójának
átalakításáig, vagy a gazdasági nehézségek megoldásáig konstruktív szellemben
alakultak.

kutatói külföldre. Aztán kiszélesedett e lehetőség:
a Tesco-alkalmazások és a magánkezdeményezésre
születő meghívások rendszeressé váltak. Minden
orvos- és gyógyszerészkari intézet kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezett. Ehhez a külföldieknek adományozott díszdoktori címek hatása is
hozzájárult. Hivatalos „testvéregyetemi" kapcsolatok
jöttek létre Halle, Greifswald, Odessza és Pozsony
orvosegyetemével - személyesen utaztam Haliéba
az NDK, illetve Odesszába a Szovjetunió felbomlása után. A romániai rendszerváltozást követően
Marosvásárhelyről érkezett küldöttség azért, hogy
kezdeményezze az együttműködést; Szilárd Jánossal
együtt mentünk Marosvásárhelyre.

- Milyen hatással volt az integráció az egyetemi
tásra, kutatásra és gazdálkodásra?

- Mit érzékelt a szegedi integráció
Tanúja volt az első lépéseknek?

- Az orvos- és gyógyszerészképzés oktatási rendszerére alapvetően az integráció nem gyakorolt hatást.

előkészületeiből?

okta-

Az orvos- és gyógyszerésztudományi karon belüli kutatási együttműködés az országon belül és a külfölddel
az integráció hatására nem változtak. A gazdálkodás viszont alapvetően megváltozott. Nem előnyére.
Külön kell említenünk az orvos- és gyógyszerészkarok
szerződéses munkáit és azok volumenét. Szerződéses
munka keretében valamennyi gyógyszergyárral volt
kapcsolatunk, sőt külföldi megbízók részére is végeztünk
szerződéses munkákat. A munkákat az éppen aktuális
szervezeti és működési szabályoknak megfelelően
kötöttük, végeztük és számoltuk el. Ezek keretében
minden évben nagyszámú szabadalom és újítás részesei lettünk. Külön előny volt, hogy a szabadalmi díjat
a megbízóink vállalták.
- Véleménye
szerint
mit tartalmaz
a szegedi
felsőoktatási integráció első tíz évének
eredményeiről
ön által készített leltár?
- A kubatúra szempontjából a folyamatosan súlyosbodó
gazdasági viszonyok között is gyarapodott az integrált
egyetem: elkészült a TIK, felújított épületbe költözött
a gazdaságtudományi gar, bővült az újszegedi biológiai intézet. Továbbá bővült és megújult az államés jogtudományi kar, a bölcsészettudományi kar,
a Gyógyszerésztudományi Kar. Szegeden a veseátültetések rendszeressé válása mellett megtörtént - 2005.
május 25-én - az első Budapesten kívüli sikeres szívátültetés! Működik a kórházi és a klinikai betegellátás
integrációja, és a rekonstruált kórház épületében létrehozott új Száj- és Arcsebészeti Tanszék. Az integrált
egyetem részese lesz az új genomikai központnak. Megvalósítás fázisába került a még „nevesincs újklinika"
mellett a „régi újklinika" felújítása, bővítése.

letet 1954-ben felajánlotta az egyetemnek, jól emlékszem az volt a professzori állásfoglalás: „a körúton
kívülre nem megyünk!" „Csakhogy csak ott lesz hely!"
- mondtam. Az én álmodozásomnak van reális alapja.
Amikor a szovjet csapatok kivonulásának
küszöbén,
egy városi-egyetemi küldöttség tagjaként, megszemléltük az öthalmi laktanyát, hogy javaslatokat tegyünk
a felszabaduló terület felhasználására, javasoltam
a hasznosítás azonnali megkezdését az egyetemi negyed
céljaira. Csak az akkori JATE főmérnöke nyilatkozott
mellettem, míg a legtöbben nyilatkozataikban akkor
is maradtak a „körúton belül"...
- Mi kell a folytatáshoz? Merre tartson és mire ügyeljen a szegedi egyetem? Hogyan pozícionálja
magát?
Hogyan tehető még
versenyképesebbé?
- A folytatáshoz minimum két, de inkább három feltétel teljesítése szükséges. Egyrészt meg kell határozni

DÁTUM: 2002

„...Minker Emil emeritus professzor úr egye-

temtörténeti kutatásai ismételten felhívták
a figyelmet arra, hogy a Kolozsvári Egyetem
történeti előzménye a XVI. századra vezethető
vissza, Báthory István erdélyi fejedelem és
lengyel király 1581-ben Kolozsvárott iskolát
hozott létre, amelyet XIII. Gegely egyetemi
rangra emelt. A Báthory-egyetem a történelem
viharaiban elpusztult, majd nagyobb szünettel
ugyan, de újra felépült, és folytatódott Mária

- E klinikakertbeli bővítés, a jórészt belvárosi épületek
korszerűsítése hogyan viszonyul az egyetemi campus
korábban ön által is szorgalmazott
ügyéhez?

Terézia

1774-1775-ös egyetemszervező

- A következő évtized első feladata
megkezdeni
az öthalmi terület birtokbavételével az új szegedi „latin
negyed" kialakítását, amint ez a régi német egyetemek
mintájára történt és történik sok városban, például
Münchenben. Ez az egyetemi ingatlan - a kiépült
úthálózat, a közeli repülőtér és a szinte korlátlan
fejlesztéseknek helyet kínáló terület - teret biztosít
az álmodozásoknak. Csak bátran - „két lábbal a földön állva" - kell tervezni. Személyesen megéltem,
hogy amikor a HM a Kálvária sugárúti kórházi épü-

tözött 1921-ben Szegedre. Bár kétségtelen,

munkájában, majd mint Jogakadémia és Orvosi
Sebészeti Tanintézet elvezetett az egyetem
1872-es megnyitásához. Ez az egyetem kölhogy I 940-ben jogilag új egyetem alakult
városunkban, de a kolozsvári gyökerek személyi, szellemi és történeti vonatkozását nem
vitatja senki..."
(Részlet Mészáros Rezső rektor 2002.
november 1 I -én, az első Egyetem napi
ünnepségen mondott beszédéből)

Szeged Nobel-díjas biokémikusa, Szent-Györgyi Albert 1973. október 12-én Szegedre látogatott.
Az orvosegyetem nevében Berencsi György professzor (jobbról) kísérte. Szeretettel fogadta a város
neves tudósát, tisztelettel és megbecsüléssel köszöntötte az egyetem egykori rektorát.

az integrációval létrehozott intézmény „énképét", azt
a világgal közölni, hogy eredményesen adhassuk el
magunkat a világ tudáspiacán. Ehhez erőteljes nemzetközi marketingmunkára van szükség. Folyamatosan
építeni és tudatosítani kell az egyetemnek mint közösségnek, mint „csapatnak" érzelmi összetartozását:
„a mire lehetünk büszkék?" kérdésre adott válaszokkal. Harmadik feltételként pedig kezelni kell a „kezelhetetlent": meg kell találni a klinikák helyét a többi
kar között, valamint megnyugtatóan meg kell oldani
a klinikai betegellátásnak a méltó finanszírozását.
- Tehát az integrált egyetem legfeszítőbb
a klinikám helyzetének
megoldása?

problémája

- Ha szabad, itt visszamennék egyetemünk történetének kolozsvári szakaszához. Amikor 1872-ben
megnyílt a kolozsvári egyetem, az akkori intézetei
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a régi líceumban és a volt főkormányzóság épületében
kaptak helyet, a klinikákat pedig az országos Karolina
kórházba telepítették. Ez utóbbi helyen kettős vezetés
alatt folyt a munka: a kórház főorvosának főhatósága
a belügyminiszteré, a klinikáké pedig a kultuszminiszteré volt. Ebből állandó torzsalkodás keletkezett: ki
hány beteget számolhat el a klinikai, illetve a kórházi
betegek költségére. A helyzet 1896-ban oldódott meg
azzal, hogy a Vallás és Közoktatási Minisztériumban
(VKM) magas pozíciót betöltő kolozsvári gyógyszertan professzor, Tóth Lajos - aki Klebelsberg államtitkáraként hunyt el 1926-ban - a kórházat és a klinikát
egy főhatóság, a VKM alá rendelte azzal, hogy a profeszszor kötelessége lett a kórházi betegek ellátása, akiknek
köréből kiemelhette az oktatási célokra kiválasztott betegeket. A szegedi befogadás után a szegedi klinikákra
elsősorban oktatási j'eladat hárult, de mivel a városnak
alig voltak önálló kórházi osztályai, betegeket is el

kellett látnia. További példa: az University of Oregon
portiandi Medical Schooljában, amelynek gyógyszertani intézetében 1 9 7 l - l 9 7 2 - b e n visiting associate
professor voltam, a „teaching hospitál" teljesen külön
költségvetéssel működött. A „medical school" belgyógyász professzora tartotta az előadásokat, gyakorlatra viszont átjártak a „teaching hospitalba". Ottlétemkor az oktató kórház nőgyógyászati osztályát
a „financial crisis" miatt átmenetileg be kellett
zárni, de a „medical schoolban" a tanítás változatlanul folyt. Mindebből látszik: a miénkhez
hasonló esetek nem egyediek és újak. A világban
sokféle megoldás működik a gyógyítás és oktatás
összehangolására. Nekünk nem dolgunk egyik példa
változatlan átvétele sem, hanem a feladatok világos
körvonalazásával
a mi sajátos megoldásunkat
kell
mielőbb
megvalósítani.

r. tanára), a m. kir. vallás és közoktatási minisztérium egyetemi és tudományos kapcsolatok (IV) ügyosztályának tagjai (10 név felsorolva)". Az 1951-ben
SZOTE néven önállósult orvosi kar bekapcsolódott
az államilag finanszírozott egészségügyi ellátásba, és
az ellátási hierarchia legfelső fokát jelentette. Ez azt
jelentette, hogy az alapellátásban el nem látható
beteg, azt meghaladóan szakellátásban a kórházban részesült, illetve olyan esetben, amikor nem

TALALKOZASOK:

„ A szegedi felsőoktatás gyökereit keresők számára Vilna már 1928-ban mintát szolgáltatott.
Ugyanis fönnállása 350. évfordulóján, az akkor

- Általában nem közismert, kevesen tudják, ezért is
kérdezem: mi tidajdonképpen a klinikák szerepe?

Lengyelországhoz tartozó Vilna egyetemének
ünnepén Szegedről Iványi Béla jogtörténész
vett részt. A tapasztalatairól írt jelentésében,

- A válaszhoz egy kis történeti visszatekintés szükségeltetik. A szegedi klinikákat - mint oktató és gyógyító
egyetemi tanszékeket - például 1936-ban ugyanúgy
klinikáknak nevezték, mint ma. De mit takar az azonos név az 1936-os és mit a 2000. év klinikáján? 1936ban a klinika beteganyaga elsősorban oktatási célokat
szolgált, azaz olyan „tancélos betegeket" gyűjtöttek,
akiknek bemutatása révén a professzor az előadása
során, a viziteken és műtevések közben mondanivalóját d e m o n s t r á l h a t t a . A klinikák kivételesen
fogadhattak fizető betegeket is. A személyzet ennek
megfelelően alakult. Vegyük például az Ideg- és Elmegyógyászati Klinika névsorát! Igazgató: „Miskolczy
Dezső ny. r. tanár". Adjunktus: „Stief Sándor c. rk.
tanár" 1936. január 31-ig. Adjunktusi címmel felruházott tanársegéd: „Tokay László egyetemi magántanár
1936. február 29-ig". Tanársegédek: „dr. Joó Béla
1936. június 30-ig és Kömyey István egy. magántanár". „Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: Cs.
dr. Csajághy Márta és sr. Benedek Árpád". „Díjtalan
gyakornok: dr. Huszák István, dr. Bélteki Sándor, dr.
Berény Anna 1935. szeptember 15-től. Illetményben
részesül 7 fő. Az egyetem főhatósága a m. kir. vallásés közoktatásügyi miniszter (Hóman Bálint), a vallásés közoktatási minisztériumnak az egyetemi ügyosztály felülvizsgálatával megbízott államtitkár (Szily
Kálmán m. kir. titkos tanácsos, államtitkár, a József
nádor műszaki és gazdaságtudományi egyetem ny.

majd Győrffy István rektorhoz írt levelében is
azt javasolja, hogy Szeged is Báthoryt tekintse
alapítójának, az egyetem születése dátumának
pedig 1581. május 12-t. Javaslata nem talált
általános megértésre, de ösztönzésére 1931ben a szegedi Nemzeti Emlékcsarnokban elhelyezték a mellszobrot, melynek felirata: „Báthory
István (1533-1586) egyetemalapító'."
(Délmagyarország, 2006. május 12.)
„ A kolozsvári egyetemnek ma több örököse is
működik. Épületét és felszereléseit az I. Ferdinánd, majd a Victor Babes nevét viselő egyetem
kapta meg, szellemét pedig a Bolyai János nevét
felvevő magyar tudományegyetem vitte tovább.
A másik a Bolyaiból kivált marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, különösen
ennek magyar tanári kara. A harmadik-negyedik pedig a szegedi, 1940-től Horthy Miklós,
később József Attila nevét viselő tudományegyetem, valamint az ebből 1951 -ben kivált, utóbb
Szent-Györgyi Albertről elnevezett orvostudományi egyetem. Az egyetemi integráció során
a város és Hódmezővásárhely felsőoktatási
intézményeiből jött létre az SZTE."
(Szegedi Egyetem, 2007. február 26.)

volt egy adott szakmában területi kórházi osztály,
akkor eleve az egyetemi klinikára került. (Ilyen volt
az Ideg-és Elmegyógyászat is, ugyanis ilyen kórházi
osztály Szegeden csak 1975. januárjában nyílt meg.)
A kórházi ellátás kereteit meghaladó beteg került valamelyik egyetemi klinikára vagy országos intézetbe.
A klinikák végül a betegellátás, mégpedig az ellátási
igények legfelsőbb fokát jelentő progresszív betegellátás
intézményei lettek. A medikusképzés, a szak- és továbbképzés - annak fontosságát máig is hangsúlyozva - sok
szempontból a betegellátás mögé kerültek, ugyanakkor
az oktatás önállósága, vagy kizárólagossága is abszurd
(pl. az ulmi orvosegyetemről Stuttgartba kell mennie
a hallgatóknak, ha élő pszichiátriai beteget akarnak
látni), mivel az orvosképzés csak is a betegek vizsgálatával és gyógyításával együtt oldható meg. A 2000.
évben az Elmegyógyászati Klinikától különvált, önállósodott Neurológiai Klinika személyi állományának
névsora megtalálható az évkönyvben, összesen 23 fő.
Az önállósult Pszichiátriai Klinika személyi állományának névsora ugyancsak olvasható az évkönyvben,
létszáma 20 fő. Ez összesen 43 fő, szemben az 1936-os
7 fővel! Valamennyi közalkalmazott, és illetményben
részesül. Főhatósága az egykori VKM utóda, a mai
Oktatási és Művelődésügyi Minisztérium.

MONDOTTA:
- az universitasról
Az egyik legrégebbi intézménye az emberiségnek az egyetem, mely a 12. század óta
létezik. „Az universitas (egyetemesség) alatt
eleinte bármilyen azonos foglalkozású személyek összetartozó egyesülését, közötte pedig
a tanárok és diákok összességét, testületét
jelölte: universitas magistrorum et scholarum.
A fogalom, később, némileg finomult, átalakult: a tudományok összességére értették, mint
például universitas litterarum. Ekkor eleinte
egy-két elismert tudósból és a köréje gyülekező
diákokból állott, spontán módon keletkezett
az universitas, ez az egyesülés spontán módon
keletkezett. Később az uralkodók kezdeményezték a tanárok és a diákok universitását,
és pápai megerősítést (akkreditációt?) kértek
hozzá. A 13-16. századra alakult ki a karokból, fakultásokból álló universitas rendszere,
amelyet a zárt kolostori iskolákkal szemben
nyilvános tanintézetnek, studium generalénak
neveztek. Minden egyetemen kellett bölcseleti

- Lát más ellentmondásokat

is az egyetemi képzésben?

fakultásnak lennie, mivel ez szolgálta minden
tudomány alapját. Aki ezt sikeresen elvégezte,
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- A szakorvos képzés mai formája sajnos nem vált be.
Ezt mielőbb be kellene látni. Aztán: a magántanári
cím valamikor magántanári előadások tartásának
kötelezettségével járt. Aki a cím megszerzése után
záros határidőn belül nem kezdte meg magántanári
előadását, attól a címet megvonták. És ma? Óriási
ellentmondás, hogy az adófizetők pénzén
horribilis
összegért kiképzett orvosok mennek külföldre dolgozni,
az egészségügyi ellátás pedig orvoshiánnyal küzd. Mindenütt és teljes körben mielőbb be kellene vezetni a tandíjat. Aki eredményesen tanul és teljesít, az tandíj
mérséklésben, akár teljes tandíjmentességben részesülhet. De a tudományos fokozatok rendszerét is át
kell tekinteni. A PhD rendszer bevezetésével eredetileg a kandidatúra ekvivalenciáját deklarálták. Sokan
a kandidatúra átminősítését kérték PhD-re. Javaslom:
hasonlítsuk össze az évente és korábban kandidátusi
fokozatot nyertek számát és azok tudományos teljesítményeit a mostani évente PhD-fokozatot nyertek számával és munkásságával. Érdekes számok és
következtetések adódnak!

babéros (baccalaureatus) címre tarthatott
igényt. Aki a következő fokra pályázott, a filozófia mellett a 'szabad művészetek': az aritmetika, a geometria, a csillagászat és a zenetudomány (artes liberales) közül választhatott.
Aki ezt a tudását vizsgával igazolta, a magister
atium címet nyerhette el. Ezután a magiszter
harmadik fokozataként a három felső fakultás
közül választhatott: jogi, orvosi és a teológiai
kar valamelyikét. Mire valaki a végső, doktori fokozatot megszerezte, többnyire már
30. életéve fölött járt. Egyetemnek csak azt
az intézményt tekintették, amelyik legalább
egy fakultásán doktori címet adhatott. Ez az
a meghatározás ma is érvényes".
(Minker Emil: Szeged egyetemének elődei;
A Szegedi Tudományegyetem kiadványa,
Szeged, 2003)

- Mi a víziója a Szegedi
jéről?

Tudományegyetem

jövő-

- A névadással kapcsolatos vita során kiderült, hogy
az integráció során létrejött új egyetem belső kohéziója
alapvetően hiányzik. Az integrációval létrejött egyetemet tehetetlenségi nyomatéka miatt még egy ideig
csak néhány résztvevő eredménye tartja lendületben.
Öncsalás lenne azt hinni, hogy a világ egyetemeinek
sorrendjében elért előkelő helyezése az integrációnak
lenne betudható. Ennek eléréséhez sok-sok évtized,
illetve a még korábban tiltott vagy legalábbis nehezményezett nemzetközi kapcsolatok révén elért eredmények kellettek és kellenek.
-Végezetül: a központi épület rekonstrukciójával kapcsolatban kérdezek és javaslok. A funkcionális igények
tervezése nyilván elkészült, ennek alapján láttak hozzá
a felújításhoz, s ennek során belső építészeti megoldások is készültek. Vajon készültek-e olyan művészi
megoldások (például szobrok, festmények, freskók, drapériák), amelyek az egyetem múltjára és funkciójára
művészileg is utalnak? Vajon milyen benyomások érik
majd azt, aki belép az épületbe, vagy épp azt a külföldi
látogatót, akit elsőként a rektor a felújított hivatalában
fogad? Példaként a német egyetemeket említem: ott
mindenütt gyönyörű festmények, drapériák, faragványok, szobrok fogadják a látogatót. Erről többekkel
konzultálva tisztelettel előterjesztem Zombori István
megyei múzeumigazgató elgondolását: szerinte alkalmas helyen nagyméretű freskón vagy domborművön
kellene bemutatni a szegedi egyetem történetét.
- „Minden egyetem számon tartja történetét. Alapítási évétől kezdve sajátjának tartja
mindazokat
az eseményeket, amelyek fönnállása óta lényegesen
befolyásolták
munkáját,
nemzetközi
szereplését;
mindazokat az eseményeket, amelyek saját presztízsét, társadalmi elfogadottságát növelhetik" - emlékeztet Minker Emil a Szeged egyetemének elődei című
munkájában. E dolgozatának záró fejezete: „Az egyetem alapítási évfordulója vitája", mert „a kérdés nem
újkeletű". „1921-ben Szegeden a kolozsvári
tudományegyetem
története folytatódott, és a történeti
folytonosság alapján igényt tarthatunk
mindarra,
ami korábban Kolozsvárott történt. Kérdés azonban,
hogy visszamenőleg meddig? Lépjünk vissza talán
1872-ig, amelyet sokan alapos okkal jelöltek meg
alapítási érvként. "Azonban: „Több
forrásmunkában
szó szerint az szerepel, hogy Mária Terézia újjászer-

vezte a Báthory-egyetem
maradékát, és kiegészítette
az 1774/1775. tanévben jogi és orvosi karral. Az így
létrehozott intézmény tovább (!) viselhette az egyetem
(universitas) címet, fölhatalmazta a
rektorválasztás
jogával (autonómia). Ennek az egyetemnek akkoriban
(...) 19 tanára és mintegy 400 hallgatója volt. Ami
pedig a jezsuita rend 1773-as feloszlatása után fennmaradt Báthory-egyetem maradékát illeti: nagyszerű
könyvtár, eredményesen működő nyomda és könyvkiadás, gyógyszertár, oktatást elősegítő szertár, csillagvizsgáló, két konviktus, felépült iskolaépületek képezték az ún. maradékot. (...) Mi is volt az a bizonyos

ÉLETPÁLYA:

Minker Emil biológia-kémia szakos tanár,
orvos - született

1929. október 31-én

Pécsett, elhunyt: 2009 augusztusában Szegeden. 1949-1953: Szegedi Tudományegyetem - biológia-kémia szakos tanári diploma,
1958- 1966: SZOTE - orvos. Egy év középiskolai tanítást követően tudományos segédmunkatárs az általános állattani és biológiai
intézetben. SZOTE - 1958-1975: gyógyszertani intézet, 1975-2009: gyógyszerhatástani
és

biofarmáciai

intézet;

tanszékvezető

(1975- 1995), GYTK, dékán (1979-1984),
GYTK, megbízott dékán (1984), általános
és oktatási rektorhelyettes ( 1 9 8 4 - 1 9 9 0 ) ,
megbízott rektor (1986), megbízott általános és oktatási rektorhelyettes (1990).
Professor emeritus: 1996. március 1.-2009.
augusztus. Kutatási területek: A szinaptikus
ingerületátvitel, a sima és harántcsíkolt izom
működése, köhögéscsillapítók és a gyulladásra
ható szerek farmakológiája; természetes anyagok izolálása és farmakológiai vizsgálata; alkalmazott biofarmácia és farmakokinetika. Több
mint 235 közlemény; nyugalomba vonulását
követően - többek között - az egészségtudomány történetével, illetve egyetemtörténettel
foglalkozott. Ilyen jellegű műve például: Szeged egyetemének elődei - A Szegedi Tudományegyetem kiadvány, Szeged, 2003.

Az SZTE Gyógyszerész-tudományi Kara
Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet munkatársai közt - a botjára támaszkodó Minker
Emil - balról a harmadik - emeritus professszor.

Báthory-egyetem?" Erről már 1928-ban szó esett Szegeden. Ugyanis „az az idő szerint
Lengyelországhoz
tartozó Vilna Báthory Egyetemének"
meghívására,
az ottani universitas „fönnállásának 350. évfordulója
megünneplésére" elutazott „Iványi Béla, a jogtörténet
ny. r. tanára". Hazatérve több alkalommal is szóvá
tette, majd 1930. március 17-én levelet írt „Győrffy
Istvánhoz, az 1929-30. évi rektorhoz", melyben rögzíti: „Mély tisztelettel bátor vagyok
Magnificentiádat
és a tek. Tanács figyelmét felhívni arra, hogy 1581.
május 12-én Wilnában kelt oklevelében
Báthory
István lengyel király 'et princeps
Transylvaniae',
miután elmondja, hogy sem Magyarországon,
sem
Erdélyben 'Academiá'-k
nincsenek, XIII. Gergely
pápával egyetértőleg a kolozsvári Farkas
utcában
lévő elhagyott franciskánus monostort,
templomostul
és minden tartozékul, a Szent Szék
hozzájárulásával átengedi egyetem céljaira a Jézus
Társaságnak,
hogy ott többi keresztény 'Academia'-k
példájára
theologiai és philosophiai facultast felállítva, az ezen
tudományokban
megfelelő előhaladást
tanúsítóknak
baccalaureusi, magisteri és doctoratusi
gradusokat
ép úgy adományozhassanak,
mint az olasz, francia, spanyol és német egyetemek. Nyilvánvaló
tehát,
hogy itt egyetemi rangú főiskola alapításáról
van
szó, amint egyébként az alapítólevél szövegéből több
ízben is világosan megállapítható." Ivány Béla azt is
javasolja levelében: „Egyetemünk rendezés alá kerülő
címer, pecsét, s díszdoktori jelvények
megtervezésénél az 1581-es évszám és Báthory-címer
valamely

megfelelő része vétessék figyelembe. Az 1931. május
12-től kezdve egyetemünk ősi születésnapja
minden
évben ünnepeltessék meg..." „Ivány Béla javaslata
nem talált általános megértésre, de tovább élt" - állapítja meg Minker Emil. Végül az alapítási év vitájához azt a megjegyzést fűzi - mintegy a jövőnek is szőlő
- útmutatásul,
hogy: „Ha mi az 1581-es
alapítást
magunkénak tekintjük, és a világgal
elismertetjük,
a Szegedi Tudományegyetem
önmagát a következő
európai egyetemek sorába sorolhatja: Valencia 1500;
Halle/Saale 1502, 1694; Sevilla 1502; Madrid 1509;
Marburg/Lah
1527; Bern 1528; Granada
1531;
Lausanne 1537; Zaragoza 1542; Messina 1548; Jena
1558; Geneve 1559; Lille 1562; Strasbourg
1566;
Leiden 1575; Vilna 1579; Kolozsvár-Szeged
1581;
Edinburgh 1583; Graz 1585/86; Dublin, Trinity College 1591 (...)" Bizonyos: ez is egyfajta
integráció.

HÍR: Glasgow-ból
Szegedről.
„A Szegedi Orvostudományi Egyetem kölcsönösen hasznos kapcsolatot teremtett a skóciai
Glasgow orvosegyetemével is. Ennek eredményeként a Kulturális Kapcsolatok Intézetének
vendégeként két hetet töltött Magyarországon
és látogatást tett Szegeden is James Aitchison
glasgow-i orvosprofesszor. Látogatásáról hoszszabb cikkben beszámolt a The Dental Magaziné
című angol nyelvű lap magyar számában." Cikkét dr. Pósa Péter fordításában közli a szegedi napilap."Csodálatra méltó megjegyezni,
milyen hálás hangon emlékeznek ezek a fiatalok az oktatásról, amelyben részesülnek. (...)
Szegeden diákszállóban laktam és összebarátkoztam néhány fogorvos hallgatóval, akik örültek annak, hogy angolul beszélhetnek. A félév
utolsó napján voltam ott, közvetlenül a fogorvosi záróvizsgák előtt, és el voltam ragadtatva, látva az utolsó évfolyam hallgatóit, amint
díszítették a tantermet, és feliratokat festettek.
Megköszönték az oktatóknak a tanítást, amelyet
kaptak egyetemi éveik alatt..."
(Délmagyarország, 1965. november 13.)

DR.

SZILÁRD

JÁNOS

A SZEGEDI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM
R E K T O R A 1986 É S 1991 K Ö Z Ö T T :
„Sikenilt konszolidált átmenetet biztosítani"

E

llentmondásos gondolatoktól és tapasztalatoktól sem mentes időszak rektorának mondja magát Szilárd János, aki 1986. július l-jétől 1991. július 5-éig volt a SZOTE rektora. A rektori időszaka alatti
legjelentősebb eseménynek azt tartja, hogy 1987-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetem fölvehette SzentGyörgyi Albert nevét, de arra az időszakra esett a rendszerváltás is.

- Generációjának aktív tevékenysége nagyjából azokra az évtizedekre esett, amikor önálló volt a Szegedi
Orvostudományi Egyetem. Emlékezete szerint mi indokolta, hogy 1951-ben kivált a
tudományegyetemből
az Orvostudományi Egyetem, a későbbi SZOTE?
- A hivatalos és fő érv az önálló orvosi egyetem
mellett az volt, hogy e - lényegében szovjet mintájú - szervezeti megoldás révén minden egészségügyi
intézmény egységes irányítás alá kerül, és egységes
hálózatban működik.
- A bölcsődék, a rendelőintézetek, az orvos- és gyógyszerészképzés,
a közép- és felsőfokú
egészségügyi
szakdolgozó képzés „főnöke" egyaránt az Egészségügyi Minisztérium
lett?
-Ez a tetszetős és logikus elvárást kifejező elv azonban valójában meglehetősen felemásan valósult
meg. Egy ízben akkoriban összeszámoltam, hogy
hány „gazdához" tartoznak az egészségügyi intézmények. Megdöbbentem, hogy csak Szegeden körülbelül tízhez: Egészségügyi Minisztérium, Megyei
Tanács, Városi Tanács, MÁV, Belügyminisztérium,

Honvédelmi Minisztérium, Olajipar, Könnyűipari
Minisztérium stb. Ezek tág határig teljesen függetlenek voltak egymástól. Más oldalról: késhegyig menő
vita volt például azon, hogy az induló, szerveződő
szociálismunkás-képzés az orvosegyetemhez vagy
az (akkori) József Attila Tudományegyetem Államés Jogtudományi Karához tartozzék-e. Végül megszületett a „kettős hatalom", ami még az oklevelek
aláírására is kiterjedt.
- Egy ilyen példa érv az integráció

mellett?

- Igen, az integráció az interdiszciplináris feladatok ellátását (oktatás, kutatás stb.) és a kapcsolatokat vitathatatlanul természetesebbé, magától értelődőbbé tette.
- A régió 100 éves újságját lapozgatva, a Délmagyarország régi tudósításait
böngészve
találkozni
a nevével, utána a titulus: ifjúsági vezető, párttitkár. Hogyan került a rektori székbe?
- 1984-ben, amikor Petri Gábomak letelt a harmadik folyamatos, hároméves rektori periódusa - nem
számolva ebbe az 1958 és 1961 közötti, korábbi

gi légkörben és az addigi szisztéma szerint folyt
az egyetem tevékenysége. A második etap az 1989es „újrázni, vagy nem újrázni" problémakör, vagyis:
az akkor következő 3 évre is meghosszabbítsák-e
a megbízatásomat, vagy más kerüljön ebbe a tisztségbe. A harmadik pedig a személyi konfliktusokban, feszültségekben sem szegény rendszerváltási,
illetve annak előkészítését, megkezdését jelentő periódus volt.
- Egy nyugalmazott
kötéltáncos vallomásai
címmel egy volt páciense által írt elbeszélést
közölt
a Tiszatáj 1993. januári száma. Érzékletes
képet
kapunk önről, aki egyetemi vezetőhöz „illőn" elfoglalt, mégis foglalkozik a betegeivel, a gyógyítással.
Hogyan fogta föl a feladatot, amikor
kinevezték
az orvosegyetem
rektorának?

hároméves periódusát
két-három személy neve
vetődött fel komolyan az esetleges utódlásra vonatkozóan. Az egyik jelöli Cserháti István volt, egy
másik jelölt én magam. Számos oknál fogva biztos
voltam benne, hogy 1984-ben a minisztérium, illetve az erre akkor illetékes egyéb fórumok őt fogják
választani. Viszont sajnálatos módon Cserháti István fiatalon, alig 55 éves korában elhunyt, s akkor,
1986-ban - a Minker Emil által vezetett interregnum
után - majdnem egybehangzóan engem jelöltek az
egyetemi rektori tisztségre az illetékesek, elsősorban
az egyetem tanács. Ebben egyebek között közrejátszhatott az is, hogy előtte - 1978-tól 1984-ig - klinikai
rektorhelyettes voltam.
- Röviden

hogyan jellemezné

rektori öt évét?

- Rektori tevékenységem legalább három, igencsak
eltérő szakaszra osztható. Az első szakasz az első
három év volt, amikor hozzávetőlegesen az addi-

- Nagyra becsült elődöm, Petri Gábor sokszor
mondta: egy egyetemen egy orvosnak egyaránt jó oktatónak, jó gyógyítónak és jó kutatónak kell lennie.
Ez gyönyörűen hangzik, de megvalósításához nem
elegendő a nap 24 órája. Utólag, visszatekintve sajnálom, hogy nagyon sokszor megesett: az orvos napi
feladataira - a vizittől kezdve a betegek meghallgatásán át a gyógyítás öröméig - az általam szükségesnek tartottnál jóval kevesebb időm maradt. Ugyanakkor arra is emlékszem, hogy amikor az egyetem
irányításából adódó tennivalókon volt a sor, nem
volt időm ezen spekulálni: olyankor elkapott a hév,
a megoldásra váró feladatok diktálta lendület.
- Egyéni tulajdonságának
tekinti, vagy
szakmájából fakadó tudásnak tartja, hogy a legtöbb emberrel
megtalálja a megfelelő hangot, így aztán - kompromisszumok sorát kötve - konfliktusos időszakon vezette át az egyetemet?
- Pszichiáterként, illetve kellő empátiával
közelítek
minden helyzethez. Szerencsésnek tartom magam,
mert gyerekkoromban - apám után - orvos akartam
lenni, aztán az egyetemen fokozatosan kialakult bennem: pszichiáternek készültem. Ilyen értelemben
évtizedeken át azzal foglalkozhattam, amivel mindig
is a legszívesebben foglalkoztam. Mindig szem előtt
tartottam: az, hogy valaki panaszkodik valami miatt,
az nem azt jelenti, hogy az említett gond egyedül az ő
problémája. Csak annyit jelent, hogy valamilyen ok,
személyes érintettség miatt kikívánkozik belőle. De

másik tíz-húsz embert is hasonlóképpen foglalkoztathat ugyanez. A vezetőnek így kell nekiállnia a baj
gyökerének feltárásához és a konfliktus megoldásához. Számomra nem is ez okozott nehézséget, hanem
az, hogy a vezetőtől mindig elvárják: határozottan, fehéren-feketén döntsön és intézkedjen, pedig a dolgok
egyáltalán nem fehér-feketék. Velem kapcsolatosan
a kiváló és éles szemű Varró Vince professzor meg is
jegyezte, amit talán mások is gondoltak: „János, neked
az a legfőbb hibád, hogy sokszor sokáig hezitálsz". Elismerem, ebben van igazság. Sajnos Varró professzor
nem tette hozzá: érthető a hezitálás, mert sokszor
azt tapasztalja az ember, hogy egy adott dologban
ilyen és olyan igazság egyaránt rejtőzik. így, utólag
pozitívumnak tartom, hogy az egyetemen sok kisebbnagyobb történés viszonylag konszolidált formában
zajlott le - nem szegyeitek semmit e néhány évből.
- Vegyük sorra! Könnyítette vagy nehezítette, hogy
kiváló, széles látókörű elődökhöz kellett és illett felzárkóznia? így példáid Petri Gábor, Szontágh Ferenc, Tóth Károly, Cserháti István, Minker Emil...
- Rektori működésem megkezdése előtt robbant
az egyetemen és a városban a hipofízisügy, melynek két szenvedő alanya volt. Az egyik: az érintett,
László Ferenc professzor, akinek magasra ívelő karrierje tört ketté; a másik: a Szegedi Orvostudományi
Egyetem. Azt, hogy mennyire sokrétűen lehet egyegy emberi cselekedetet minősíteni, jól mutatja a két
bírósági ítélet, mert vagy az egyik volt irreálisan súlyos, vagy a másik volt aránytalanul enyhe. Az egyetemi közvéleményen belül mindkét véleménynek
bőven volt tábora. Semleges, közömbös szinte senki
sem maradt, és ez nem kis mértékben az előző évek
történéseiből érthető meg. Egyébként ennek az első
periódusnak a két legfontosabb témája közül az egyik:
az egyetem ebben az időszakban vette fel Szent-Györgvi Albert nevét; a másik a hosszú idő óta esedékes,
410 ágyas új klinikai tömbnek az építése, pontosabban ennek a folyamata és az épület beüzemelése,
ami 1989-ben kezdődött.

győztem megnyugtatni a közvéleményt, hogy ezt
a kérdést - elvben - már az előző években Petri Gábor rendezte, meggyőzve annak várható kedvező
hatásáról az illetékeseket. Ez volt az egyszerűbb
feladat. A neheze abból adódott, hogy a személyi
kultusz tiszavirág-életűnek bizonyult intézkedéseinek ismétlődését megelőzendő született az a helyes
kormányzati állásfoglalás, hogy intézményt, utcát
stb. valamely személyről az illető halála után legkorábban öt évvel lehessen csak elnevezni. Minden
rábeszélőképességemet latba vetve az alábbi „végső"
érvvel sikerült engedélyeztetni a névfelvételi ünnepi aktus megrendezését 1987. december 10-én. Ezen
a napon volt az ötvenedik évfordulója annak, hogy
Szent-Györgyi Albert átvette a Nobel-díjat. Kimondtam a végső érvet: ötven éven belül nem lesz újabb
alkalom arra, hogy egy tudós Magyarországon végzett munkájáért kapott Nobel-díja átvételének ötvenedik évfordulóját ünnepelhesse az ország. Végül
a minisztérium több vezetője elfogadta a kivételes
alkalomra való hivatkozást, és létrejött a névfelvételi
ünnepi ülés.

DÁTUM:
1990. december
„ A szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen decemberben jutott
csúcspontjára a rendszerváltozáshoz kapcsolódó helyi hatalmi harc, aminek következtében lemondott az egyetem vezetősége,
a legfőbb vezető testületnek számító egyetemi
tanácsba pedig egy címzetes egyetemi tanáron
kívül egyetlen professzort sem választottak
be az egyetemi küldöttgyűlés delegátusai.
(...) Szegeden talán mindig kevesebb összetartás volt az orvosegyetemen, mint a többi
orvosképző intézetben. A népjóléti miniszternek kapóra jött, hogy valahol végre fejeket

- Szent-Györgyi Albert 1986 őszén hunyt el. Hogyan sikerült fölvennie a Szent-Györgyi ne\'et a SZOTE-nak?

és látványos változást produkálhat politikai

- A halálhír megérkezése utáni órákban sokan hívtak telefonon, felhívva a figyelmemet, hogy sürgősen
lépni kell az egyetem névfelvétele érdekében. Nem

(Népszabadság, 1990. december 30.)

megbízóinak, és meglehet, hogy a hallgatók,
sőt a betegek is profitálnak a változásból..."
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- Miért csak 1974-ben kezdődött, illetve miért húzódott 1989-ig az új klinikai tömb fölépítése?

gondoltam: ha - amíg lehet - maradok a rektori
székben, sok mindent „pufferolni" tudok.

- Amikor az 1920-as években - jelentős mértékben
Klebelsberg Kunó működése révén és támogatásával az egyetem klinikáinak az építése megkezdődött,
illetve folyt, akkor sorrendben a végére maradt
két tanszék, a gyermekgyógyászati és az ideg-,
elmegyógyászati klinika. A menetrend szerint az
ideg-elme következett volna, de valamilyen érvelés hatására az akkori ideg, elmegyógyász profeszszor, Szabó JózsefFeleegyezett abba, hogy egy évet
cseréljenek, tehát először kezdődjön meg a gyermekklinika építése és a következő évben az ideg-elméé. Ebből az egy évből több mint 70 év lett. Közben
új igények is jelentkeztek egyéb tanszék létesítésére, mint például az ortopédia, traumatológia, tehát
olyan helyzet alakult ki, hogy nem egy, hanem több
oktatási és betegellátó egység került ebbe az újonnan
létesült épületbe. Ezt egészében véve örvendetesnek
lehetne tekinteni, ha nem kísérte volna végig az egész
történetet a meg nem értés, a fenntartás, sőt a lenézés a pszichiátria és az - akkor még szervezetileg
összefüggő - ideg-, elmegyógyászat irányában. Többen is megfogalmazták akkor - és azóta is - , hogy a
pszichiátriai betegek és ezzel együtt a tanszék számára akár egy „elme szociális otthonban" is megfelelő
lehetne az elhelyezés elfeledvén azt, hogy a modern
pszichiátria világszerte millió szállal kapcsolódik a
szomatikus jellegű medicina legkülönbözőbb egyéb
ágaihoz. Még szomorúbb az, hogy már évekkel a beköltözést követően is, például a városi kórház és az
egyetem közti egyesülés időszakában ugyancsak felfelvetődött ez a gondolat, ami tulajdonképpen nem
mást jelent, mint a pszichikumnak, a pszichikum tudományos kezelési és vizsgálati lehetőségeinek, így
az ezzel foglalkozó, leginkább humán jellegű szakmának a meg nem értését, lebecsülését.

- A tompításra szükség is volt, mert éles harccal zajlott
le a rendszerváltás az orvosegyetemen. De azjt, hogy
az utolsó utáni pillanatig maradt a rektori sz/ék-

TALALKOZASOK:
„Hol van már az idő, amikor 1954-ben szenzáció volt, hogy Ivánovics György akadémikus
ki tudott utazni egy kongresszusra Prágába. ]ó
ideje szinte megszámlálhatatlan már a külföldi
intézetekbe, rendezvényekre történő kiutazás,
és az érem másik oldalaként az ide látogatók
száma is örvendetesen megsokszorozódott.
Volt azonban ennek egy sajátos, a kívülálló
számára teljes egészében át nem is érezhető
mozzanata, amit nem túlzás magasztos feladatként jellemezni. Ez az erdélyi egyetemekkel, kollégákkal történő kapcsolatfelvétel volt.
1990 februárjában megjelent Szegeden egy
erdélyi kolléga, tolmácsolva a kérést, hogy
látogassuk meg a marosvásárhelyi kollégákat.
Ez meg is történt 1990 márciusában, alig
néhány nappal azt megelőzően, hogy a feltüzelt
fiatalok súlyosan bántalmazták Sütő Andrást.
Ott vasárnap délelőtt összejöttünk, jelen voltak
a marosvásárhelyi egyetem aktív és nyugdíjas magyar ajkú professzorai. A beszélgetés
légköre annyira lehangoló volt, hogy bennem
Munkácsy híres festményének, a Siralomháznak
a hangulatát asszociálta. Békés volt a hangulat, de maximálisan elkeseredett, jellemzőként
csupán egy mondatot írok le. Kérték, hogy

- Rektori időszakából

még mire

büszke?

küldjünk minden tudományág minden publikációjából, amiből van duplum, egy-egy pél-
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- Például arra, hogy azok az építkezések és fejlesztések, melyek akkor rendkívül jelentősnek
számítottak,
zökkenőmentesen megtörténtek. így például elkészült
az izotóp intézetnek otthont adó épület is modern
műszerekkel felszerelve, illetve az Igazságügyi Orvostani Intézetnek a Kossuth Lajos sugárúton egy
vizsgálóépülete. A másik az, hogy sikerült egy aránylag konszolidált átmenetet biztosítani. 1991-ben úgy

dányt, mert annyira hiányzik nekik jó ideje az új
ismeretekről szerezhető bármilyen információ.
Ez volt az a pillanat, amikor Minker Emillel
mi érezhettük magunkat Európának, Európa
boldogabb részének..."
(Szilárd János)

I Az orvosegyetem ünnepélyesen fölveszi Szeged Nobel-díjas tudósa, Szent-Györgyi Albert nevét.

ben, úgy is föl lehet fogni, hogy „íme, az utolsó mohikán, aki vissza akarta forgatni az idő kerekét"...
- Lehet így látni a dolgokat, de nem erről volt szó!
Igaz, a mai napig dilemmázok azon, hogy részemről
ez helyes hozzáállás volt-e, vagy sem. Ugyanis
1990 végén a kiváló emberekből álló vezetőgárda
több tagja - Minker Emil, Telegdy Gyula, Selmeczi
Béla - lemondott. Fölmerült a kérdés: maradjak-e,
vagy sem. Papíron még másfél év hátra volt a rektorságomból. Úgy gondoltam: ha másért nem, azért
maradok, hátha sikerül néhány fontos és égető kérdésben elfogadtatni olyan érveket, amelyek a bizonytalanság időszakát lerövidíthetik. Példának említem,
hogy nem hagytam egy évvel elodázni a szülészeti és
nőgyógyászati, valamint a gyermekgyógyászati klinika élére történő kinevezéseket. Úgy gondolom, hogy
helyes döntés volt addig rektorként dolgozni, amíg
csak lehetséges volt, amíg csak hagytak. Bedobhattam volna a törülközőt, mint ahogyan mások: 1991
elején Budapesten, a rektori értekezleten tapasztaltam, hogy a SZOTE-n kívüli három orvosegyetem
már új rektorral képviseltette magát.

- A negatívumok

listája

milyen?

- A dolog természetéből következett, hogy a hivatalban lévő vezetőség és a magát ellenzékinek tartó,
változást akaró személyek között bizonyos kapcsolat,
dialógus szükségszerűen kialakult. A légkört három
szóval tudnám jellemezni. Az egyik a tagadás, a másik a változás, a harmadik az arrogancia. Tagadni
globálisan mindazt, ami volt; mindegy, hogyan nevezzük: Kádár-rendszernek vagy kommunista diktatúrának, mindenesetre globálisan elvetni az addig
volt szisztémát, struktúrát és vezetőket. Változást
akartak - ez minden hasonló átalakulás velejárója
- személyi kérdésekben, tárgyi-tartalmi, hatásköri
vonatkozásban is. Az arrogancia azért került ebbe
a csokorba, mert többen teljesen indokolatlanul,
szinte megalázó módón beszéltek az egyetem addigi
tisztségviselőivel - dékánokkal, rektorhelyettesekkel
- , akik aztán nem kis mértékben ezeknek a mozzanatoknak a hatására és egyáltalán nem érthetetlenül,
1990 végén lemondtak a különböző tisztségeikről.
A h a n g n e m rendkívül problematikus volt. Tehát
s z á m o m r a az, hogy ma minősíthetetlenül szidják

Iái

egymást a különböző nézetek képviselői, nem újdonság, mert ez a kirekesztő vitastílus m á r akkor,
a rendszerváltozás kezdetén is teret kapott.
- 1986. június l-jével ült a rektori székbe. A szokásos első hároméves ciklus lejárt 1989. június végén.
Hogyan választották meg a következő három évre?
- Az akkori gyakorlat szerint párt- és egyéb fórumokon is megvitatták a rektor személyét érintő kérdéseket. Ez azt jelentette, hogy egy, július l-jén esedékes
változásról legkésőbb márciusban intézményi szintű
(egyetemi tanácsi) határozat szükségeltetett. Elmúlt
a január, a február, s nem történt semmi. Ezért
március elején felvettem a telefont, fölhívtam Hutás
Imre államtitkárt, s elmondtam: nekem mindegy,
hogyan döntenek, de ne húzzák a döntést tovább,
mert a márciusi egyetemi tanácsülésre be kell hozni
a javaslatot, különben július l-jétől nem lesz szabályosan kinevezett rektora az egyetemnek, ami nem
hiszem, hogy bárkinek is jó lenne. Ezt az egyetlen telefonhívást néhányan „nagy bűnnek" tartották az egyetemen. Ezek után jött a hír, hogy Hutás személyesen
jelenti be döntésüket az egyetemi tanácsülésen, ami
előtt néhány nappal közölte velem: ismét engem jelölnek a szegedi orvosegyetem rektorának. A tanács
24 tagja közül 23 igennel szavazott. Ennek ellenére
akadt, aki a történteket utólag úgy kommentálta,
hogy puccsot követtem el... Holott jellemzésemül
egy neves újságíró egy cikkében - egyébként nem kimondottan dicsérő kontextusban - írta rólam: „demokrata volt a diktatúrában". Ebben van sok igazság, de az is igaz, hogy demokratának nem születik
az ember. Azt is tanulni kell, ezt a tanulást viszont
akarni kell. És az is igaz, amit Churchill és mások
megfogalmaztak: a demokrácia keskeny ösvény a diktatúra és az anarchia között. Én még inkább egy keskeny hegygerinchez hasonlítanám, nagyon könnyű
róla erre is, arra is lecsúszni. Különösen, ha vannak,
akik sikamlóssá igyekeznek tenni a terepet.
- A SZOTE meglehetősen népes oktatói karából színre léptek a megválasztását
és kinevezését
ellenzők.
Miért következett be ez a fordulat?
- A tanári karon belül kialakult egy néhány
személyből álló csoport. Ma sem tudom, hogy velem
nem voltak-e megelégedve (és ha ez igaz, miért és
mivel kapcsolatban), vagy inkább önmagukat, eset-

leg valaki mást szerettek volna rektornak. De kifejezetten rosszulesett nekem, mert aki engem ismer
- márpedig elég sokan ismerhetnek a szegedi orvosegyetemi hallgatókorom óta - , az tudja, hogy igaz,
amit az ötvenes években szokásos kritika-önkritika
esten is mondtak rólam: „Jánost érdemes megbírálni, mert meg szokta szívlelni, amit róla mondanak".
Ha a néhány tagú társaság akkor is elmondta volna:
„János, ez és ez a kifogásunk", a r r a vagy azt válaszolom: „hadd gondolkozzam holnaputánig!", vagy
rávágom: „elfogadom!", esetleg azt, hogy „nem fogadom el". Az egyetemen belül egyébként a tanári testület egészen az utolsó időkig bizalommal volt irántam.
Én legalábbis így éreztem. Kivételek voltak, s ezek
hirtelen szaporodtak. Ez pedig elvezetett egészen
odáig, hogy 1991 elején mozgalom indult Fráter Lóránd rehabilitációjára, rektorrá választására... Végül
engem leváltottak 1991 júliusában, de Göncz Árpád
köztársasági elnök és Surján László egészségügyi
miniszter megköszönte addigi munkásságomat.
- Mi volt az ön távozását
seinek lényege?

elérő „ellenzék"

követelé-

- Két fő követelése és érvelése volt. Az egyik: „másféle egyetemet akarunk!". A második pedig az, hogy
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„közelíteni Európához, azonosulni Európával!". Mind
a kettő nagyon szép követelés, azonban arra a kérdésre, hogy „milyen legyen az a 'más' egyetem?",
a megbeszéléseken vajmi kevés konkrétum hangzott
el. Sarkítva fogalmazva azt mondhatom, hogy „mindegy, hogyan, csak ne úgy és ne azokkal, mint eddig!".
Ennél jobban irritált engem - és akkor még hivatalban lévő egyetemivezető-társaimat - az „Európához közelíteni!" követelés. Meg is írtam egy cikkben
a Délmagyarország című lapban válasz-állásfoglalásként: az a törekvés, hogy a megváltozott körülmények
között gyorsítani lehet és kell az Európához való csatlakozást, az Európával való tartalmi azonosulást, nyilvánvaló. De azt gondolni és azt állítani, hogy az Európához való csatlakozás kívánalma csupán akkor és
csupán annak a néhány fiatalnak az agyából pattant
volna ki, egyszerűen demagógia. Hiszen nem feledkezhetünk meg az egyetemen a korábbi vezetők és tanárok - Hetényi Géza, Huszák István, Ivanovics György,
Jancsó Miklós, Julesz Miklós, Korpássy Béla, Petri
Gábor, Szontágh Ferenc és sokan mások - hasonló,
már az 50-es, 60-as és a 70-es években megmutatkozó törekvéseiről. Az ezt kifejtő, a Délmagyarországban
megjelent cikkemet a „másik oldal" nagyon rossz néven vette. És talán még inkább zokon vett egy olyan kijelentést, amelynek az előzménye a látható, érezhető,
hamar nyilvánvalóvá vált pozícióharc volt. Azt találtam mondani, illetve leírni Ady szavaival, hogy csak
nehogy az legyen a nagy felbuzdulásnak a vége, hogy:
„új rablói jönnek a nyárnak".
- Hogyan sikerült együttműködnie

utódjával?

- Fráter Loránd 1991 nyarától töltötte be az egyetem rektori tisztségét. Közelről ismertük egymást,
egymással korábban nem volt konfliktusunk. Igaz,
az én, illetve az ő szakmai munkaköre sem állt közel egymáshoz. De amikor 1988-ban vagy 1989-ben
esedékessé vált az egyetemen a szakszervezeti bizottsági titkári funkció betöltése, amelyre az egyik pályázó, illetve jelölt éppen ő volt, és őt nagy fölénnyel
meg is választották, akkor rektorként örültem is az ő
megválasztásának,
gondolván: nem egy „bólogató"
ember, hanem önálló véleménnyel és kritikai készséggel rendelkező személy lesz a partnerem. Hoszszú lenne részletezni, hogy a későbbiekben az egyetemen belüli „radikálisok" hogyan követelték az ő
rehabilitációját,
merthogy meggyőződésük szerint
méltatlanul nem ő kapta meg 1984 táján az akkor

betöltésre váró vezetői posztot a radiológiai tanszéken, hanem más. Több szempontból is értettem ezt
a törekvést, a rendkívülinek mondható helyzet és
légkör (1989) sok hasonló, személyekre vonatkozó
döntést szült. Ugyanakkor - a személytől függetlenül is - vitatható egy korábban lezajlott pályázatot
utólag korrigáltatni. Azt is fel tudom hozni mellette, hogy mindenképpen szellemes, bár inkább szarkasztikus humorú, tehetséges ember. Az más kérdés:
az ő vezetői időszaka hogyan telt... Mikor egyszer
behívatott a rektori hivatalba, szóba hozta a nyugdíjazásomat 1993. június 30-ával. Megkérdeztem,
nem lehetne-e valamivel később. Erre Fráter Loránd
azt válaszolta: „a te távozásodat a politika követeli".
Erre én: „ez megnyugtató!" Amit úgy értettem, hogy
nem az egyetem szétzüllesztésével vádolnak, gazdaságilag is rendezett viszonyokat hagytam hátra.
- Mit jelentett a „politika"? Azt, hogy nem
elfogadhatónak,
hogy ön rektorsága előtt
párttitkárként
is dolgozott?

tartották
egyetemi

- A hatvanas évek elején Kádár János egyszer Szegedre látogatott, és a díszvacsorára az egyetemről is
hivatalosak voltunk néhányan. Azon
dilemmáztunk:
személyi kérdésben mi a párt álláspontja, ha éles politikai és éles szakmai szempontok ütköznek. Kádár
hangsúlyozta: természetesen a szakmát kell előtérbe
helyezni. A pártnak a befolyása jelentős volt ugyan,
de nem mindig „vonalas" vagy túlbuzgó emberek érvényesítették azt. Ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy
a nyolcvanas évek második felében m á r messze
másmilyen hangulat uralkodott az egyetemen, mint
az ötvenes években. Például több tanszéki pályázat
futott a rektorságom idején. Az egyik ilyen: a II.
Belgyógyászati Klinika vezetői posztja, amely Cserháti István professzor sajnálatos korai halála miatt
üresedett meg. Erre az állásra nyolcan pályáztak:
ebből hét személyt az egyetemi testületek alkalmasnak minősítettek. Fölhívattak a minisztériumba,
ahol elmondták: úgy látják, alkalmas e feladatra
egyebek közt Szarvas Ferenc és Csanády Miklós is.
A miniszter megkérdezte tőlem: a több, vezetésre érdemes ember közül kit tartok a legalkalmasabbnak.
Mondtam: Csanády Miklóst, mire a miniszter rávágta: mi is így gondoltuk. Ez azért érdekes példa, mert
Csanádvra nem volt mondható, hogy politikailag
pártosan elkötelezett lett volna, vagyis kinevezése
szakmailag volt megalapozott.

- A SZOTE virágkorát élte a
rendszerváltozáskor.
Szent-Györgyi Albert nevének fölvétele is azt a vonalat erősítette, hogy az egyetem erős szakegyetemként képzeli el saját jövőjét. Emellett folyton reformálták a felsőoktatást. A szegedi
orvosegyetemen
fölmerült-e az univerzitás
gondolata?
- Fölmerült, mert láttuk az olyan zökkenőket, mint
például, amit a más karokra való átoktatás jelentett.
Ez majdnem olyan nehéz kérdésnek számított akkor, mint nyugati útlevelet vagy amerikai vízumot
szerezni. De hasonló nehézségekkel járt a tudományos kooperáció is. Hiszen a tudomány komplexitását nehéz fölszabdalni úgy, hogy az adott probléma
egy határig a biológus, illetve azon túl az orvos, illetve az egyik vagy a másik intézet kompetenciájába tartozik. Ugyanakkor a r r a is fölhívták sokan
a figyelmet, hogy a klinikum költségigényei nehezen
lesznek összeegyeztethetők a humán szakok, karok kívánságaival. Mert például míg nálunk a sokmilliós
MRI-készülék, addig a bölcsészeknél egy kiváló, de
néhány ezer-tízezer forintért beszerezhető lexikon
nagyot lendíthet a munkán. Erre külföldi példákat is
kerestem, ezért beszéltem az integrációról az akkor még
az NDK-hoz tartozó hallei egyetem rektorával, illetve
az NSZK területén működő tübingeni egyetem elnökével is. Mindketten óvtak az integrációs lépéstől gazdasági okok miatt. Arra hívták föl a figyelmemet mindkét nagy múltú, de (akkor) eltérő politikai környezetű
egyetemen, hogy a fejlesztés terén egészen más önálló
intézményként, mint mondjuk egy tizennyolc karú univerzitás egyik karaként eredményt elérni.

- Igen, de ha ebben az évtizedben megmaradt volna
az önálló orvostudományi egyetem, akkor is elértük
volna ezeket a változásokat... Emlékszem: a hetvenes években egyes és kettes számú fogászati klinika
létezett - Hattyasy Dezső és Tóth Károly vezetésével.
Ezt az akkori rektor, Petri Gábor is első lépésnek tartotta abba az irányba, hogy önálló karrá növekedjen
a fogorvosképzés. Hasonlóképpen volt ez a gyógyszerészekkel is: azért örültünk, amikor megkapták
az Eötvös utcai épületet, mert remélhető volt, hogy
a három, négy, majd hat tanszékre alapozva önálló
lehet a gyógyszerész-tudományi kar.
- A tudomány fejlődésével szaporodik a
száma. Ez a differenciálódás
hogyan
az univerzitás jelképezte
integrációhoz?

tanszékek
viszonyul

ÉLETPÁLYA:
Szilárd János András pszichiáter - született:

Tiszaföldváron 1928. április 23-án. 194652: Szegedi Tudományegyetem, majd Szegedi

Orvostudományi Egyetem (SZOTE). SZOTE

- 1949-52: demonstrátor, élettani intézet,
1952-74: gyakornok, tanársegéd, adjunktus

a SZOTE Ideg-, Elmeklinikán, 1974-77: Szeged Megyei Jogú Város Kórháza Ideg-, Elme-

osztály, osztályvezető főorvos, 1977-1993:
SZOTE Ideg- és Elmegyógyászati Klinika,

nem jött be az integrá-

tanszékvezető egyetemi tanár; 1978-1984:

- Nem tudom, mi az optimális megoldás. Azért, mert
bár nem a szegedi lett a legnagyobb univerzitás, mégis
máris nehezen átlátható, még számomra is, az egész
intézmény - karaival, intézeteivel, tanszékeivel - ,
nem is szólva a működéséről! Ha kérné, soroljam
föl az SZTE karait, nem biztos, hogy azonnal teljes
listát adnék. Hasonlóképpen van ezzel az aktív dolgozók és hallgatók jó része is.

chiátria társadalmi vonatkozású kérdései; gyer-

- Tehát az orvosegyetemnek
ció?

- Pedig az 1986-os tanévnyitó beszédében is fölvetett
két fontos kérdést - legyen ötéves a gyógyszerészképzés, s legyen önálló a fogorvos-tudományi
kar -, ami
csak most, az univerzitás idején oldódott meg.

klinikai rektorhelyettes; 1986-1991: rektor.

Kutatási területek - A felnőtt és az ifjúsági pszi-

mek- és serdülőkori pszichiátriai betegségek;
pszichiátriai betegség és deviancia; igazságügyi

pszichiátria és az orvosi etika kérdései. Személyes adatok - Nős, felesége: dr. Temesváry

Beáta pszichiáter. Gyermekek: 2 házasságból

5 gyermek-András, orvos; Andrea, pedagó-

gus; Imola, szociális munkás, pszichológushallgató; Gábor, munkajogász; Balázs, nyelvész,

informatikus. Kedves időtöltése: történelem,

utazás, zenehallgatás.

- Nem vagyok abban biztos, hogy a reintegráció diadalmenet. Például: ha a SZOTE-n az egyetemi hie r a r c h i á b a n a rektorhoz képest két-hárommal
alacsonyabb szinten is született egy döntés, arról fogalmam volt, míg a mai hatalmas méretű univerzitáson ez elképzelhetetlen. A jövő útja a differenciálódás
- a tudományban mindenképpen. Ezért el kellene
dönteni, mi az, ami az univerzitásba beletartozik.
Például számomra kérdéses: a zeneművészeti kar
vagy a pedagógusképzés mindenestül az egyetem része-e. Magyarán: az érettségi utáni képzés teljes köre
beletartozik-e az egyetembe? Szerintem nem. Főleg,
ha átgondoljuk: ma az érettségi nagyjából ugyanazt
jelenti, mint az én gyermekkoromban az általános
Szent-Györgyi Albert özvegye és Szilárd János,
iskolát elvégezni. Tehát át kell gondolni, milyen fela SZOTE rektora 1987. december 10-én.
adat tartozik/tartozzék bele ebbe a integrációba - például: oktatás, továbbképzés, kutatás, tudományos
minősítés - , és mi nem. Ez orvosi oldalról nézve
féle egyetem is csak egy töredéke annak, mint amit
azért nagy és összetett probléma, mert a betegellámost jelent az orvostudományi, a természettudomátás, a gyógyítás - és talán ezek előtt is: a diagnosztinyi vagy például a jogi kar. Az akkori tudományok
ka - olyan, korábban el sem képzelt anyagi igényeket
fejlesztése, egymás megtermékenyítése érdekében is
támaszt, amelyeknek optimális kielégítése ma szinte
igyekeztek központokat kialakítani, de nem hiszem,
a világon sehol sem megoldott. E klinikákon folyó
hogy ezek „egy az egyben" való lemásolása lenne
tevékenységek egyrészt az „oktatás/képzés" címszó
a jövő útja. Az univerzitás is változó történelmi katealatt egyértelműen beletartoznak az univerzitás fogória, és nem parttalan. Sok száz évvel ezelőtt termégalomkörébe, hiszen az oktatás a legelső feladata
szetes volt, hogy egy-egy intézmény elismerten egyeaz egyetemnek, másrészt azonban messze túlmutattemként működött, noha csak 3 - 4 kara volt. A mai
nak azon. E kérdéskör - és a hasonló, de akár kisebb
körülmények között viszont a fogalmak átértékelése
volumenű kérdések - megnyugtató és egyértelmű
szükséges, ami sokszor nem könnyen egyeztethető
rendezése sok feszültségtől szabadítaná meg az uniössze a hagyományok kiválasztásával, megőrzésével
verzitás légkörét. Továbbá: az elmúlt évtizedekben
és ápolásával. Mindezek közrejátszanak abban is,
túl könnyen „osztogatták" az „egyetem" címet, és
hogy számos egyetemi polgár nézete, hozzáállása ma
ezek az új intézmények sokszor már sajátos tevékettős, ambivalens. Sokan elvben helyeslik, elfogadkenységük és feladataik (például művészetek) miatt
ják az integrációt, az „egyetemesség" elvét, de a hétis az univerzitás fogalomnak nem vagy alig feleltek
köznapok hogyanjaira választ szeretnének. Ezért
meg. Olyan intézményt, amelynek a tevékenysége,
is eltérőek az integrációról való vélemények. Nem
feladata nem illik bele ebbe a követelményrendmindegy, melyik szemszögből nézzük. Némileg plaszerbe, nem helyes ebbe a keretbe beszorítani, mert
gizálva: a „hollét" határozza meg a tudatot.
esetleg az eredmény olyan lesz, mint amit a német
így nevez: „Titel ohne Mittel", azaz eszközökkel nem
- Milyen a szegedi univerzitás
jövője?
járó, öncélú cím.
- Hasonlóképpen kérdőjelesnek találja a hagyományokra, a Báthory-féle egyetemre utalást?
- A megtalált múltat felvállalni magasztos feladat,
és nem kérdőjelezhető meg. Szép dolog a múltba
nézés. Az elsők között alapított patinás egyetemek
két-három karral jöttek létre. A kolozsvári Báthory-

- Az egyetem sokrétű feladatai között bizonyos fontossági sorrend van. Véleményem szerint a magas
szintű oktatást, képzést, továbbképzést az egyetemi
tevékenységek között mindenképpen - primus inter
pares alapon - az első hely illeti meg. Második helyre - természetesen és az előbbitől nem szorosan
elválasztva, a tudományos minősítést is beleértve
- a kutatómunkát
tenném, amit minden egyetemi

A szegedi orvosegyetem névfelvételi ünnepségén
Szent-Györgyi Albert özvegye, Szilárd János
rektor és Németh Károly, az M S Z M P Központi
Bizottságának tagja, a Magyar Népköztársaság
Elnöki Tanácsának elnöke.

tanszéktől, egyetemi intézettől elvárnak. A probléma viszont, hogy Magyarországon a kutatás jelentős
része az egyetemeken kívüli, például akadémiai intézményekben folyik. Ezt a relációt is előbb-utóbb
kívánatos lenne pontosan tisztázni és egyértelművé

tenni. A harmadik kérdés, hogy meg kell teremteni
azt, ami félig-meddig (felemásan) már megvalósult,
hogy az egyetemeknek sokrétű, következetes, közvetlen,
rugalmas, de nem erőltetett kapcsolatrendszere legyen
először természetesen a hazai, de ezen túlmenően
a határokon túli szélesebb tudományos és egyetemi
hálózattal, intézményekkel. Mint sajátos orvosi, illetve egészségügyi oktatási és továbbképzési feladatot
tisztázni kell azt, hogy az egyetemi
intézményekben,
intézetekben folyó gyógyítás, illetve a betegségekre és az egészségre vonatkozó kutatás
mennyiben
egyetemi feladat. És ha az, akkor ennek a finanszírozását élesen külön kell választani az egyéb egyetemi
feladatok honorálásától, nem feledve, hogy az egyetemnek szerves része például az orvosi, fogorvosi és
gyógyszerészi tevékenység, amely kifejezetten a jövő
szakembereinek képzését végzi. Mindettől függetlenül tény: a szegedi ma a világ legjobb egyetemei közé
tartozik, amire joggal büszke. Ezt meg kell őrizni.
A szegedi, budapesti, debreceni egyetem és minden
szak sorsa szervesen összefügg az országéval. Ha
az egyetemnek nem adnak megfelelő kondíciót, akkor csúszik lefelé. De ha megnövekednek az anyagi, személyi és egyéb feltételek, akkor fényes lehet
a jövő.

FRÁTER

LORÁND

AZ ORVOSEGYETEM
1991 É S 1997 K Ö Z Ö T T I R E K T O R A :

„Egy vidéki egyetemből európai egyetemet hozzunk létre!

K

özel két évtizedre visszatekinteni mindig a pontatlanság és a megszépítő emlékezet veszélyeivel jár. Nehezíti a megítélést, hogy a rendszerváltás sokakban - bennem is - később hiúnak bizonyult reményekkel járt. Jó néhány, általam megvalósítani kívánt dolognak még ma sem jött el az ideje, ami talán még nem
jelenti azt, hogy soha nem is fog" - fogalmaz Fráter Loránd, mikor összegzi, mit gondolt „akkor és most"
a felsőoktatásról, az integrációról, s benne a szegedi orvosképzésről. Amiatt szánt bővebb teret „a dugába
dőlt elképzeléseknek" is, hogy „mikor a helyzet megérik rá, ne legyünk ötletek híján".
- Mikor tűnt föl élettörténetében
egyetem?

a szegedi

orvos-

- Viszonylag későn, negyedéves gimnazista koromban döntöttem el, hogy az orvosegyetemre jelentkezem. Apám a grazi egyetemen szerzett orvosi
diplomát, de- a szegedi egyetemen is járt. Az a professzori kar, amellyel hallgatóként találkoztam,
a legendás mesterek tanítványaként gondolt Kolozsvárra - a szemlélet és hagyomány ápolását fontosnak
tartották. Akkor még nem ezt éreztem lényegesnek,
hiszen 1957-ben, amikor Szegedre kerültem,- a felvételin inkább az döntött: kit láttak és kit nem 56
őszén az utcán. Ugyanakkor több, idősebb évfolyamtársunkról tudni lehetett: akkor szerzett érdemeik
miatt jutottak be az egyetemre.
- Miért épp a radiológiát

választotta?

- Már hallgatóként ráébredtem: számomra azonnal
értelmezhető egy röntgenkép. Az 1959-ben létesült
radiológiai klinikán a tudományos diákköri munká-

ba m á r 60-ban bekapcsolódtam, sőt: légoltalmi ismereteket oktattam gimnazistáknak, majd — az auditórium maximumban — egyetemistáknak is.
- Más lehetőség is nyílt arra, hogy az akkor már
különváltan működő orvosegyetem medikusai találkozzanak a többi szegedi felsőoktatási intézmény diákjaival? Illetve önnek, aki humán
érdeklődésűnek
számított, lehetősége lett volna példáid a bölcsészettudományi kari
„áthallgatásra"?
- Az egyetemi könyvtár volt az a hely, ahol matematikusokkal, jogászokkal és másokkal megismerkedhettünk, beszélgethettünk. Illetve a hangversenyek,
TIT-előadások, ahol egymás mellett ültünk például
Ormos professzorral, s így hallgattuk Kanyó professzor előadását. Ez az egyetem! Olyan hely, ahol
egymással is kapcsolatba kerülhetnek a különböző
tudományokkal
ismerkedő diákok. Ezért tartanám
manapság fontosnak, hogy a különélés időszakából
fennmaradt, még mindig az orvosi karhoz tartozó
kollégiumokat a többi kar diáksága is használhassa.
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-Milyen célkitűzésekkel állt 1991-ben a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi
Egyetem élére?
- Hivatalba lépésemkor nem kisebb célt tűztem magam elé, mint hogy egy vidéki egyetemből európai
egyetemet hozzunk létre. Megválasztásomra részletesen kidolgozott - az elkerülhetetlen létszámcsökkentést is kilátásba helyező - program alapján került
sor. Úgy véltem: ha elképzeléseim helyesek, következetes cselekvéssel, körültekintő gazdálkodással
a nehéz körülmények és elkerülhetetlen
érdeksérelmek ellenére az intézmény nemcsak fennmaradni,
de fejlődni is tud. Mert egy egyetem sohasem töltheti
be igazán a feladatát, amíg csupán szinten tartásra,
értékmegőrzésre törekszik.
- Milyen kitörési pontok

kínálkoztak?

- Kitörési pontnak első helyen a gazdálkodás helyzetét és a fejlesztési források bővítését, illetve az informatikai hálózat kiépítését tekintettem. Az oktatás
színvonalának
emelése abban a meggyőződésben
történt, hogy előbb-utóbb ennek kellene egy egyetem
értékmérőjévé és egyben vonzerejévé válnia. Mint
kiemelt betegellátó intézménynek, fel kellett zárkóznunk a kor diagnosztikai színvonalához, ugyanakkor
a korábbiaknál jóval nagyobb hangsúlyt kellett helyeznünk az ellátás komfortjára is. Míg ezek a kialakult helyzetből szükségképpen adódtak, az egyetemi
kutatás jövője és az elengedhetetlen szemléletváltás
tekintetében nem volt minden teljesen egyértelmű.
- Tanárai közül kit tekint

mesterének?

- Sokat köszönhetek Szenes Tibor professzornak,
a radiológiai klinika alapítójának. Hasonlóképpen
nagyra becsültem a nemzetközi rangú Korpássy,
Jancsó, Petri, Ivánovics és Kulka professzort.
- Mi szükséges ahhoz, hogy egy szép szakmai karrier előtt álló röntgenszakorvosból,
elismert szakszervezeti vezetőből rektor legyen?
- Az egyetem vezetésének mint feladatnak semmi
köze a szakmai karrierhez. A rektori képességekhez
tartozik - ugyanúgy, mint bármelyik vezetőéhez - ,
hogy elképzelése legyen, menedzser vénával rendelkezzen, és értsen a pénzszerzéshez, miközben tudjon bánni az emberekkel is.

- Milyen főbb lépésekben
gazdálkodását?

alakította

át az

egyetem

- A gazdálkodás áttekintésekor h a m a r kiderült,
hogy valós adatok semmilyen téren nem állnak rendelkezésre. Egyrészt azért, mert a gazdasági ügyintézés teljesen szétzilálódott, másrészt senkinek nem
állt érdekében tiszta helyzetet teremteni. Ez utóbbiban segített az első lépésként elvégeztetett PriceWaterhouse pénzügyi és szervezeti átvilágítás, melynek hozadéka azután minden további ténykedés
alapjául szolgált. Az emberi erőforrással való sáfárkodást megnehezítette a közintézmények
valamennyi
dolgozójának - esetünkben a professzortól a takarítóig egységesen - közalkalmazottá
nyilvánítása.
Márpedig a bérezés fájóan időszerű javítása csakis
szigorii létszámgazdálkodáson
alapulhatott. A körül-

ményekkel dacolva rövidesen saját erőből tudtunk
13. havi bért fizetni, amit a következő évben még
egy további 14. töredék havi is megfejelt - szigorúan
december 6. előtti kifizetéssel. Az országban elsőként
- jóval a vonatkozó kormányrendelet előtt — létrehoztuk a „professor emeritus/professorissa
emerita"
jogállást a vele járó javadalmazással együtt. Ezzel
nem csupán a tanárok 70 évről hirtelenjében 65-re
előrehozott felmentésének keserűségét lehetett enyhíteni, de a méltatlan nyugdíjviszonyok is élhetőbbé
váltak. A bérszámfejtés korszerűsítése megvalósult,
ami magával hozta a félnapos sorban állással egybekötött munkahelyi kifizetés beszüntetését. Kisebbnagyobb harcokkal elértük a bankszámlára és kártyára utalással történő bérezés elfogadását is.
- A tervbe vett fejlesztésekhez
rást teremteni?

honnan

képzelt

for-

- Pénzszerzési lehetőségeink meglehetősen
korlátozottak lévén a m á r működő devizás képzésünket saját kézből egy szervező céghez tettük át, ami azután évi több száz milliós bevétel mellett külföldi
ismertségünket is javította. A kiadások csökkentését
az energiagazdálkodáson látszott célszerűnek kezdeni.
Például a használhatatlanságáról elhíresült Morvaikazánt perek során visszavetettük a gyártóval. Helyette, pályázati támogatással, olyat állítottunk be,
amely környezetkímélő módon a veszélyes hulladék
megsemmisítésre is alkalmas, sőt bérégetést vállalhatunk. „Kiszerveztük" az egyetemi tevékenységek
közül a takarítást, majd az őrzés-védelmet. Mosodai
ellátásban magunk szerettünk volna mások számára
bérmosást végezni - ez a későbbiekben másképpen
alakult. Alapvető szolgáltatásnak tekintettük a kommunikációt is: elsőként - immár az Universitas Egyesülés keretei között - a telefonhálózat
korszerűsítése,
az ingyenes belső hívást engedő, saját telefonközpont kialakítása valósult meg.

rendelőintézet mellett, egy továbbit a Honvéd téren
az orvosképzéshez csatlakozó betegkommunikáció,
viselkedéstudomány, orvosi etika és hasonlók számára. Az Indóház téri, lepusztult Sárkány Szállóból korszerű nővérotthont alakítottunk ki. Hozzánk
pályázó oktatók számára a Francia utcai társasházban szereztünk lakásokat. Az elhíresült Bors-ház
megvásárlásának az volt a célja, hogy a három bejárattal rendelkező és három lépésben is felújítható
épület bővítse és a klinikai telephez közelebb hozza
nővérszállói férőhelyeinket. Egyik szárnya az akkor
még csupán elképzelés formájában létező szakképzési rendszer rezidensei számára biztosított volna
lakhatási lehetőséget, míg további 6 - 7 , elfogadható méretű lakás a más városokból ide csábított professzorok elhelyezésére szolgált volna. Nem rajtam
múlott, hogy nem így történt. Az egyetemi (értsd:
állami) vagyon gazdagítását rendőrségi feljelentéssel
torolták meg. Az épület bontási anyagként történő
eladása később m á r csendben történt meg. Az olcsón vásárolt házban az ingatlanfejlesztő minőségi
lakásokat alakított ki, melyek eladásából neki
még a szomszéd telek megvételére is futotta. Attól
a cégtől, amelynek a szakembereit ide hoztam, hogy
átvilágítsák az egyetemet, menedzsmentet tanultam.
Azt mondták, ha megcsinálom, amit javasolnak, 10
százalékkal több pénzem marad. Ezért ők 1 százalékot, 25 millió forintot kértek. Ma is úgy vélem, megérte, mert a következő évben 400 millió forintunk
maradt szabad gazdálkodásra. Igaz, sem ők, illetve
azóta senki sem tudja pontosan: hány ágy működik
a klinikákon.

DÁTUM: 1996. január
„Az egyesülés gyakorlati megvalósítására

vonatkozó elképzeléseimet 1994-ben dol-

- Pazarló
gazdálkodással
vádolták
például
a Cadillac, a Bors-palota megvásárlása miatt, vagy
hogy a közel hatmilliárdos költségvetésű
egyetemet
több tízmillióért világíttatta át. A fejlesztéshez milyen irányba mozdulva kezdett hozzá?
- A felügyeleti hatóságok nem kis megrökönyödésére telket vásároltunk egy majdani fogorvos-tudományi kar és klinika számára a Tisza Lajos körúti

goztam ki, melynek javított változata 1996

januárjában látott napvilágot. Az abban leírtak - sok vargabetű után - jórészt bekerültek

az 1997. évi nyertes, közös FEFA-pályázatba

és a Világbank szakértői által segített intézményfejlesztési programba."

(Fráter Loránd)

- Az egyetem „kénytelen" gazdálkodni,
alapfeladat.

de az oktatás

- Az egyetem alapvető tevékenységét illetően két
elképzelés élt. Az egyik „az oktatás, kutatás, betegellátás hármas egysége", s mindezt a kiválóságot egy
személyben vélték megvalósítandónak. A másik,
hogy „csak az tud jól oktatni, aki jól kutat". E - realitások által meg nem erősített - hangzatos panelek
mögött lepusztult, elrontott akusztikájú tantermek,
kétségbeejtő állapotban lévő mellékhelyiségek, krétapor és akadozó diavetítők húzódtak meg, mintegy
aláfestésül az előadás címén zajló jegyzetfelolvasáshoz.
- Volt mit, de lehetett-e javítani az oktatómunka
tételein?

fel-

- Két vonalon kellett elindulni. Egyik az infrastruktúra megújítása: a tanterem-rekonstrukciós program. Ennek során az anatómiai intézet
'
tantermének teljes átépítése mellett a gyermekgyógyászati és a sebészeti klinika előadóinak felújítása történt meg. A szemészeti klinikán korszerű
fény- és hangtechnikával, klimatizációval, kárpitozott ülésekkel felszerelt, akár kisebb nemzetközi
rendezvények befogadására is alkalmas tanterem létesült. A külföldi hallgatók - mint nem elhanyagolható bevételi forrás - fogadására megfelelő szintű
titkárságot és szemináriumi helyiségeket hoztunk
létre. De felül kellett vizsgálni és megújítani, összehangolni az egyes tanszékek jócskán elavult oktatási
programját is. Ez később az akkreditáció megszerzése szempontjából is hasznosnak bizonyult. A tanszéki struktúrát is hozzá kellett igazítani az élethez.
így jött létre a traumatológiai mellett - az országban
elsőként - az onkoterápiás klinika. Az újjászerveződött
népegészségtani intézet mellett felállt a családorvosi,
valamint a gyógyszer-analitikai intézet is. A főiskolai
karon két új szakot indítottunk.

válóság szerint rangsorolt javaslatot. Szent-Györgyiprofesszúrát
hirdettünk, melynek keretei között
Syracuse, New York, Turku, London, Minneapolis,
Namur, Irvine, München, Toronto egy-egy nemzetközileg nagyra becsült tudósát fogadtuk hosszabbrövidebb időre szegedi kutatásra-oktatásra.
- A curriculumfejlesztés,
vagyis az oktatási program korszerűsítése is kiemelt szerepet kapott?
- Kötelező tárgyként vettük programunkba a korszerű
elsősegélynyújtás és újraélesztés, az informatikai
alapismeretek, az ápolástan alapjai, a bevezetés
a megelőző orvostudományba, a klinikai onkológia, az egészségügyi menedzsment és egészségügyi
jogi ismeretek, továbbá a gyógyszerészi növénytan,
gyógyszerügyi szervezés, biofarmácia és a klinikai
gyógyszerészet című tárgyakat. Alternatív kollégiumként került a tanmenetbe a farmakoterápia,
,
a családorvosi ismeretek, az egészségügyi
^
informatika, a klinikai immunológia, a la-

TALÁLKOZÁSOK:

A kort és a helyzetet jellemzi a történet, mely
szerint „Nemcsók János mint Horn Gyula

miniszterelnökségi államtitkára is magához

hívatott. Mikor számomra kiderült, hogy azért,
mert 'el akar számoltatni' az egyetem ügyeiről

azok előtt a szocialista párti oktatók előtt, aki-

ket állítólag hátrány ért, akkor fölálltam, és

távozásom előtt azt mondtam neki: ha tájékozódni kíván az egyetem ügyeiről, fáradjon

a rektori hivatalba, ahol rendelkezésére állok.

E kínos helyzetet, meglepetésemre, Budapestre

érve nyilvánosságra hozta." „ A Nobel-díjas
Oláh Györggyel Amerikában találkoztam
ugyanúgy, mint Derek Bok úrral, a Harvard

korábbi elnökével. Az amerikai egyetemek gaz-

- A tekintélyes tanári kar teszi egyetemmé az egyetemet. E szempontból milyen súlyú volt a SZOTE?
- A tanári kar súlyát növelendő, minden várható üresedés előtt másfél-két évvel, tanszékenként háromfős
keresőbizottság alakult: ezek a nyugalomba vonuló
vezetők utódjára „vérfrissítés" céljából országos,
esetenként nemzetközi felmérés alapján tettek ki-

dasági vezetőivel beszélgetve jó volt látni: kite-

rítenek egy térképet, melyen az egyetem ingatlanjai láthatók, s meg tudják mutatni: milyen
fejlesztést terveznek a campus egyik vagy másik
pontjára - öt, tíz, húsz év múlva."

(Fráter Loránd)

boratóriumi diagnosztika, a természetes élet- és
gyógymódok, a biostatisztika, a gyermek- és ifjúságpszichiátria, valamint a mentálhigiéné. Az úgynevezett „humán vonalat" az ideológiai tárgyak helyére
kerülő, így a teljes képzési cikluson végighúzódó
általános és orvosi etika, filozófiai antropológia és
szociálpolitika képviselte. A nagy érdeklődés ellenére
a természetgyógyászat oktatását a későbbiekben kiszorították az orvoskarról, s az csak a főiskolai kar keretei között folytatódhatott. Ennek okait nem kívánom
elemezni, de megemlítem: 2008 óta a Pécsi Tudományegyetemen a természetgyógyászatot egyetemi
szinten komplementer medicina tanszék oktatja.
- Mindezek eredménye, hogy a Szent-Györgyi
Albert Orvostudományi
Egyetemet
1997-ben
kiváló minősítéssel
akkreditálták,
megkezdhették
a kreditrendszer bevezetését. De mi történt a mindenkit érintő betegellátás terén?
- Hatalmas ellenállás fogadta azt a meghatározást, hogy
az egyetem nem egy jól felszerelt kórház, ahol oktatnak
is, hanem felsőoktatási intézmény, amelynek tevékenysége elképzelhetetlen magas szintű betegellátás nélkül.
Miközben országszerte megkezdődött az egészségügy, ezen belül a finanszírozás reformja, a járóbetegés homogén betegségcsoport (HBCS-) pontrendszer
bevezetése, a legnagyobb aggodalmat a közpénzen
folyó klinikai magánrendelések
lehetőségének korlátozása váltotta ki. Ennek dacára a jobban védett
állami forrásokból a legtöbb beruházás a klinikum
területén valósult meg. Az onkoterápiás klinikán
a hotelrész teljes felújítása mellett a legkorszerűbb
lineáris accelerátort, after loading közeibesugárzót,
szimulátort és besugárzástervezőt telepítettünk. Új
épületet kapott az egyetemi gyógyszertár. Felújítás,
berendezés, bővítés zajlott a klinikai kémiai laboratóriumban, a neuropszichiátriai rehabilitációs osztályon, a gyermekgyógyászati klinikán, az igazságügyi
orvostani intézetben, valamint a szívsebészeti önálló
osztályon és a haemodinamikai laboratóriumban.
Az I. Belgyógyászati Klinika új szubintenzív osztályt, a belgyógyászati intenzív osztály új felszerelést
kapott. Ezekkel a fejlesztésekkel lehetőség körvonalazódott arra, hogy az egyetem klinikái három ország
regionális ellátó központjává
válhassanak.
- Merthogy regionális szerepkörre
a szegedi
orvosegyetem?

is

fölkészült

- A határon túli magyarok, a szomszédos Szerbia
és Románia betegellátási - esetleg oktatási - igénye
ezt magától értetődővé teszi. A jugoszláv belháborúk
hívták fel a figyelmet a rehabilitáció és fizioterápia
jelentőségére, ezért a szakmai profilbővítési program keretében a klinikum egészét átfogó, egységes
gyógytornászhálózatot hoztunk létre. A Kaáli Intézettel együttműködésben megindult a „lombikbébiprogram", az International Dialysis Center (később
a Fresenius cég) bevonásával a művesekezelés is
csúcsszintű körülmények közé került.
- Mi jellemezte a betegellátásban
játszó
műszerparkot?

fontos

szerepet

- A betegségek felismerését segítendő, zárt vérvételi
rendszeren alapuló automatizált kémiai laboratórium hálózaton keresztül kezdte továbbítani az eredményeket. A fertőzések kimutatásában jeleskedő mikrobiológiai laboratórium műszerparkja is megújult.
A képalkotó diagnosztikát új generációs CT- és ultrahangkészülékek erősítették. A további bővítéshez
magánvállalkozás, az International Medical Center
hozott további CT- mellett - a főváros után elsőként
- MR-készüléket,
az izotópdiagnosztika javítására SPECT-berendezést és csont-denzitométert.
Az ambulanciaprogram
keretében a gyermekszemészeti, traumatológiai és I. belgyógyászati klinikai járóbeteg-rendelések bővítése, átépítése mellett
családorvosi modellrendelőt
hoztunk létre, amely
az alapellátás oktatása mellett gyógyítást és továbbképzést is folytathatott. Terveztük a Tisza Lajos körúti rendelőintézet központi sürgősségi
ambulancia
céljára történő átvételét is.
- Hogyan találkozott
az orvosegyetemi
oktatásgyógyítás-kutatás
hármas
követelményrendszere
a betegek igényeivel?
- A gyógyítómunka elismerésére a kizárólag tudományos tevékenységen alapuló egyetemi előléptetési
rendszer mellett a betegellátásban jeleskedők számára egy más mérce szerint ítélő klinikai főoivosi
címet hoztunk létre. A betegkomfort javítása érdekében több helyen új ágyakat, bútorokat szereztünk be, korszerűsítettük a gyógyszerosztást és betegélelmezést. Az eredményt
betegmegelégedettségi
vizsgálatokkal figyeltük. A betegellátásban a legnagyobb előrelépést mégis a Med-Solution elnevezésű,

átfogó, kórházi informatikai rendszer telepítése jelentette. Ez az elektronikus kórlap bevezetése mellett
lehetővé tette a laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai és kórbonctani leletek, képanyag hálózaton
keresztül való célba juttatását. A gyógyítómunka ennek segítségével jelentősen könnyebb, gyorsabb és
áttekinthetőbb lett.
- Hát a kutatás? Háttérbe

szorult?

- Sem az egyetemi intézetekben, sem a szovjet mintára alakult akadémiai intézetekben folyó kutatás
feljebbvalóságában
nem hiszek. Elméleti intézeteink eredményeit ismerve mégis a Szegedi Biológiai Kutatóintézettel való együttműködésben
véltem
jó lehetőséget. Ettől függetlenül az intézeti kutatási
feltételek megteremtése érdekében számottevő indulótámogatást kapott az orvosi biológia, orvosi
informatika, anatómia, pathológia, igazságügyi orvostani intézet és a gyógyszer-analitika. A napi munka feltételeit a kutatóknak mindinkább
pályázatokból
kellett biztosítaniuk. A lassan növekvő kutatási bevételek egy részét fiatalok kongresszusi támogatására,
külföldi ösztöndíjakra fordítottuk. Meggyőződésem
ugyanakkor, hogy évi néhány százezer vagy pármillió
forintból versenyképes kutatást nem lehet végezni.
- Rektori elképzeléseit

kiteljesíthette?

- Az oktató-, kutató- és betegellátó-munka feltételeinek
javítását, korszerűsítését az egyetemi élet alépítményének tartom. Erre kellene felhordani azokat az eszmei értékeket, melyek nélkül egy egyetem nem lehet
szellemi központ. A hagyományok újjáélesztése végett
a SZOTE új címert kapott benne a kolozsvári egyetem
alapítási évével. Ehhez Kolozsvár és a Külügyminisztérium támogatását is meg kellett szerezni. Valamennyi
egyetemi tanár számára talár készült, melyet az ünnepi
rendezvényeken viselnek. A Szent-Györgyi Albert centenáriumi ünnepség komoly nemzetközi részvétellel
zajlott. Az egyetemi tudományos ülések iránt mindinkább lankadó érdeklődést a hozzájuk kapcsolt „cheese
and wine party" lett hivatott élénkíteni.
- Az ön által létrehozott
zá fűzött
reményeket?

struktúra

beváltotta

a hoz-

- Igen. Működött az egyetemi tanács, bár arra panaszkodtak, hogy despotaként hajtom végre az aka-

ratomat. Ám úgy gondoltam: az átalakulás idején
- egy p á r h u z a m m a l élve - mégsem kérdezhetjük
meg a pulykákat, mi legyen a vacsora, ugyanakkor
tudtam, a túl gyakori konfrontáció bizalomvesztéshez vezet.
- A beszélgetésünk
előtt belelapoztam
a korabeli
újságokba: „intézkedés", „érdek- és jogsértés", „hatalom", „Fráter-ügy" - olvasom a
kulcsszavakat
vagy a címeket: „A botrányhős rektor a holnapra
is gondol", miközben a tudósítók
„gorombasággal",
„rossz modorral" vádolják. Egyetlen szegedi rektor
sem kapott akkora sajtót, mint ön. Miért?
- Egyik oka az, amit rektor kollégáim is elismertek:
határozott elképzelésem volt arról, hogy miként
kellene átalakítani az egyetemeket. Lehet vitatni,
merre van az előre, de ha azt szeretnénk, hogy haladjon a szekér, csak egy irányba lehet húzni. Ettől
nem hagytam magam eltántorítani. Csernay profeszszor azzal magyarázta a felkorbácsolt indulatokat,
hogy „elzárta a maszek pecsenyesütők elől a gázt".
Ugyanakkor a hatéves rektori megbízatást így is letöltöttem, s az egyetemi tanács minden alkalommal
nagy többséggel bizalmat szavazott. Vállaltam, hogy
akármit csinálnak, a kőtömböt föltaszigálom a hegy
tetejére, hogy ne tudjon visszagurulni. Aztán ez nem
sikerült.
- A rektori működését
kísérő viharokat
jellemzi, hogy bár 1993-ban újraválasztották,
1994-ben
az intézményi
küldöttek több mint 50 százaléka
mégis távozásra szólította fel, ám az egyetemi tanács megerősítette hivatalában.
1995-ben
megtörténtek a kényszerű leépítések, több minisztériumi
és
ÁSZ-vizsgálatot,
munkaügyi és polgári pert is átélt
Fodor Gábor, majd Magyar Bálint
minisztersége
idején. Ugyancsak a korabeli hírek között olvasom:
„a SZOTE az ország egyik legjobban
gazdálkodó
egyeteme. Míg a kiűtusztárcától szerzett adatok szerint az orvostudományi
egyetemek 714 millióval tartoznak a minisztériumnak
- a négy legnagyobb adós
között két orvosegyetem,
a POTE (2.) és a SOTE
(4.) van -, addig a SZOTE költségvetése pozitív, elismertsége nemzetközi". Nem konPiktuskereső
személyiségként hogyan viselte a vitákat?
- Az átvészeléshez nem az orvostudomány volt a segítségemre, hanem a természetgyógyászat. Rektori

időszakom eredményeinek egy része vitathatatlan, attól függetlenül, hogy vitatják. Hiszen nem lehet viszszacsinálni mondjuk egy labort, lebontani egy tantermet, az idegen nyelvi képzést. Persze nem lehetek
elégedett, mert azt is tudom, hogy mi mindent nem
sikerült megvalósítani. Van, aki sikeresnek tartja és
visszasírja azt az időszakot, más bomlasztónak nevezi - mindenkinek szíve joga a minősítés.
- Akkoriban
a felsőoktatás

mennyire vehetett
átalakításában?

részt egy

rektor

- Kialakult 1991 után egyfajta „ex lex állapot": a régi
felsőoktatási törvényt m á r nem alkalmazták, az új
még nem készült el. Egy megbeszélésen Biszterszky
Elemér államtitkárt emlékeztettem a jogszabály főbb
szempontjaira, s vázoltam neki, mi az, ami hiányzik
a tervezetből. Erre adott egy megbízást, hogy két hét
alatt dolgozzam ki az elveimet tükröző törvény szövegé t. Ám mire elkészültem, már elindultak a folyamatok egy irányba, amit nem kívántak módosítani.
A történet mégis jól példázza, miként zajlott a rendszerváltozás.
- Hogyan fogadta a szegedi felsőoktatás
ja felé tett lépéseket?

integráció-

- Az elvi megfontolásokon
remélt az egyesüléstől?

inélte

- Kézenfekvő volt, hogy egy több lábon álló, nagy
hallgatói létszáma alapján lobbierős egyetem nagyobb befolyással lehet a döntéshozókra, és több támogatást tud kiharcolni magának. Másrészt az integrációval járó megrázkódtatások jó ürügyet adhatnak
az elkényelmesedett működés karcsúbb, összevont
apparátussal, de eredményesebben dolgozóvá formálására. Talán még ennél is fontosabbnak láttam
a szellemi közeg reménybeli átalakulását. Jó emlékeket őriztem ugyanis hallgatói éveim könyvtárban
töltött óráiról, melyek során jóízű beszélgetésekben volt módom ismerkedni más szakos hallgatók

túl közvetlen

hasznot

is

- Egyértelmű volt, hogy bizonyos vagyontárgyakat, így
a volt szovjet laktanyát csak közösen tudjuk megszerezni. Egy korszerű, igazi, nagy egyetemi campus megépülése még álomnak is túl szép volt, kisebb materiális javak megszerzése azonban az universitas egyesülés
keretei között elérhetőbbnek tűnt. A hallgatói létszám
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- Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy akár
önálló, akár integrált intézményekben egyaránt lehet jó orvosokat, gyógyszerészeket, ápolókat képezni. Ez önmagában nem tenné indokolttá a szegedi
egyetemek összevonását.
- Az ötvenes években erőszakkal kettéválasztott
tézmény egyesítését csupán politikai feladatként
meg?

enyémtől eltérő világlátásával, sajátos szempontjaival. Ha ezek az eszmecserék a különböző természet- és társadalomtudományi karok oktatói között
is kialakulnának, az minden bizonnyal jó hatással
lenne világlátásukra, és új, váratlan szempontok és
ötletek felmerülését eredményezné. Az áthallgatások
könnyebbé válása interdiszciplináris szemlélet kialakulásában segíthet. A természettudományi kar felé
közeledést az tette vonzóvá, hogy bár az egyes, hagyományos szakterületek még korántsem fogytak ki
a megoldandó problémákból, igazán új eredmények
a határterületi kutatásoktól voltak várhatók.
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MONDOTTA:
a SZOTE fejlesztéséről
„A SZOTE három egyetemi és egy főiskolai
karára mintegy négyszáz elsőst vettek fel. Dr.
Fráter Loránd rektor a tanévnyitón bejelenti: az
új felsőoktatási törvény értelmében a SZOTE
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fölött a Művelődési és Közoktatási Miniszté-
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num gyakorolja a főhatóságot, míg a jövő évi
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költségvetést a Népjóléti Minisztérium kezeli.
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Azt mondta: külön öröm az intézmény számára,
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hogy - a sajtó mindennapos válságjelentései
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dacára - jó ütemben halad a SZOTE fejlesz-

|
|

&

X

|

§

|
I

X

|

tése. Az elmúlt két és fél évben megindított,
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folyó vagy befejezés előtt álló beruházások
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összértéke meghaladja az egymilliárd forintot.
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A szükséges személyi változások jelentős részén
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már túljutottunk, és ma tevékenységünk javuló

|

|

tendenciája is érezhető."

I

(Szegedi Egyetem, 1993. szeptember)
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növekedése nyilvánvalóan fokozza egy egyetem, sőt
a befogadó város vonzerejét, így joggal remélhettük,
hogy a Szeged legjelentősebb munkáltatójává előlépő
intézmény szempontjait a város vezetése nagyobb
súllyal veszi majd figyelembe.
- Szeged második legnagyobb felsőoktatási
nye vezetőjeként miben látta az integrált
értelmét?

intézméegyetem

- Abban, hogy - elméletben legalábbis - mindenképpen hatékonyabban működhet. Számos átfedést,
párhuzamosságot meg lehet ugyanis szüntetni. Javulhat a pénzeszközök felhasználása, eredményesebb
és naprakészebb gazdasági és kiszolgálórendszereket lehet működtetni, több fordítható közös létesítményekre, javítható az infrastruktúra. Egy korszerű
felsőoktatási intézmény számítógépes és hálózati
igénye hihetetlenül nagy, ezt igazából csak együtt
érdemes kiépíteni, méghozzá minél előbb, amíg
központi támogatás is nyerhető erre a célra. Eredménynek tartom, hogy a szakemberek véleményét
félretéve, félmegoldások nélkül valósult meg az informatikai hálózat. Eredmény az is, hogy a központi
könyvtár nem a Dugonics téri épület átalakításával,
hanem kibővült feladataihoz méltó, új létesítményként
valósult meg. Az universitas egyesülés tette lehetővé,
hogy keresztberuházásokkal és ingatlancserékkel
a szétszórtan és szűkösen elhelyezett főiskolai karunk oktatóhelyiségeit és kollégiumi férőhelyeit öszszevonjuk.
- Milyen viták kísérték ezt a sokszereplős

egyesülést?

- Bár az önállósághoz szokott intézmények, köztük
a szegedi főiskolák tevékenységének összehangolása, a demokratikus együttműködés kialakítása nem
volt könnyű, érzékelhető feszültség emlékezetem szerint csak három kérdésben volt tapintható. A központi könyvtár kérdése mellett az informatikai hálózat
élelmiszer-ipari főiskolát és a SZOTE morfológiai
tömbjét bekapcsoló részének műszaki tartalma, illetve az egyetemi életbe történő politikai beleszólás
tűréshatára kérdésében alakult ki. Ezek mindegyike
végül jól rendeződött.
- Nem ígérkezett egyszerűnek a többiektől
eltérő
feladatit, nagy költségvetésű orvoskar
beillesztése
az egységes szerkezetbe.

- Akkor is úgy láttam, hogy a valódi törésvonal valójában nem a különböző karok között, hanem az orvoskaron belül: az oktatás és betegellátás között húzódik. E kettő szétválasztására a politika részéről is
indultak bátortalan és átgondolatlan próbálkozások.
Ezek azonban megtörtek az országszerte jelentős
„hűbérbirtokok" élén álló klinikai igazgatók ellenállásán. A későbbiekben létrehozott klinikai központok éppen a lényeg, az egyetemi kórházi szerkezet
felállításának mellőzésével jöttek létre. Az egészségügyi ellátó rendszer szocialista „Csongrád megyei
modelljét", azaz a megyei kórházi szint
kihagyását
idővel még rosszabb, a „szegedi modell" váltotta fel.
Az egyetemi klinikák és a városi egészségügyi intézmények úgymond „integrációja" véleményem szerint
minden elvi alapot és gyakorlati hasznot
nélkülöző
szörnyszülött. Ilyen alapon például a bölcsészkart is
össze lehet vonni a Ságvári gimnáziummal, hiszen
mindkét helyen tanítanak.
- Mi az, amit nem sikerült

megvalósítani?

- Egy ideig szó volt a hittudományi főiskola integrálásáról is, de aztán visszalépett, holott minden
nagy egyetemen működik teológiai kar. A megmaradt problémák közül kiemelem, hogy a jelenlegi
struktúrában a jog és a felelősség nincs egyensúlyban a rektor és a szenátus között. Aztán: próbáltuk
megvalósítani a hallgatói véleményezési rendszert, de
nem sikerült ezt a demokráciát erősítő elemet igazán helyére tenni az egyetemen.
- A mára kialakult jogi keretek megerősítik
a régi tapasztalatot,
hogy forradalmárokból
lesznek jó hivatalnokok?

azt
nem

- Az olyan elemek, amelyek segítették a társadalmi
fordulatot, mint a hallgatóság harmadrésznyi részvétele az egyetemi vezetésben, ma már színvonalellenes
túlhatalmat jelent. Finanszírozási kérdésnek tűnik,
pedig nem az: a felsőoktatási intézmények pénzügyi
érdekeltsége a minél nagyobb hallgatói létszámban
nem más, mint minőséget rontó tényező. A felhígulást ma m á r nem lehet tagadni, a felvételi ponthatárok minimalizálásában rekordok dőlnek. Magyarország nem tarthat fenn több mint 70 felsőoktatási
intézményt, hiszen nincs, és a biológiai statisztika
törvényszerűségei alapján nem is lehet ennyi magasan képzett és elhivatott oktató. Az ötvenes évek óta

f

Az 1926 és 1930 között fölhúzott klinikasor, a hatalmas és egyforma épületek sora elkészültekor
impozáns látványt nyújtott a Tisza felől. A belgyógyászati klinika bejárata fölött Andreas Vesalius latin
disztichonja olvasható, melynek jelentése: „ M i n d azonos módon születünk, de ezernyi halálunk.
Bánthat ezer nyavalya: testnek az épe csak egy."

értékcsökkenésben szenvedő középfokú képzés sem
termel elegendő, felsőfokú képzésre felkészített hallgatót. A Biblia szavait kiegészítve: megvan az ideje
az aratásnak, és megvan a vetésnek - de el kell jöjjön
az ideje a rostálásnak is.
- Ebbe beletartozik az önköltséges képzés kirostálása
is, vagyis hogy ne tehessen pénzért diplomát venni?
- A hallgatóság meghatározó hányada csupán a diploma megszerzésében, és nem a ténylegesen megszerzett ismeretekben érdekelt. Tandíjkérdésben
mindenkor a bevezetése pártján voltam, és vagyok
is. Nemcsak bevételi okokból, hanem mert „ami ingyen van, annak nincs becsülete". A szociális igazságosság érvényesítésére sajátos módon a Harvardmódszer ajánlható. Ott először szakmai felvételit
tesz a hallgató, majd a kiválasztott legjobbak anyagi
lehetőségeit második lépésben vizsgálják. Aki megteheti, tandíjat fizet, sokat, aki pedig rászorul, teljesítményével arányos és elegendő ösztöndíjat kap.

Tőlünk nyugatabbra eléggé megszokott, hogy még
az a hallgató is, akit el tudnának látni a szülei, saját
munkájával keresi meg a kenyérrevalót. A hallgatói
nyilvántartás számítógépesítése az első lépés lehet
a dékáni apparátusok összevonásában. Nagyon fontos, hogy az orvos-, fogorvos- és gyógyszerészképzés
mellett más szakokon is meginduljon a térítéses (devizás) képzés. A tandíj bevezetése mellett nem biztosan
ördögtől való az az ötlet, hogy csak a mindenkori
igényeknek megfelelő alapszakok nyerjenek állami
finanszírozást, a ráképzések, hobbi-szakok térítésessé váljanak.
- Az oktatás
szükséges?

színvonalának

karbantartásához

mi

- A követelmények szigorítása mindinkább létkérdéssé válik. Az oktatói minősítési rendszer szétmállott. Az oktatómunka színvonalának
hitelesítését
elősegítené egy külső kimeneti kontroll: független
szervezet, amelyik figyeli, hol látják szívesen egy

Mádl Ferenc művelődés- és közoktatásügyi miniszter (középen) és Fráter Loránd, a S Z O T E rektora
(jobbról) - az egyetem ünnepén, az elnökségben.

adott intézmény friss diplomását, hány jelentkező
közül választják, milyen kezdő fizetést kínálnak neki,
milyen további vizsgák teljesítéséhez kötik más országban egy adott szakmában a működési engedélyt,
hanyadszorra sikerül ezt a vizsgát letenni, milyen
arányban jelentkeznek valahová külföldi hallgatók
és doktorjelöltek és így tovább. Ahhoz, hogy valóban jobbak lehessünk, kritikusabb szemmel lenne
érdemes magunkat szemlélni. A curriculumot időről
időre, legalább tízévente felül kell vizsgálni és hozzáigazítani a tudományok és a társadalom elvárásaihoz. Ugyanakkor az oktatás hangsúlyait az önképzés,
kreativitás és gyakorlati alkalmazhatóság
irányába
kívánatos eltolni.
- Ki és hogyan vezesse az

egyetemet?

- Az egyetemek vezetési struktúrájában ma is a kollektív vezetés sztálini téveszméje köszön vissza. Az
egyetemi tanácsok a demokrácia örve alatt szavaznak meg súlyos döntéseket anélkül, hogy azok kö-

vetkezményéért bárki, bármilyen felelősséget vállalna. A többségi szavazás általában nem az újat,
kényelmetlent, esetleg fájdalmasan szükségszerűt
támogatja, hanem a megszokottat. A szakszervezeti jellegű hallgatói érdekképviselet saját hosszú távú
érdekeivel szemben is a számára könnyebb megoldásért harcol. A Szegedi Tudományegyetem jövője
szempontjából meghatározó a méret és a súly közötti
választás, annak az egyszerűnek látszó kérdésnek az
eldöntése, hogy nagy vagy híres egyetemmé kíván-e
válni? Felfogásom szerint az egyetemet nem a tanács,
hanem a rektor vezeti. Az egyetemi tanács a rektor
személyéről és hosszú távú elképzeléseiről ítéljen, ne
a napi ügyekről. A kollektív bölcsesség dolga - amit
az általam megismert egyesült államokbeli egyetemeken legfeljebb 3-5, egyéni érdekeitől m á r megszabadult, nagy tekintélyű „öreg" tanácsa támogat
- a vezetői feladatra rátermett, nagy formátumú személy megkeresése és megszerzése. Azokban az országokban, ahol a felsőoktatás igazán eredményes,
erre a posztra nem feltétlenül akadémikust, sőt nem

is mindig egyetemi tanárt választanak - miközben
ezek egyike sem kizáró ok. A főállású, professzionális rektor legfontosabb tulajdonsága a rátermettség,
feladata pedig koncepció kidolgozása, a politikai és
pénzügyi támogatás megszerzése annak megvalósításához és a menedzsment irányítása. A Harvard Bili
Clinton pénzügyminiszter-helyettesét választotta
elnökül, Larry Summers ma Barack Obama vezető
gazdasági tanácsadója. A karok vezető testületeinek
legfontosabb feladata az egyes tanszékek vezetésére
leginkább alkalmas személy felkutatása, aki nem feltétlenül a sorban következő egyén, nem is biztosan
ugyanarról az egyetemről. A belterjesség ellen magasra helyezett mércével lehet küzdeni.
- Ma mi a rektor

feladata?

- A mindenkori rektor egyik legfontosabb feladata
a hosszú távú koncepció kidolgozása és karbantartása mellett a pénzügyi háttér biztosítása. Pusztán
az állami támogatásra hagyatkozva csak a rutint lehet üzemeltetni. Minden rugalmas alkalmazkodás,
változtatás, továbblépés többletforrást igényel. Az állami fenntartású intézményekre is úgy érdemes gondolni, hogy költségvetésük 60 százaléka támogatás,
a f e n n m a r a d ó 40 százalék saját bevétel legyen. Ez
tandíjból, pályázatokból, ipari együttműködésekből,
bérkutatásokból, szabadalmakból, adományokból
és hasonlókból származhat, de komoly tartalék van
a működési költségekben is. Majdan, mikor kutatóink több 10 vagy 100 millió dolláros vagy eurós pályázatokat nyernek, és a helyben beérkezettek sem
üldözik el őket, szükség lesz egy inkubátorházra, egy
nagy, de csak alapszolgáltatásokkal ellátott épületre,
melynek helyiségeit néhány évre kibérelve a munkát
tanszéktől függetlenül is sikerre lehet vinni. A költségek csökkentésében közrejátszhat a megfelelő „intézményi emlékezet" kiépítése, amelyből megtudható, hogy egy korábbi vezetés bizonyos kérdésben mit
döntött és miért. Egy példa: a kilencvenes években
tudható volt, hogy belátható időn belül nincs reális lehetőség a meglévő klinikák egyetlen hatalmas
tömbbe telepítésére, viszont égető szükség van egy
teljes sebészeti - műtétes - tömbre. Ezt akkor egy
kiváló osztrák kórházépítő céggel megterveztettem,
a terveket pedig az utódokra hagyományoztam.
A nagy, biopolisznak nevezett projektálmok után ma
ott tartunk, hogy az eredetileg képzelt helyre és méretben ismét csak sebészeti tömböt terveznek anél-

kül, hogy a fiókban lévő, színvonalas tervekről bárki
is tudna. Ugyanakkor sikeres példák átültetésével
is növelhető a bevétel. Például az Egyesült Államok
nagy egyetemeinek komoly bevételi forrásai az öregdiákoktól befolyó adományok. Egy jól szervezett és
megfelelően karbantartott alumnusi rendszer nálunk
számottevő bevételt leghamarabb úgy húsz-ötven
év múlva hozna, ahhoz azonban m á r most el kellene indítani. A vezetés legnehezebb feladata, hogy
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a munkához szükséges pénz mellett minden emberi
erőforrást meggyőzzön, és mozgósítani tudjon.
- Ön rektorként az egyetem történetéből
újította meg a vezetést. Most használják
pasztalatait?

kiindulva
az ön ta-

- Másképp tekintenek egy intézményre, ha a múltjára büszkén ápolja hagyományait. A Szent-Györgyi
Albert név ismertségét is kár volt veszni hagyni. Ma
m á r nem kérdeznek, de amikor hivatalba
léptem,
én sem kérdeztem meg elődömet. Azért sem, mert
a korábbi rektorral, Petri Gáborral a sebészeti klinikán napi kapcsolatban álltam, s az egyetemvezetés ügyeiben naprakész ismeretekkel rendelkeztem.
Megismertem, hogyan gondolkodik, mit miért tesz,
láttam, hogy például mennyire udvarias a minisztériumi portással vagy az osztályvezetővel, akitől
jövőre kérni fog valamit. Én így szereztem tapasztalatot. De nagyon nehéz volt beláttatni, hogy ahhoz,
hogy kapjunk, adni is kell.
- Lassan tíz éve, hogy tart, de hogyan sikerült
a „házasság"?

ez

- Az integráció alépítménye - informatika, gazdálkodás, hallgatói adminisztráció - végül is valamilyen szinten működik. De a felépítmény - hallgatói
és oktatói átjárás, egymás iránti nyitottság, közös

szellemiség, fellendülő határterületi kutatás, ipari
kapcsolatok, a politikára való komolyabb ráhatás
- kibontakozása egyelőre várat magára.
Mindanynyiunk érdeke ma még senkinek sem eléggé saját érdeke. Továbblépni akkor tudunk majd, ha belátjuk:
az egyéni érdek igazán jól a közös érdeken keresztül
tud érvényesülni.
- Milyennek

látja a jövőt?

- Amilyen gyorsan és békésen zajlott a puha diktatúrából a furcsa demokráciába való átmenet, éppen olyan
gyorsan mosták alá egyéni és csoportérdekek búvópatakjai az anyagi jólét mellett egy kultúrájában is
igazán európai országról vallott álmainkat. Érdemes
átgondolni a felsőoktatási törvényt. Az átmeneti kort
tükröző, megörökölt és elavult megoldásokból, meg újnál újabb ötletelésekből összefércelt paragrafushalmaz
egyszerűsítésre szorul. A szabályozó elveket kell kodifikálni, nem a részletmegoldásokat. Ilyenek a felsőoktatás
célja, feladata és tevékenységének minősítése, az egyetemi autonómia keretei, a finanszírozás és gazdálkodás formái, az egyetem és a karok, illetve az egyetem
és főiskolák egymáshoz való viszonya, a közalkalmazotti jogállás szigorítása és hasonlók. Újragondolandó
a vezetési struktúra, tisztázandó a centrum fogalma és
viszonya az egyetemmel. Egy egyetem akkor tekinthető
jónak, ha hallgatói és oktatói nem a közelsége miatt, hanem a távolsága ellenére is mellette döntenek.

DR.

DOBOZY

ATTILA

A SZOTE UTOLSÓ REKTORA
1997 É S 1999 K Ö Z Ö T T , A Z S Z T E Á L T A L Á N O S
R E K T O R H E L Y E T T E S E 2000 É S 2003 K Ö Z Ö T T :
„ Végig integrációpárti voltam, de gazdasági területen
nagyobb önállóságot szerettünk volna "

A

szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem tekintélyes tanári testülete második elnökének, aztán rektorhelyettesnek, a Szegedi Universitas Egyesület elnökének, majd rektornak választották Dobozy Attilát, aki máig integrációpártinak vallja magát. A Szegedi Tudományegyetem általános
rektorhelyetteseként, a Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerész-tudományi Centrum első elnökeként, illetve az elmúlt tíz évben gyűjtött tapasztalat alapján korrigálná az univerzitás működését. Mikor ideálképéről
kérdeztük, azt válaszolta: „előttem azoknak a nagy nyugati univerzitásoknak a példája lebeg, ahol egyetlen
egyetemen belül folyik a különböző tudományok mellett a művészeti képzés".

- Mezőtúron a gimnáziumi negyedik osztályban a biológiatanáromtól hallottam először arról, mi a különbség a protektor és a prorektor között. Azt a szót,
hogy rektor korábban csak Jókainál olvastam, aki helyenként rektornak, másutt professzornak nevezte a tanárokat. Szegedről persze sokat hallottam, hiszen
a szüleim itt cseperedtek föl, és nagyon szerették
a várost. Őket innen száműzték, Szeged volt nekik
a mindenükl Sokat meséltek: a városról, a Tiszáról.
Gyakran szórakoztattuk magunkat a jellegzetes szegedi turul nevű játékkal - nosztalgiából is.

lottam: nincs annál nagyobb gyönyörűség, mint egy
őszi vagy tavaszi vasárnap délután a korzón sétálni,
így aztán, amikor 1957. szeptember 7-én, vasárnap
délután Szegedre érkeztem, elsiettem az albérletembe,
lepakoltam a csomagjaimat, és 7 órakor már a korzón sétáltam. Abban az időben a platánfák alatt két
oldalt székek sorakoztak. Nagy ö r ö m ö m r e felfedeztem két mezőtúri iskolatársatnat: egyikük másodéves
jogász, másikuk gyógyszerészhallgató volt. Boldogan
üdvözöltem őket, és a fiúk is nagyon örültek nekem.
Felszólítottak, hogy mutatkozzak be a mellettük ülő
két lánynak. A két ifjú hölgy - mint később kiderült,
szintén egyetemisták - kissé meglepődve nyújtott
kezet. Amikor le akartam ülni, a fiúk a r r a kértek,
hogy most már mutassam be őket is. így kezdődtek
egyetemi tanulmányaim.

- Mi az első személyes emléke

- Az ifjú medikus milyen élményeket

- Szegeden született, de nem itt nevelkedett.
Viszont
szülővárosában
diplomázott. Gyerekként,
diákként
milyen kapcsolata volt Szegeddel? Hát az egyetemmel?

szülővárosáról?

- Édesanyámtól, aki szegedi lány volt, és nem szeretett Mezőtúron lakni, éveken keresztül csak azt hal-

gyűjtött?

- Már október elejére kiderült, hogy elsőéves orvostanhallgatónak
lenni nem igazán izgalmas
feladat.

együtt tartotta a gyakorlatot. Természetesen a tanársegéd az esetek jelentős részében csak a gyakorlat
kezdetére jött be, így a TDK-sok csaknem önállóan
végezhették feladatukat. Őszintén szólva máig sem
tudom, hogy az 1-2 évvel fiatalabb másodéves hallgatók vajon mit tanulhattak tőlünk.
- Tehát a tudományos
kutatóorvos?

diákköri

munka

miatt

lett

- Az élettani intézetben ismertem meg a kísérletes
munkát, hogyan kell egy kérdésnek az irodalomban
utánajárni, hogyan kell kísérletet tervezni, hogy kell
a kísérleti állatokkal bánni. Az én vezetőm Madarász
István volt, aki nagyon pontosan megszabta a feladatokat, megtanította a módszereket, de ezt követően
önállóan dolgozhattam. Elmagyarázta a pályamunkaírás szempontjait, de csak a kész pályamunkát olvasta el, és azt változtatás nélkül benyújthattam. Ezt
követően azonban komoly szemrehányást kaptam,
ha valami rossz volt, vagy másképp kellett volna
csinálni vagy írni. Ez az önállóság nagyon tetszett.
Nagy része volt abban, hogy négy év alatt öt pályamunkát írtam, és három OTDK-n vettem részt.
- Ilyen élmények, illetve gazdag oktatói és kutatói
tapasztalattal a háta mögött mi a válasza az egyetem feladatát, az egyetem lényegét firtató kérdésre?
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Az anatómiát magolni kell, míg a kémia, fizika és
a biológia abban az időben alig volt több, mint egy
jó középiskola tananyaga. A másodév m á r sokkal
izgalmasabb volt, kezdtem úgy érezni, hogy ezért
jöttem ide. Az élettan nagyon érdekesnek
bizonyult.
Amikor a második félév elején kihirdették, hogy az
érdeklődők beléphetnek a Tudományos
Diákkörbe,
azonnal jelentkeztem. Ettől kezdve egyetemi éveimet
ez határozta meg. Naponta 5-6 órát töltöttem az intézetben, gyakran az előadások rovására is. A légkör nagyon liberális volt, nagyon h a m a r önállóan
dolgozhattunk, és teljesen szabadon mozoghattunk
Ez arra is kiterjedt, hogy harmadévtől kezdve a diákkörösöknek kulcsa volt az intézethez, ami azt is
lehetővé tette, hogy a téli vizsgaidőszakban esténként a laboratóriumban tanuljak. Harmadév első
félévétől kezdve a kevés oktató miatt kötelező feladatunk volt a tanítás. Hetente 2 alkalommal 2-2
csoportnak egy tanársegéd és egy diákkörös hallgató

- Az egyetemet a tanárok és a diákok teszik azzá, ami.
A falak és a felszerelés: semmi! Egy jó tanár a hallgatók társaságában mindig tanítana, példa és mester lenne. A gyakorlati készségek elsajátításához
kellenek a különböző eszközök, lehetőségek, laboratóriumok, könyvtárak. De ahhoz, hogy valakivel
a szakma, például az orvoslás lényegét megismertessük és megszerettessük, elengedhetetlen a személyes
kapcsolat. Egész életemet meghatározó tanárokkal
találkoztam magam is: Csillik Bertalantól és Obál
Ferenctől a funkcionális gondolkodást tanulhattam
meg, Ivanovics György még ma is modernnek számító genetikai és biokémiai szemlélettel oktatta a mikrobiológiát. A kórbonctan számos területére most is
úgy gondolok, ahogy azt Korpássy Béla tanította, és
klinikai tanulmányainknak nagyszerű alapot adott
a Karády István-féle kórélettan. A negyedév legfélelmetesebb tárgya a gyógyszertan volt, de Jancsó professzor a maga lassú és monoton módján hihetetlenül érdekes előadásokat tartott.

- Visszatekintés címmel jubileumi kiadványt
jelentettek meg tanítványai
az ön hetvenedik
születésnapja alkalmából, tisztelgésként. Az ott
olvasható
visszaemlékezésében
viszont ön az, aki meleg szavakkal szól egykori tanárairól. Mindebből
emberi
kapcsolatokkal átszőtt, vagyis nem is olyan „rideg"
és „túlhierarchizált"
helynek látszik az orvosegyetem, mint amilyen a híre.

dupla erőfeszítést igényelt, mert semmiféle m ó d j a
nem volt annak, hogy elfogadtassak tárgyakat, öszszefésüljék nekem az órarendeket. A következő két
évben az orvosi egyetemmel párhuzamosan, majd
végzésem után a katonai szolgálat kezdetéig összesen
hat szemesztert hallgattam ezen a szakon. Későbbi laboratóriumi munkám során igen nagy hasznát vettem
ezeknek az ismereteknek.

- Nemcsak az orvosegyetemre, hanem bármelyik
kórházra jellemző az erős és szoros hierarchia, mert
az a gyógyító munka jellemzője. A betegért mindent
meg kell tenni, a gyógyítószakma ezért kőkemény
hierarchia mentén működhet csak. Egy kórházban
a hierarchia megsértése majdnem akkora vétség, mint
a katonaságnál, egy harcoló hadseregben. De nem
kötelező ez a hierarchia a kutatásban, a tanításban.

- A korábban egynek számító, de 1950-től külön életet élő két egyetem belső életét is megismerte.
Menynyire volt belterjes, befelé forduló, magának
való
intézmény a SZOTE, illetve a JATE?

- A különböző szabnák, kutatók
együttműködésének
jelentőségét mikor tapasztalta meg először?
- Másod-harmadéves lehettem, amikor megérkezett
az egyetemre az új belgyógyászprofesszor, Földi
Mihály, akinek abban az időben fő érdeklődése az
agyi nyirokkeringés vizsgálata volt. Földi profeszszor magával ragadó személyiségnek és nagyszerű
szervezőnek bizonyult, hamarosan a fél egyetemmel
együttműködött. Ebben a kollaborációban az élettani intézet az agyi nyiroködéma elektrofíziológiai és
magatartási hatásait vizsgálta. En több feladatot is
kaptam ezekben a kísérletekben. Végül: Obál Ferenc
és Földi professzorral együtt e témából készült dolgozat fejlécén láttam első alkalommal nyomtatásban
a nevemet.

- Rideg volt a struktúra. De pénzügyi okok miatt is nehéz lett volna az együttműködés a felsőoktatási intézmények, de sokszor még az egyetemen belül a különböző tanszékek között is. Eseti
együttműködésre persze volt példa: a JATE TTK Mikrobiológiai Intézete és az orvosegyetem hasonló intézménye között folyamatosan élt a munkakapcsolat.

DÁTUM: 1996
„A

Szegedi

Universitas

szempontjából

a következő évek azért is döntő jelentőségűek,
mert most kell megalapozni és átgondolni
az Universitas szerkezetét,

programját"

- mondta dr. Dobozy Attila, a SZOTE klinikai
rektorhelyettese, az Universitas soros elnöke.
„A következő évek legfontosabb feladatának
az eddig jól működő klinikán az oktató, gyó-

- De az együttműködés terén ön „továbblépett": saját személyében próbálta „egyesíteni" az orvosegyetem és a tudományegyetem
lehetőségeit, amikor vegyész szakra is jelentkezett?
- A gyógyszertani előadások és a diákköri munka mélyítette el a kémia iránti érdeklődésemet.
Negyedév
után a JATE TTK dékánjának engedélyével, az érintett tanszékek vezetőivel egyeztetve,
vendégindexszel
felvettem a vegyész szakot. Jóindulattal támogattak
a tanárok, de a diákok részéről nem volt komoly
érdeklődés az ilyen „áthallgatás" iránt. Abban az
időben, amikor vegyészetet hallgattam, egyetlen
ilyen „csodabogárnak" számítottam. Igazság szerint

gyító és tudományos tevékenység színvonalának megőrzését, illetve fejlesztését tekinti.
(...) Az egészségügy átalakításának programja
megkerülhetetlen feladattá teszi a fekvő- és
járóbeteg-ellátás arányának megváltoztatását
és ennek az angolszász normához közelítését.
(...) Most kell kigondolni és megteremteni az
Universitas szerkezetét, programját, működési
szabályzatát olyan flexibilis feltételek között,
amelyek lehetővé teszik a változó körülményekhez való gyors igazodást."
(Szegedi Egyetem, 1996. október 1.)_}

Sőt: míg önállóan működött a SZOTE, sokkal szorosabban együttműködött az SZBK-val is, mint a szegedi
integrációt, a Szegedi Tudományegyetem időszakát
jellemző „tudásközpontokban".
- A SZOTE Mikrobiológiai Intézetében kezdődött orvosi pályafutása. Milyen munkamódszert
tanult ott?
- Ivánovics György laboratóriumában dolgozhattam.
Ez nagy kitüntetésnek és - mint kiderült - hihetetlen
szerencsének bizonyult. A professzor, ez már abban
az időben is kuriózumnak számított, naponta több
órát dolgozott a laboratóriumban. Az intézetben töltött öt év során mindennap részletes kísérleti tervet készített magának és munkatársainak. A reggeli munka
mindig azzal kezdődött, hogy az előző napi eredményeket megbeszéltük...
- ...Mintha Szent-Györgyi
sonló lett volna...

Albert módszere

is ha-

- Ebben az időben rengeteg olyan módszert tanultam,
amelyet ezt követően harminc éven keresztül használtam a tudományos munkámhoz: sejteket és szöveteket tenyésztettünk, DNS-t izoláltunk, baktériumokat
transzformáltunk, mutánsokat izoláltunk, enzimológiai
és izotóp módszereket, valamint sűrűségigradienscentrifugálást alkalmaztunk és kromatografáltunk.
Ezek ma is széles körben, nagyon sok laboratóriumban
használt eljárások. Ivánovics professzortól tanultam dolgozatot írni is. Az első közlemény megírásakor elmondta a helyesen megírt dolgozat szerkezetét, kifejtette,
hogy az egyes fejezeteknek mit kell tartalmazniuk, és
az egész dolgozatot együtt írtuk meg. A későbbiekben
mindig gondot fordítottam arra, hogy munkatársaimnak továbbadjam az Ivánovicstól tanultakat.
- Ön kipróbálta,
milyen orvos-vegyésznek
Az áthallgatás megkönnyítése
volt az egyik
a szegedi felsőoktatás integrációjának. De e tíz
ezelőtt csúcspontjára
jutott folyamat kezdete
mikor találkozott a felsőoktatás „javításának"
„megreformálásának"
kísérletével?

lenni.
célja
évvel
előtt
vagy

- Iszonyatos erővel presszionálták, különösen a hetvenes években, az oktatás reformját. Az orvosképzésen
belül különösen sikertelennek bizonyultak ezek a kísérletek. Talán csak annyi maradt meg ezekből, hogy akkortól kezdve használjuk szemléltetőeszközként az em-

beri test belsejét föltáró bábokat vagy számítógépes
programokat, vagy a zártláncú televíziós rendszert.
De látni kell: a legmodernebb eszközhöz is kell a tanár,
aki magyaráz. Tehát az oktatási reformok az egyetemi
képzés lényegét nem érintették. Az egészségügyi reformok hatottak a munkaköridményekre. De e két irányból érkező változtatásokról az volt a véleményem,
hogy bizonyosan jó szándék húzódott meg mögöttük, de mindkettő eredendő oka: anyagi. Ugyanakkor
a gazdasági körülmények olyankor kényszerítettek ránk
az egészségügyben változtatásokat, amikor ezekre a társadalom még nem volt fölkészülve. Gondolok például
a kilencvenes évek elejének ágyszámcsökkentéseire. Tíz
évvel később, amikor másodszor rugaszkodtak neki, s
már adottak voltak a feltételek is - például létezett az
egynapos sebészet j o b b a n működött a mentőszolgálat
is, elterjedt az idősebbek körében is a mobiltelefon -,
akkor minden ellenállás nélkül megvalósult az ágyszámok csökkentése, s a betegek szempontjából ma
sem látom hátrányosnak ezt a reformot.
- A kutatómunkába
bevont fiatalember
láthatott bele az egyes tanszékek vagy az
zetés ügyeibe?

mennyire
egyetemve-

- A Szegedi Orvostudományi Egyetemen a rektor akkor kezdett nem dékáni minőségben dolgozni, amikor
az orvosegyetemen is kialakultak a karok. De ahhoz
el kellett telnie egy kis időnek, mire a gyógyszerésztudományi karnak nevezett egységet kívül és belül is
önálló egyetemi karnak tekintették. Hasonlóképpen
történt ez később, amikor a korábbi egészségügyi
főiskola önálló karként integrálódott az orvosegyetembe. Bár addigra már beletanult, ezért valóban
„rektori hivatalként" kezdett viselkedni az egyetemet
irányító apparátus is. így hát számomra az első, rektorként föltűnt személy nem is Petri Gábor, hanem
Szilárd János volt a nyolcvanas évek végén.
- A rendszerváltozás
velejárója volt a
hogy erős belső hatalmi centrum lett a
rokból álló tanári testület?

SZOTE-n,
professzo-

- Minden intézményben másképp zajlott le a belső
rendszerváltozás. A SZOTE rektora, Szilárd János - eltérően más szegedi intézmények elsőszámú
vezetőitől - nem mondott le azonnal a politika nyomására. Ezt bölcs döntésnek tartom ma is, mert időt és
teret adott arra, hogy meggondoltabban játszódjanak le

ezek a folyamatok. S amikor annak eljött az ideje - fél
éven belül, igazán demokratikus körülmények között
- , átment a hatalom a következő vezető garnitúra kezébe. Addigra egy új grémium, a Tanári Testület alakult, amely akkor alapvetően konzervatív szemléletű
volt. A változásokról a tanári kar képviselői - ezek
egyike voltam én is - , az oktatók - azaz a „reformerek" - és a hallgatók küldötteivel háromoldalú
tárgyalást folytattak. A tárgyalások néhány ingeriilt
megjegyzéstől eltekintve békések és konstruktívak voltak. Az itt született megállapodások alapján választottunk rektort - Fráter Lorándot -, dékánokat és egyetemi, valamint kari tanácsot. Ezek szellemében új
szabályzatok születtek. Bár az új vezetés összetétele
nem mindenben felelt meg a tanári kar kívánságainak,
alkalmas volt arra, hogy a szükséges változtatásokat
megvalósítsa. Talán a tárgyalás sikere miatt a tanári
testület engem választott második elnökének.

formálisan, de azért működik, és döntései csak a kar
számára iránymutatóak.
- Az egyetem „rendszerváltó vezetésének" megbízatása eredendően két évre szólt, de hat lett belőle. Miért?
- Mert a hivatali idő letelte előtt az egyetemi tanács az újraválasztás utáni hivatali időt négy

TALALKOZASOK:

„Felhívással fordult a száz leggazdagabb
magyarhoz hét Széchenyi-díjas szegedi akadémikus. Arra kérik a vállalkozókat, ösztöndíjjal

támogassák a száz, nemzetközi visszajelzések
szerint legsikeresebb magyar tudóst. A vállal-

- Személycserékkel,
„véráldozattal"
járt a „belső
rendszerváltozás",
akkori
átalakulás?

kozóknak adottak a lehetőségeik arra, hogy
a hazai tudósok munkakörülményeit javítsák,
kutatásaikat támogassák. Ez részükről nem csak

- Szerintem komoly „véráldozatot"
nem hozott
az egyetemen a rendszerváltozás: három-négy professzortól búcsúztak el. Ezek közül a legnagyobb
veszteségnek Csillik professzor kényszerű távozását tekintem, mert hiánya tartós problémát okozott
az oktatásban is. Ugyanakkor - a külső szemlélő számára érthető okok nélkül - nagyon kiváló emberek
mentek el az egyetemről, néha „önszántukból", mert
ellehetetlenedtek körülöttük a körülmények, vagy
éppen kényszerből; néhány esetben viszont a személyi változások nagyon is indokoltak voltak.

egyszerűen önzetlen cselekedet lenne, hiszen
a létrejövő szellemi termékek végső soron a gazdaság növekedését is szolgálnák - áll Dobozy
Attila, Dudits Dénes, Keszthelyi Lajos, Papp
Gyula, Solyniosi Frigyes, Telegdy Gyula és
Vígh László közös felhívásában. Hazánkban
a természettudományok területén a legnagyobb
gondot ma már nem az eszközök, hanem a kutatók hiánya, illetményük előteremtése jelenti.
Az EU-országok népességéhez viszonyítva
Magyarországon van a legkevesebb kutató,
jelentős minőségi változást eredményezne, ha

- De a „professzori kar kontrollja"
a Tanári
Testülettel?

maradt? Mi lett

- A Tanári Testület 2002-ig, 2003-ig, vagyis 10-12
éven át, havonta-kéthavonta, vagyis rendszeresen
ülésezett. Elnöke évente változott. Ám minden olyan
ügyről, amelyet a későbbiekben a kari vagy az egyetemi
tanács tárgyalt, a Tanári Testület véleményt alkotott
és szavazott, jegyzőkönyv is készült. Ez a döntés nem
volt kötelező senkire és semmire, de mégis: amikor
az egyetem tanárai közül ötvenen-hatvanan, vagyis
a professzori kar valamiről nagy szótöbbséggel véleményt mondott, akkor azt illett nagyon megindokolni, ha valamelyik egyetemi testület mást határozott.
Ma már nem oly élő és lüktető ez a testület, inkább

a száz leggazdagabb vállalkozó személyenként
öt-tíz ösztöndíjat - nevezzük Szent-Györgyiösztöndíjnak - létesítene. Egy doktorandusz
illetménye évi 1,2 millió, egy posztdoktori
kutatóé hárommillió forint. A két, munkájában
sikeres csoport közötti kapcsolat példamutató
nemzetépítő formája lehetne, ha a száz leggazdagabb vállalkozó elsősorban az objektív
felmérések, a nemzetközi visszajelzések szerint
száz legsikeresebb tudós honfitársának kutatóhelyét erősítené a javasolt ösztöndíjakkal
- fogalmaznak az akadémikusok."
(Szegedi Egyetem, 2008. február 18.)

évre emelte. Ez azért említésre méltó, mert a háromoldalú tárgyalások során a „reformerek" egyik
követelése az volt, hogy korlátozzuk a vezetők és a
vezetőtestületek megbízatásának
tartamát. Az első
periódus után csupán néhányan nem vállalták a
megbízás folytatását, illetve csak keveseket nem
választottak újra. Ezek helyett természetesen újakat jelöltek, így lettem 1993 és 97 között klinikai
rektorhelyettes.

este hét órakor. Másnap 9 órakor pedig elmentem
a Szegedi Universitas Szövetség ülésére, ahol megvá-

- Tehát elsősorban
centrálnia?

a gyógyítómunkára

kellett kon-

- Rektorhelyettesi megbízásom idején először is
meg kellett valósítani az egységes klinikai
informatikai rendszert. Ebben a rektor nagyon sokat segített.
Aztán: erre az időre esett az egészségügy átlagköltség
alapú finanszírozásának a bevezetése. Szinte megoldhatatlan feladat volt az akkori
ágyszámcsökkentési
tárgyalásokon az egyetemi klinikák érdekének képviselete. Ezeket a tárgyalásokat a megyei egészségbiztosítási pénztár vezetésével a kórháztulajdonosok
folytatták, s én ott az államot képviseltem, hiszen
az egyetem állami tulajdon. Az önkormányzati
képviselők összefogása és érdekközössége viszont
azt eredményezte, hogy Csongrád megyében a legtöbb ágyat az egyetemi klinikák vesztették. Máig is
úgy gondolom, hogy az a határozat nem szolgálta
a betegek érdekét.
- Ideáját az univerzitásról Fráter Loránd
papírra
vetette. A rektor megvitatta helyetteseivel a SZOTE
jövőjét is érintő stratégiai
elképzeléseit?
- Egyáltalán nem. Erről nem beszéltünk soha. Akkor kerültem bele egyik pillanatról a másikra az integrációba, amikor Fráter úgy döntött: kilép. Összehívta a rektorhelyetteseit, de csak ketten jelentünk
meg, mert a harmadik helyettest, Dux Lászlót nem
tudta elérni. Mikor leültünk, közölte: az integrációs tárgyalásokban tovább nem kíván részt venni,
s kérdezte, mi a véleményünk, mi legyen az orvosegyetem álláspontja. Nekünk Papp Gyulával az volt
a véleményünk, ezt a folyamatot nem szabad abbahagyni. Erre megkérdezte: „Ki az, aki az orvosegyetemet a továbbiakban képviselné?" A második
rektorhelyettesi periódusát töltő Papp Gyula azt
mondta: ő ezzel inkább nem foglalkozna, én meg
azt válaszoltam: „majd én megcsinálom". Ez volt
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(Szegedi Egyetem, 2008. június 16.)
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lasztottak soros elnöknek. Elvállaltam, mert nem engedhettem meg, hogy amikor egy ilyen jövőt érintő,
fontos időszak következik, az orvosegyetem ne legyen vezetője az integrációt alkotó intézmények tanácsának.
- A Szegedi Universitas Szövetség elnökeként menynyire kellett közvetítenie a SZOTE hivatalos álláspontját, vagy megjeleníthette egyéni véleményét is?
- Akkorra m á r kialakultak a SZOTE rektora és
a többi intézmény vezetője korábbi tárgyalásainak
eredményeként az integráció keretei. Ugyanakkor
számos fontos lépést tettünk az egyesülés előkészítése
érdekéhen. Elhatároztuk, hogy az integrációhoz nyújtott pénzügyi támogatást egy egységes, közös tanulmányi és információs központ kialakítására fordítjuk. Tanártársaimtól sok szemrehányást kaptam, mert ezt
a jelentős összeget nem az oktatás és a kutatás feltételeinek közvetlen javítására fordítjuk. Remélem,
ma már mindenki elfogadja, hogy jól döntöttünk. Én
a TIK-ben érzem leginkább egy igazi egyetemi campus
szellemét. Abban az időben határoztunk az egész
egyetemre kiterjedő egységes informatikai és telefonrendszer kialakításáról is. A végeredmény az orvosegyetem számára elfogadhatónak látszott. Amit
pedig másképp szerettünk volna, az annyira nem egyezett a kormányzati elképzelésekkel és a később kodifikált szabályokkal, hogy nem lehetett megvalósítani.
- Miben volt „különutas"
nye?

az orvosegyetem

vélemé-

- Gazdasági területen sokkal nagyobb
önállóságot szerettünk volna! A felsőoktatási intézmények
egyesülése a tanári kart megosztotta. A többség,
főleg az elméleti tanszékek vezetői, az oktatás és kutatás területén remélhető előnyök, valamint a tradíciók miatt az integráció mellett álltak. A klinikusok
egy része azonban a várható finanszírozási problémák, valamint a két főhatóság - az egészségügyi és
az oktatási minisztérium - eltérő érdekei miatt félt
attól. Ahogy közeledtünk az univerzitás felé, az integrációs lelkesedés fokozatosan kopott. Igaz, az orvosegyetem, majd a kar meghatározó professzorai
az integráció hívei maradtak.
- Mint a Szegedi Universitas Szövetség elnöke
volt az álláspontja az integráció
mértékéről?

mi

- Végig integrációpárti voltam. A főiskolák, így a vásárhelyi főiskola beintegrálását is támogattam.
- A különböző előtörténetéi karok békés egymás mellett élése jellemezte a
SZOTE-időszakot?
- Feszültségek voltak az orvosegyetemi karok között, melyek talán jobban kiegyenlítődtek volna, ha
önálló marad az orvosegyetem. Ugyanis e feszültségek elmélyültek az integráció előkészítése során. Sőt:
a SZOTE-t alkotó három - általános orvostudományi, gyógyszerész-tudományi és egészségtudományi
- kar viszonya megromlott. Az épületek, tantermek,
eszközök megosztása, a pénzügyi keretek szétválasztása, a korábbi kiadások elszámolása és a személyi
ellentétek olyan feszültséget eredményeztek, amelyek az évek során is csak lassan oldódtak. Ezekben
a megbeszélésekben csak csekély szerepet vállalhattam, hiszen itt már a jövendő független karok érdeke
és nem a szolidaritás volt a rendező szempont.
- Miután Fráter Loránd rektori megbízatása
lejárt,
1997. július l-jén önt választotta meg az egyetemi
tanács a SZOTE rektorának. Egyszer úgy fogalmazott, hogy „legfontosabb feladatomnak a tanári karon belüli feszültség csendesítését tekintettem".
Miért lett ez a feladata?
- Rektorelődömmel sokan voltak ellenségesek. Túlzásnak tartom, amikor azt mondják: „károkat okozott az
egyetemnek". Ez nem igaz! A rendszerváltás környékén az egyetemi élet demokratizálásában, bizonyos értékrendek átalakításában komoly érdemei voltak. Nem
beszélve a betegellátásról! Akkor alakult ki például az
integrált informatikai rendszer, az egyetemi gyógyszertár - szinte minden, ami nélkül ma m á r elképzelhetetlen a betegellátás. Vezetői módszereiről pedig annyit, hogy - szerintem - úgy gondolhatta, mint
a jezsuiták: „a jó cél érdekében mindent szabad".
- Elnöke volt a rektori döntéseket kontrolláló
tanári testületnek, aztán helyettese lett az új rektornak, Fráter Lorándnak. Milyen kapcsolatokat
ápolt
elődjével? O milyen feladatokat örökített át önre?
- Évfolyamtársam volt
tem radiológusként is.
tudtam vele működni.
aztán határozottan és

Fráter Loránd. Régóta ismerCsaknem zavartalanul együtt
Igaz, voltak komoly vitáink,
gyorsan döntött. Igaz, nem

mindig hozott olyan döntést, amellyel egyetértettem.
Ugyanakkor működött közöttünk a munkamegosztás: mellette hosszú ideig a betegellátás szervezése
volt a feladatom, amibe a legkevésbé se szólt bele.
A beszámolás se úgy zajlott, hogy „na most gyere",
hanem a hosszabb periódusok után leültünk, és beszélgettünk.
- Ön végül is miért pályázott a

SZOTE-rektorságra?

- Nem volt kötelező, valóban. Pályáztam, s nem
volt ellenjelölt, így megválasztottak. Ugyanakkor
nem tekintettem végcélnak ezt a funkciót. Bizonyos,
ezzel járó kötelezettségeket, például az öltönyös
megjelenést, nehezen is viseltem. Ezt az akadályt
például úgy hidaltam át, hogy a dolgozószobámban
tartottam öltönyt és nyakkendőt. így ha meg is feledkeztem róla reggel, amikor elindultam otthonról,
hogy napközben valahol rektori minőségemben kell
megjelennem, fölvettem az öltönyt mint „jelmezt".
Csalódásom vagy rossz érzésem nincs, ha rektori
időszakomra gondolok. Legfeljebb annyi, hogy egy
csomó mindent, amit fontosnak tartottam, nem sikerült megvalósítani - részben pénzügyi okokból, részben az integráció miatt.
- Hogyhogy „az integráció

miatt"?

- Azért, mert rektorságom három éve alatt az orvosegyetem legfontosabb feladata az integráció volt\ Folyamatos egyeztetésekre, tárgyalásokra emlékszem.
Ugyanakkor az országnak viszonylag kevés pénzébe
került ez a nagy horderejű átalakulás! Pedig egy csomó struktúrát át kellett formálni, újra kellett szervezni - a gazdasági igazgatóságtól kezdve a rektori
hivatalig. Erre sem kaptak pénzt az intézmények.
Csak annyit mondott Pokorni miniszter úr, hogy
„majd megtérül az intézményeknek az átalakulás".
- Mit tart számon rektori ténykedése

eredményeként?

- Számos területen vívtunk sikertelen küzdelmet
az egészségügyi és az oktatási minisztériummal, illetve a szegedi önkormányzattal. Korábbi tapasztalatok
és pontos szabályok híján a két minisztérium a legnagyobb jó szándék mellett sem tudott megállapodni a klinikák fejlesztési és felújítási költségének megosztásában,
hiszen azt sem kiszámolni nem lehet, sem korábbi tapasztalat nem volt arra vonatkozóan, hogy egy-egy be-

avatkozás költségeinek milyen hányada szolgálja az oktatást, illetve a betegellátást. Egyetlen sikerünk az volt,
hogy elértük a klinikák fűtési rendszerének felújítását,
ahol a költségeken a két főhatóság 2:1 arányban osztozott. Sikerült nagyon előnyös megállapodást kötnünk
egy külső céggel az egyetem önálló ivóvízellátásáról.
Ez azonban az önkormányzat ellenállása miatt nem
valósult meg. Egyetemünk számára 1998-ban Gógl
Árpád egészségügyi miniszter váratlan fejlesztési
lehetőséget biztosított. Tekintettel a beruházás szokatlanul rövid határidejére, csak olyan fejlesztéshez kezdhettünk, amelynek előzetes tervei rendelkezésre álltak,
és azt az egyetemi tanács már jóváhagyta. A SZOTE-n
csupán a patológiai intézet beruházási elképzelései
feleltek meg ennek a feltételnek, így az építkezés igen
gyorsan megkezdődhetett, és 2002 augusztusában át is
adtuk. Máig is ez a kar egyik legkorszerűbb, betegellátást szolgáló intézete. A patológia a klinikák közelébe
került, így a szövettani diagnózis lényegesen gyorsabb
és megbízhatóbb lett. Azzal, hogy a patológia a klinikai telepre költözött, az anatómiai és az igazságügyi
orvostani intézet elhelyezési gondjai is mérséklődtek.
Nagyon sajnálom, hogy a patológiai intézet felszabadult területét egyik zsúfolt elméleti intézet sem kívánta igénybe venni. Ha mégis eredményt kell kiemelni,
akkor legfontosabbnak azt tartom, hogy az integrációt
nagyobb veszteségek és zökkenők nélkül sikerült végrehajtani. A többi kartól teljesen eltérő orvos- és egészségügyi képzés megőrizte magas színvonalát, és a kutatómunka sem károsodott.
- A SZOTE utolsó rektoraként
milyennek
az univerzitásba való átmenetet?

látta

- Békésnek. Simán, nagy zökkenők nélkül megtörtént. Addig évente négy-hat alkalommal beszéltünk
integrációról. Mindig fölkészültünk, mindig elmondtuk, hogy erre számítsanak: „nyugodtan lázadjatok,
szívjátok a fogatokat, de az integráció elkerülhetetlen "!
Más kérdés, hogy - érdekes módon - miután Magyarországon megcsináltuk az integrációt, Ausztriában
az orvoskarok kiváltak az ottani univerzitásokból, és
önálló szakegyetemek lettek. Úgy emlékszem, hogy
1990-ben vagy 91-ben, amikor először vetődött föl
az integráció gondolata, hogy lesz nekünk egy „igazi"
egyetemünk, nem csak ilyen - akkor szitokszónak számított - „szovjet mintájú", mint amiben akkor éltünk,
mindenki lelkes volt. Mert mindannyian
univerzitást
akartunk! Aztán egyre közelebb kerültünk a megváló-

Szent-Györgyi-napok a Szegedi Tudományegyetemen, 2000. szeptember 21-23-án: Falkay György,
3 gyógyszerész-tudományi kar dékánja; Mészáros Rezső rektor; Dobozy Attila, az orvos- és gyógyszerész-tudományi centrum elnöke; Lonovics János, az általános orvostudományi kar dékánja.

sításhoz, fölmerültek a buktatók, már belegondoltunk
a részletekbe. Például abba, amit egyszer nálunk hallottam: „gyerekek, a sebészeti klinika tanszékének
költségvetéséből fenn lehet tartani a bölcsészkart
vagy az egész jogi kart! Kell ez nekünk?" Akkor még
sokan attól féltek, hogy a mi pénzünk oda vándorol,
hogy azokat konszolidálják. Én biztos voltam abban,
hogy ez másképp történik, mert akkor már lehetett
látni, hogy az egészségügyre az állam a korábbinál sokkal, de sokkal kevesebbet áldoz majd.

nek, amelyeknek a véleményét a szenátus felülvizsgálná ugyan, de azt csak nagyon indokolt esetben
bírálná felül. Ezen bizottságok közül az, amelyik
oktatási kérdésekkel foglalkozna, hallgatóarányos
lehetne; a gazdasági ügyekkel foglalkozó testület
meg költségvetés-arányos; a tudományos témákról
döntőbe pedig a karok a tudományos minősítettek
számát tükrözve küldhetnének képviselőket. A jövőt,
a perspektívát, a stratégia kialakítását illetően pedig
jelentőséget kellene kapniuk a külső szakértőknek.

- Végső soron veszteségként vagy nyereségként könyveli el a SZOTE szemszögéből a szegedi felsőoktatási
integrációt?

- Ez azt is jelenti, hogy a Petri-féle, vagy a SZOTE
irányításában utódainak számító Szilárd- vagy Fráter-, vagy Dobozy-féle irányítási metódushoz
képest
más a feladata a mostani
rektornak?

- Kétségtelen, a SZOTE-n belül az orvoskar számított meghatározónak, most, az SZTE-n belül viszont
ugyanolyan kar, mint bármelyik másik. Költségvetésének, létszámának nagysága nem érvényesül, s ezt
az integráció nagy hibájának tartom. Valamilyen
formában - tíz év tapasztalata alapján - át kellene
alakítani az egyetemi struktúrát. Például úgy, hogy
a szenátusnak olyan súlyú szakértői bizottságai legye-

- Jelentős mértékben megváltozott a rektor feladata.
Ugyanakkor korábban a döntések is sokkal kevésbé demokratikusan
születtek, mint mostanában. De
nem csoda ez, hiszen az egész ország úgy működött
a rendszerváltozás előtt, hogy alig léteztek demokratikus intézmények. Ugyanakkor a korábbi
időszakban egy olyan rektornak, mint például Petri
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Gábor - akinek „súlya volt" állami díjas sebészprofesszorként, akadémikusként, az Elnöki Tanács
tagjaként is - nem volt szüksége arra, hogy a hatalommal éljen vagy visszaéljen, mert mindenki természetesnek vette: amit kimond, annak úgy kell lennie. Petri Gáborról köztudott volt, hogy törekvései és
tettei szinkronban álltak, és az is közismert volt, hogy
kapcsolatait az egyetem érdekében hasznosítja.
- A szegedi univerzitás megszületésekor
Mészáros
Rezső rektor úr önt bízta meg általános
helyettesének, s elhúzódó betegsége idején ön rektori feladatokat is ellátott. Illetve ön lett a Szent-Györgyi
Albert
Orvos- és Gyógyszerész-tudományi
Centrum első elnöke. Miért múlt ki a centrum, ez az
univerzitáson
belüli, több kart összefogó alakulat?
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- Az integrálódó szegedi felsőoktatáson belül
az egyik legfontosabb probléma a betegellátás finanszírozása volt. Az orvoskar súlyos adósságokkal
küzdött, amelynek a felelősségét a többi kar nem
szívesen vállalta. Ezzel szemben az orvoskar attól
félt, hogy a többiekhez viszonyított mamut költségvetése nem lesz biztonságban. Ez a probléma néha
még ma is vitát okoz, mert a többség nem fogadja el,
hogy a betegellátás bevételei teljesen függetlenek az
oktatás költségeitől. A vita megelőzésére az integrációs törvény a „centrum" intézményét vezette be. így
aztán az univerzitásba bevonuló orvosegyetemek két
rossz megoldás közül választhattak. Vagy létrehozzák
a centrumot, amelynek tagja néhány betegellátással
nem foglalkozó - így például: a gyógyszerész-tudományi és/vagy az egészségtudományi - kar is, amelyek ezt a felelősséget önként nem szívesen vállalják.
Vagy e centrum hiányában a betegellátáshoz kapcsolódó gazdasági ügyeket az integrált egyetemnek a csupán felsőoktatási tapasztalattal rendelkező szervezetei
és hivatalai intézik. Mi 1999 őszén a centrumalapítás
mellett döntöttünk, amely néhány évi halódás után
csendesen kimúlt. Ehhez a centrumot alkotó két
kar közötti bizalmatlanság is hozzájárult. Ez olyan
mértékű volt, hogy a tudományos és PhD-ügyek
kivételével minden mást külön szerveztek. A centrum szabályzatai tükrözték ezt a bizalmatlanságot,
amely a későbbiekben akadályozta a konszolidációt,
és a centrum megszűnéséhez vezetett. De a klinikai
munka valamilyen formájú különválasztására szükség van. Az akkori centrumnál a mai Szent-Györgyi
Albert Klinikai Központ egy fokkal jobb, de szerin-

tem még ennél is nagyobb gazdasági önállóságot kellene kapnia a betegellátás terén. Ez egyébként anyagi
biztonságot jelentene a többi kar számára.
- A szegedi városi betegellátás „egyetembe integrálása" után még nehezebb megteremteni ezt a gazdasági önállóságot?
- Mindegy, hol található ez a központ intézményileg,
akár azt is el tudom képzelni, hogy az egész betegellátást vegye át az önkormányzat, s az ottani kórházi
osztályokon működjenek a tanszékek. Németországban sok ilyen van. De a lényeg, hogy legyen független
a felsőoktatástól - főleg pénzügyi oldalon. A mostani
gazdasági körülmények között különösen tragikus,
ami a betegellátás körül kialakult. Ezért helytelen
a finanszírozási problémákért felelőssé tenni a klinikai központot. Már csak azért is, mert változnak
az egészségügyön belüli arányok, hiszen szinte bizonyos, hogy a nem is olyan távoli jövőben csökken
a fekvőbeteg-ellátás szerepe, míg az otthoni betegápolásé nő. Ezért is lenne helyes, ha a betegellátás
az orvoskarral rendelkező egyetemek székhelyén is
önkormányzati feladat maradna, és az egyes osztályokon néhányan ellátnák az akadémiai feladatokat is,
a tudományos tevékenységet pedig pályázatok révén
lehetne finanszírozni. Egy ilyen szervezet kialakítására hosszú ideig az utolsó lehetőség a szegedi betegellátási rendszer egységesítésekor lett volna. Járhatónak tűnik az a megoldás is, hogy az egyetemi klinikák
esetében a finanszírozás a működési költség mellett a
beruházási és fejlesztési kiadásokat is tartalmazza. így
nem lennének kiszolgáltatva a tulajdonosi akaratnak.
- A jövőkép
irányadónak?

vázolásakor

milyen

mintákat

tekint

- Előttem azoknak a nagy nyugati univerzitásoknak
a példája lebeg, ahol egyetlen egyetemen belül folyik a különböző tudományok mellett a művészeti,
azaz a képző-, színház- és zeneművészeti képzés.
Ez a komplexitás nagyon hiányzik Szegeden, mivel itt
csak a zenészképzésre adott a lehetőség. Ugyancsak
hiányos nálunk a komoly mérnökképzés, ami elindult
ugyan, de nagyon lassan halad. A legnagyobb csonkasága az SZTE-nek mégis az, hogy nem sikerült integrálnia a hittudományi főiskolát. A hittudományi képzés
egyetemen belüli jelenlétét azért tartanám fontosnak,
mert hatna az egész hallgatóság erkölcsi és világnézeti

fejlődésére. Nagyon különállóan, szeparáltan létezik
a Szegedi Hittudományi Főiskola, pedig Szeged szívében, a Dóm téren működik. Továbbá: úgy gondolom, az integrált egyetem hatékonyságát duplájára növelhetnénk, ha a kollégiumokat is integrálnák, e téren
megszüntetnék a kari diákszállásokat. így - a TIKhez hasonlóan - együtt léteznének, beszélgetnének
a különböző szakokon, karokon tanuló hallgatók. így
életre szóló barátságok köttetnének!
- Mit gondol, miért nem kiterjedtebb az ön által már
a hatvanas években kipróbált áthallgatás a mai diákok körében?
- Talán azért, mert nem jöttek még létre olyan
kombinált szakok, amelyek eleve erre a lehetőségre
épülnek. Holott a mai számítógépes világban ezeket
a tanterveket és oktatási programokat nem volna teljesen lehetetlen összeegyeztetni. Ehhez azonban rugalmasabbá kellene tenni a felsőoktatási törvényt is.
- Hogyan lépne

tovább?

- Elhibázott, hogy a szenátus egyharmadát a hallgatói
képviselők adják! Ez - ha megkérdeznénk a harminc és
az öt éve végzett hallgatókat, akik már kívülről nézik
az egyetemet, ők is azt mondanák - nem szerencsés,
hiszen a szenátusban hozott döntések nagyobb élettapasztalatot igényelnek, mint amivel egy huszonéves
fiatal rendelkezik, akinek ráadásul a felelősségi köre
is kicsi, hiszen legfeljebb négy-hat éven át polgára
az egyetemnek. Csak azt tartom elfogadhatónak, hogy
a diákságot érintő kérdésekben legyen ekkora súlyú képviseletük. Azt gondolom, számos ügyet a szakértői bizottságoknak kellene a döntésig vinniük. S ez a döntés legyen,
kvázi, kötelező a szenátusra... Aztán: a „spin off cégek"
úgy hiányoznak manapság, mint egy falat kenyér. Mert
tudomásul kell venni: a tudósember képtelen a saját
szellemi termékét menedzselni. Csak példaként említem: nekünk legalább két olyan szabadalomra érdemes
ötletünk volt, amelyet ma már világszerte alkalmaznak ránk hivatkozva, de tőlünk függetlenül. Az egyik
a mesterséges bőr, a másik pedig a pikkelysömör lézerrel való gyógyítása. Tapasztalatból mondom: a kutató
érdeklődése szakmai és nem gazdasági jellegű. Persze
az ötlet termékre váltásához nem ártana kockázati tőke
sem... Aztán: Magyarországon külön kellene választani
az oktatással és kutatással foglalkozó valódi egyetemeket
és az úgynevezett „diplomagyárakat". A Szegedi Tudo-

mányegyetem szinte mindenben megfelel már most is
a kutatóegyetemi státusnak... Aztán: remélem, olyan új
képzési irányok fejlődnek ki, melyek a különböző szakok összemosódásából, tudományágak összefogásából
nőnek ki! Ez az elemi innováció. Ezért azt is remélem,
hogy Szegeden az oly színvonalas orvos- és informatikai képzés mellé végre letelepszik, helybe jön az ipari

ÉLETPÁLYA:

Dobozy Attila orvos - született: 1939. május
5-én Szegeden. 1957-1963: a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, 1963-1965: a József
Attila Tudományegyetem TTK vegyész szakán hallgató. Szegedi Orvostudomány Egyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi
Egyetem, 2000-től: Szegedi Tudományegyetem - 1963-1968: mikrobiológiai intézet;
I 9 6 8 - : bőrgyógyászati és allergológiai klinika. 1986-2004: bőrgyógyászati klinika
tanszékvezető egyetemi tanár; 1993-1997:
a SZOTE klinikai rektorhelyettese; 1997-1999:
a SZOTE rektora; 1998-1999: a Szegedi
Felsőoktatási Szövetség szenátusának elnöke;
1999-2003:

a

Felsőoktatási

Tudomá-

nyos Tanács tagja; 1999-2003: a Magyar
Akkreditációs Bizottság tagja; 2000-2003:
a Szegedi Tudományegyetem általános rektorhelyettese; 2000-2003: a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerész-tudományi Centrum elnöke. - A Szegedi
Tudományegyetem „Klinikai Orvostudomány"
Doktori Iskola vezetője 2001-2008; az MTA
Doktori Tanács elnöke 2004-2008. Kutatási
területek: dermatoimmunológia, allergológia,
klinikai farmakológia. 1963-68 mikrobiológia,
1968 - bőrgyógyászat. Postgraduális allergológia
és bőrgyógyászat oktatás, PhD iskola vezetése
(2001-2008). Tudományos

közlemények

száma: 419; kumulatív impaktfaktor: 451. Független idézetek száma: 2182. Személyes adatok: nős, felesége: dr. Hammer Helga egyetemi tanár. Kedves időtöltése: olvasás, utazás,
kertészkedés.

169

ZENEMŰVÉSZETI
(1966)

FŐISKOLA

DR.

WENINGER

RICHÁRD

A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI FŐISKOLA
SZEGEDI KONZERVATÓRIUMA FŐIGAZGATÓJA
1976 É S 1999 K Ö Z Ö T T :
„Nem lehetett kimaradni a szegedi integrációból"

X
súestartó a főigazgatók között Weninger Richárd, hiszen közel negyedszázadon át irányította a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskola szegedi tagozatát. De zenészként nem vonult nyugalomba. Legutóbb
Hollandiában - a szegedi Nobel-díjas rektorrá lett Szent-Györgyi Albertet ifjúkorában fogadó - Groningen
kamarazenekarát dirigálta. A világhálón pedig rábukkantunk a Magyar Katolikus Rádió friss hangfelvételes
ajánlatára: „a Weiner Kamarazenekar koncertje - a barokktól a XX. századig. Vezényel: Weninger Richárd".
Amikor a szegedi konzervatórium nyugalmazott főigazgatójával annak az intézménynek a révbe érkezéséről
beszélgettünk, ahol élete javát töltötte, arról kérdeztük, hogy a szegedi muzsika miként jutott az 1880-ban
alapított városi zenedétől a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karáig.
- Zongoraművésznek
készült, hárfázott a Szegedi
Szimfonikus Zenekarban, de leginkább a Weiner Kamarazenekar alapító-vezetőjeként
ismerik. Ez sokoldalúság, vagy példa a zenei feladatok
„egyszemélyi
integrációjára "?
- Szerettem zongorázni, de jött a háború, és mint
annyi minden más, ez is háttérbe szorult. Amikor a
helyzet konszolidációja után fölvételiztem a konzervatóriumba, ott mondták: elég nagy kezeim vannak,
ezért javasolják a hárfa tanszakot, próbáljam meg azt
is. így fölvettek két főtanszakra: hárfára és zongorára.
Egy idő után, amikor már leérettségiztem, Szatmári Gézánál a zeneszerzést, illetve az ütő tanszakot is
fölvettem, - halmozva az élvezeteket. Egyik meghatározó mesteremnek Reschoffsky Sándor zeneszerzőt és
zongoraművészt - zeneakadémiai zongoratanáromat
- tekintem. Róla például tudni lehet, hogy Bartók
Béla ragaszkodott hozzá: egyik párizsi zeneszerzői

estjén Reschoffsky mutassa be a műveit, és közösen
írtak is egy zongoraiskolát. A zeneakadémia tanárától, Rékai Miklós hárfaművész professzortól is sokat
tanultam. Mindkét tanárom romantikus beállítottságú volt, ami megfelelt az én alkatomnak is. De engem
mindig sok minden érdekelt a zenéből. A vonósok és
az azokhoz köthető zenei problémák is közel álltak
hozzám, hiszen vonós famíliából származom. Zenekari hárfásként - akkor m á r Szegeden - szerencsés
voltam, mert csak ritkán kellett végigjátszanom az
operákat, koncerteket, így volt időm figyelni a karmestert, Vaszy Viktort, akinek hívására tértem viszsza diákkorom városába, Szegedre. Igyekeztem
mindenkitől tanulni. És semmi sem veszett kárba!
Még az sem, hogy fiatalon korrepetitorként, karigazgatóként dolgoztam Németországban, vagy hogy
ütőhangszeresként is játszottam egy tánczenekarban,
vagy hogy zongoráztam dzsesszt - például az akkor
neves szegedi szórakozóhelyen, a Jégkunyhó bárban.

- Vaszy Viktor személye fontos Weningerék
számára, hiszen az ő hívó szavára érkezett az ön édesapja
és vele a család, illetve később, patai
muzsikusként
ön is Németországból
Szegedre. Vaszyt
integratív
személyiségnek
látta?
- Rendkívüli, nagy tudású, szuggesztív művész volt
Vaszy Viktor. Többféleképpen viszonyultunk hozzá:
rendkívül szigorú volt a próbákon, de az előadásokon
minden sérelmet elfelejtettünk, mert a nagyszerű bemutatók után mindannyian azt mondtuk, „ezért érdemes volt együtt dolgozni"! A próbákon tapasztalható
ingerültségére magyarázatként egyszer azt mondta:
„Tudod, fiam, ha hallok egy hamis hangot, az olyan,
mintha a lábamból egy szőrszálat kicsípnének: ordítok, de nem fáj soká, megyünk tovább..." Vaszy
az életét Szegednek szentelte, holott mehetett volna Pestre, külföldre, és ünnepelt karmesterré válhatott volna a
világban. De hát ő vallotta: „a Föld bármely szélességi
és hosszúsági fokán lehet művészetet produkálni, és
én Szeged szélességi és hosszúsági fokát választottam". Szegedért élt, és zeneszerzői pályáját is talán
ezért hanyagolta. Hogy mennyire nem volt ideje komponálni, illusztrálja a történet: Román Zoltán és számomra írt egy fuvola-hárfa szonátát, amelyet a „Mai
magyar zene hete" egyik rendezvényén mutattunk
volna be. Ám a koncert előtt egy hónappal, amikor
mondtuk neki, hogy szeretnénk már a kottát megkapni, elhárított: „most még nincs kész, de meglesz".
Később felmentünk hozzá, ő leütött egy akkordot
a zongorán, és azt mondta: „így fog kezdődni". Másfél hét múlva hozta is az első két tételt, és hozzátette:
„a harmadik majd jön". Mi ezeket gyorsan megtanultuk, s mikor 1-2 nappal a koncert előtt ismét kértük:
„karnagy úr, a kotta...?". A válasz: „igen-igen: játsszál
a 2. tétel végén a hárfán egy nagy D-t, s ezzel be fogjuk fejezni". Tehát a harmadik tétel soha nem készült
el. De ami a legfontosabb: rengeteget tanultam Vaszy
Viktortól. Művészete, kisugárzása, tévedhetetlen szakmai tudása rám és kollégáimra is nagy hatással volt!

hogy a konzervatórium hogyan nyitott kifelé, vagy
miképpen volt része Szeged zenei életének. Ugyanakkor persze a kiváló tanári koncertekre emlékszem,
és vendégművészek is gazdagították a programokat. A konzervatórium nagytermében hallgathattam
például Barbara Bukovszkát, a Chopin-zongoraverseny győztesét, és ugyancsak itt koncertezett Cziffra
György, Vásáry Tamás, Sebők György, a Tátrai Vonósnégyes és még nagyon sok más nagyszerű művész.
Számunkra akkor természetes volt, hogy a koncerttermek hangulatában próbáljunk meg élményeket
szerezni és művésszé érlelődni.
- Miért kezdett kamarazenét

DÁTUM: 1946. május 27.
Keresztury Dezső kultuszminiszter - elfogadva Szeged érveit - a pénzügyminiszterhez
szóló átiratában így írt: „Az európai színvonalra emelkedő szegedi operajátszásnak
előfeltétele, hogy zenekarának tagjait, továbbá
énekkarának énekeseit komoly pedagógiai
értékű tanárok képezzék és tartsák karban
Szegeden, mert a főváros aránytalan túlsúlyát csak fokozná, és a magyar vidéket csak
szegényítené, ha minden utánpótlást Budapest lenne kénytelen szolgáltatni. Decentralizációra irányuló kultúrpolitikám útja csak
az lehet, hogy a nagyobb vidéki városokat
olyan kulturális intézményekkel ajándékozom
meg, amelyek szerves begyökerezésükkel tudják biztosítani a magyar dolgozók százezrei
részére az európai kultúrszínvonalat. Ilyen
meggondolás alapján a Szegedi Nemzeti Színház opera tagozatának, de általában Szeged
város és a Duna

- Ön tanult és tanított is a szegedi
konzervatóriumban. Mikor 15 évesen, mint felvételiző diák, először
lépte át a szegei konzervatórium
kapuját,
milyen
benyomások érték, melyekre máig emlékszik?

tanítani?

Tisza köze zenekulturális

életének állandó és szerves támaszául tervezem a Szegedi Állami Zenekonzervatóriumot, amelynek megfelelő fizetési osztályokba
sorolandó tanári állásaira országos színvonalú
tanerőket szándékozom meghívni."

- Abban az időben nem volt szokás kritizálni. Örültem, hogy egy fiatal hárfaművész, Reményi Zsuzsanna
lett az első tanárnőm. Diákként nem érzékelhettem.

(SZTE ZMK honlapja)

- Hangszeren, így hárfán sem lehet „kicsit" játszani.
Igaz, a konzervatórium tanáraként adhattam volna
évi 3 - 4 koncertet, de ezért napi 2-3 órát kellett volna gyakorolni. Ez egyszerűen nem fért bele a tanári
és az igazgatói mindennapi munkámba. De az inspiráció sem volt az igazi. A hárfairodalom nem túl
gazdag: azt a 8-10 valódi mesterművet és minden
mást is, amit szerettem volna megtanulni és előadni,
eljátszottam addigra. Úgy is mondhatnám: hárfázás
helyett kezdtem kamarazenét tanítani. Számomra hihetetlen élményt jelentett a kamarazenei irodalom
megismerése, a kamarazenével való mindennapi
találkozás. A közvetlen előzmény az, hogy Kedves
Tamással és feleségével egyszer beszélgettünk a vonaton, s elhangzott: milyen kár, hogy a konzervatóriumban nincs egy növendékekből alakult vonósnégyes, mennyi mindent tudnának abból tanulni. Úgy
mondták: a vonósnégyes nem gyerekeknek való,
ezek a fiatalok nem képesek azokat megtanulni és
előadni. Erre azt mondtam - talán nem is komolyan - , hogy állítsanak össze nekem egy kvartettet, és
én megpróbálnék a diákokkal dolgozni. Szavamon
fogtak, és valóban kaptam is egy együttest. Aztán ez
az első kvartett minden elképzelhető díjat megnyert
az országban, sőt - ami abban az időben nagyon nagy
szó volt - Dániába is meghívták őket a koppenhágai
nyári fesztiválra... Ha nincs az a bizonyos beszélgetés, talán sohasem foglalkozom a kamarazenével.
- A kamarazenekarral
elért sikereknek
a főigazgatói megbízatást is?

köszönheti

- Könnyen meglehet! A kamarazenei csoportjaim
sorra nyerték az országos és nemzetközi versenyeket. Persze nemcsak vonós kamarazenét tanítottam, hanem fúvós- és ütősegyütteseim is voltak.
Meggyőződésem: a zene alaptörvényei, az intonáció,
a ritmus biztonsága és a zenei karakterek megformálása egyformán érvényes minden hangszerre. Együtteseim növelték az intézmény ismertségét hazai és
nemzetközi porondokon egyaránt. Bárhol szerveztek nívós rendezvényt, arra meghívást kaptunk, és
sikerrel szerepeltünk. Intézményvezetőnek akkor javasolt Kedves Tamás, amikor őt Debrecenbe hívták.
Szívesen ment, mert számára a felkérés előrelépést
jelentett, ugyanis ott a zeneművészeti főiskola egy új
épületet kapott - az úgynevezett csodapalotát - kollégiummal, nagy hangversenyteremmel, stúdióval
együtt. A nyári szünet előtt megkérdezte: ha tény-

leg elfoglalja azt az állást, mit szólnék, ha én lennék
az utódja. Szabadkoztam: „nem is tudom, hiszen
még soha nem fogalmaztam meg egy hivatalos levelet, meg aztán nem ismerek Szegeden senkit - sem
a tanácsban, sem a pártban, sem a megyénél". Nyaralás után visszatérve a konzervatóriumba Kedves
Tamás épp Hernádi Hildával, a zongora tanszak akkori növendékével beszélgetett, s váratlanul témát
váltva, felém fordult: „gyere, Hilda, bemutatom neked a főiskola új igazgatóját!". Ennyi volt. Aztán azt
mondtam Tamásnak: „van még egy feltételem: meg
kell írnod az első tanévnyitó beszédet", merthogy
attól féltem a legjobban. „Rendben!" - válaszolta.
„Az én feltételem pedig az, hogy eljössz a beiktatásomra!" így is történt.

- Mikor
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TALÁLKOZÁSOK:

„1979-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
Szegedi Tagozatának növendékeiből vonós kamarazenekart szerveztem. Az együttes Budapesten 1979.
november 1 1 -én Vántus István zeneszerzői estjén
debütált. Az első fellépés kiemelkedő szakmai sikere
tette lehetővé, hogy az akkor még fiatal zenekar
nemzetközi versenyekre kapjon meghívást. 1981ben a Neerpelti Ifjúsági Világtalálkozón I. díjat nyert
„summa cum laude" minősítéssel, majd még 1981ben Bécsben és 1982-ben Spanyolországban ugyancsak I. díjat kapott. 1983-ban - az addigi hazai és
nemzetközi eredményei alapján - a Weiner Alapítvány
és a jogosultak engedélyével felvehette Weiner Leó,
a nemzetközileg is elismert kiváló magyar zeneszerző
és zenetanár nevét. Ekkoriban találkoztunk az erdélyi hegedűművész, kamarazenész Ruha Istvánnal:
a nyírbátori zenei táborban a zenekarunk készült
egy külföldi fellépésre, s ugyanakkor ott tanított
ő is. A kamarazenekarunk koncertje után odajött
hozzánk, s azt mondta: neki nagyon tetszett, gratulál,
és szívesen játszana velünk. Azt válaszoltam: 'nagyon
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kedves, de mi téged biztos nem tudunk megfizetni'.
Erre Ruha István kijelentette: 'ha lesz egy hely, ahol
elalszom, én játszom nektek ingyen is'. Ez rendkívül
fontos momentum volt a Weiner zenekar életében,
mert Ruha István éves vendégünk lett Szegeden. Mi

- F ő i s k o l á n k o n 1978-ban
é v e s k o r ú , zenei pályára
előkészítő

tagozatot

fiatal, t e h e t s é g e s ,
készülő

létesítettem.

növendékek

10-18
részére

Ez a k k o r - v i d é k e n

- egyedül Szegeden valósult meg. E n n e k közvetlen
célja a főiskola egyre színvonalasabb

utánpótlási

b á z i s á n a k k i é p í t é s e volt, u g y a n a k k o r k ö r é b e v o n t

is akkor, az ő révén is kerültünk a köztudatba. Ruha
István neve, művészete annyira vonzó volt, hogy
amint meghirdettük a koncertünket, pillanatok alatt
megtelt a konzervatórium hangversenyterme, és még
a „csillárokon is lógtak" az emberek. Egyrészt ezért
volt számomra fontos a vele való együttműködés.
A másik, talán a legfontosabb ok szakmai: Ruha
Istvánnal együtt koncertezni olyan művészi kihívást
jelentett, amely az egész zenekart - beleértve magamat is - inspirálta... Azóta a Weiner Kamarazenekar
jelentős szerepet töltött be az ország zenei életében.
Rendszeres koncerttevékenysége, rádió-, televízióés hanglemezfelvételei mellett gyakran szerepelt külföldi hangversenytermekben. Hangversenyeit - Ruha
Istvánon kívül - olyan kiváló előadóművészek tették
emlékezetessé, mint Ruggiero Ricci, Pauk György,
Fátyol Rudolf, Szecsődi Ferenc, Frankéi Péter,
Isabelle Oehmichen, Valentin Fejgin, Sin Katalin, Bálint jános, Matúz István, Hadady László,
Felletár Melinda, a Bartók Vonósnégyes és még
sokan mások... 2002 szeptemberében az együttes
kivált a konzervatóriumból. Azóta a Szegedi Nemzeti
Színház és Szegedi Szimfonikus Zenekar biztosítja
számára az alapvető működési feltételeket és az eszmei támogatást."
(Weninger Richárd)

I Weninger Richárd és Ruha István hegedűművész.

olyan általános iskolás korú vagy szakiskolás korú
növendékeket, akik zenei vonzalmat és tehetséget
árultak el, és akiknél a szakértő szem és fül biztosítottnak vélte a zenészpályára való irányítás esélyét.
Kiemelten fontos lehetőséget adott az előkészítő tagozat olyanoknak is, akik falvakról, kisvárosokból
kérték felvételüket főiskolánk új tagozatára, mert
esetükben a zenetanulás különböző okok miatt (például tanárhiány) a zeneiskolájukban lehetetlenné
vált. A tanulók kulturált elhelyezését, gyakorlási
lehetőségét az Ortutay Gyula Kollégium biztosította. A fejlesztéshez a zeneakadémia hozzájárult,
a szükséges tanári létszámot és az anyagi feltételeket biztosította. így a kis muzsikusokat a főiskola
tanárai a lehető legalaposabb - kiemelt óraszámú
- képzésben részesítették. Létszámuk egyre bővült,
és közülük sokan nyertek felvételt a zeneakadémiára,
vagy jelentették a szegedi főiskola növendékbázisát.
Közülük ma már igen sokan jelentős előadóművészi
szerepet töltenek be az ország vagy a világ számos
hangversenytermében. Jeles előkészítősök közül
csak példaként említem Fejes Tamás hegedűművészt:

a Fejes-vonósnégyes alapítója és elsőhegedűse, ma
a Skót Nemzeti Zenekar koncertmestere, valamint
a Glasgow-i Zeneakadémia tanára. Vagy: Vámagy
Katalin hegedűművészt, aki kiváló kamaramuzsikus,
jelenleg a világhírű Londoni Filharmonikus Zenekar
tagja. Vagy: Zádory Edua szólistaként és kamaramuzsikusként is nemzetközi karriert futott be, jelenleg
Bécsben él. Vagy: Szűcs Máté brácsaművészt, aki
mesterkurzusokat vezet Európában és Amerikában, miközben a Frankfurti Rádiózenekar és a Brémai Filharmonikusok szólóbrácsása. Vagy: Faragó
Márk zongoraművészt, aki Svájcba költözött, ahol
Padarewski-díjjal tüntették ki, később Berlinben
a Karajan-ösztöndíjat nyerte el, és számos szólólemeze jelent meg különböző kiadóknál. Vagy: Nagy Róbert csellóművészt, aki jelenleg a Bécsi Filharmonikusok tagja, így a hagyományos „újévi koncerteken"
gyakran tűnik fel a tévé képernyőjén. A lista még hoszszasan folytatható, hiszen számos növendékünk futott
be nemzetközileg is jelentős szólista karriert, helyezkedett el kiváló külföldi és belföldi zenekaroknál, vagy
jelenleg éppen a Szegedi Szimfonikus Zenekar tagja.
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- A reformnak nevezett változássorozat
képzést sem kerülte el?

a

művészeti

- A területünkön tevékenykedő zenei intézmények
egyre növekvő igényei szükségessé tették, hogy Szegeden és régiójában minél több magasan kvalifikált
művész tevékenykedjen. A környékünkön három
szakközépiskola várta a fiatal tanárokat, de a Szegedi Szimfonikus Zenekar és a szegedi operajátszás
is elsősorban a szegedi főiskolától várta utánpótlását. Tapasztalatból tudtuk, hogy Budapesten, a Zeneakadémián tanuló és ott diplomát szerző fiatal
művészek csak egészen kivételes esetben vállaltak
vidéken állást. Ezért volt, és van ma is mélyreható
jelentősége annak, hogy a tagozat 1983-tól kezdve
- előbb csak a hegedű és a cselló tanszakon, majd fokozatosan bővülve - minden tanszakon egyetemi képzési
jogot szerzett. Nálunk a reform gondolata a zeneakadémia akkori rektorától, Soproni Józseftől származik.
0 szorgalmazta azt, hogy a zeneoktatásunknak
is kapcsolódnia kell az európai felsőoktatási formákhoz, ezért a konzervatórium megalakítására
tett javaslatot. Kialakított egy bizottságot, melynek
elnöke Szabó Tibor, az akkori budapesti Bartók
zeneművészeti szakközépiskola igazgatója volt, illetve végeztetett egy hatástanulmányt arról, hogy
miként és hol lehetne Magyarországon bevezetni
a konzervatóriumi oktatási formát. Mindezek eredményeként két intézetet - a szegedit és a debrecenit
- tartották alkalmasnak arra, hogy ott a konzervatóriumok megalakuljanak.
E változás a rektor szakmai instrukciói, illetve a zeneakadémia gazdasági
főigazgatójának gazdasági felügyelete mellett, Szeged várossal egyeztetve zajlott.
- Milyen adottságokkal
konzervatórium ?

állt föl 1990-ben

a szegedi

állományát, továbbá a szükséges dologi költségeket.
Mindezt csak azzal a föltétellel, ha létrejön Szegeden a konzervatórium. A minisztériumtól 22 új álláshelyet kaptunk a hozzátartozó bérrel együtt, valamint
óriási összeget juttatott nekünk
hangszervásárlásra.
Két orgonát, több zongorát, vonós, fúvós és ütős
hangszereket vásárolhattunk. Az újonnan hozzánk
csatolt épületben nemcsak tantermeket, hanem két
vendégszobát is kialakíthattunk. Ezek után igazán jó
érzés volt a tanévnyitón bemutatni olyan új és kiváló
tanárokat, mint például: a klarinétos Maczák Jánost,
a fuvolás Bálint Jánost, vagy az ütőtanszakon Siklósi Gábort, a vonós tanszakon Siklósiné Dobos Mártát
vagy Mazopuszt Pétert, az Olaszországból hazatért
orgonaművészt, Csanádi Lászlót, a régizene tanszak
megalapítóját,
Lőrincz Lászlót, és még sorolhatnám...] Végre az is lehetővé vált, hogy a szegedi konzervatóriumban — az országban először — az addigi
három helyett négyévesre bővüljön a képzés. Emellett
minden szakon beindulhatott az egyetemi képzés. Új
tanszakokat is nyithattunk: az orgona, hárfa, gitár
mellett fontos volt a régizene tanszak létrejötte annak teljes vertikumában - a blockflötétől, csembalótól kezdve a gambán és barokkhegedűn át a barokkénekig. Kiépült az addig csak jelképesen működő ütő
és gordon tanszak. Az addig engedélyezett évfolya-

MONDOTTA:
a Weiner
Kamarazenekarról
A Weninger Richárd által alapított és azóta is
vezényelt „Weiner zenekar interpretációinak
legfontosabb sajátossága az az eredeti látás-

- Hihetetlen anyagi támogatást kaptunk! Szeged város ingyen és bérmentve átadta az alakuló konzervatóriumnak a Tisza Lajos körút 79. számú épület egészét
- az úgynevezett Tukats-házat, amelyet még az 1900as évek elején adott át a város az akkori zenedének,
és amelynek fölső szintjén 7 tanteremben tanítottunk - , valamint a mellettünk lévő, akkor felszabaduló Tisza Lajos körút 81. számú korábbi irodaépületet. Ugyanakkor átadta az akkor még hozzá tartozó
zeneművészeti szakközépiskola tanári és dolgozói
létszámát, bérrel együtt, valamint hangszer- és kotta-

mód, mely leráz magáról minden tradicionális
nyűgöt, mer és akar egyéni lenni, és vállalja akár
a hagyományokhoz ragaszkodók, akár a más
nézeteket vallók ízlésével való szembeszegülést.
Úgy gondolom, hogy éppen ez az originalitás,
valamint a mindig tevékeny, indulattól fűtött
lendület állítja az együttes mellé a közönség
messze túlnyomó részének rokonszenvét."
(Meszlényi László)

monkénti főiskolai 18-as létszám 50-re emelkedett, és
a már működő előkészítőnk biztosította, hogy tízéves
kortól a diplomáig egy intézménybe járjon mindenki.
Ugyanakkor a konzervatóriumi oktatási forma megadta a lehetőséget a hallgatók számára a főiskolai
ágazat és az egyetemi ágazatok közötti „átjárhatóságra ", s ez közel hozta a jó képességű főiskolás hallgatók számára az egyetemi diploma megszerzésének
lehetőségét. Ezt mi m á r akkor megcsináltuk, amikor
még fogalmunk sem volt arról, lesz egyszer integráció és bolognai folyamat. Tehát megújult, megszépült az egész intézmény!
- Igazgatói teendői, vagy inkább a kamarazenei
szék vezetése okozott önnek örömet?

tan-

- A szegedi főiskolának már a kezdeti sajátosságához tartozott a kamarazene kitüntetett helyzete. Mint
a tanszék vezetője, igyekeztem a
hagyományoknak
megfelelni. A kamarazene a zenei képzésben hangsúlyos szerepet kapott. Kamarazene-csoportjaim
számos jelentős országos és nemzetközi versenyen
kiemelkedő eredménnyel szerepeltek. Főiskolás
vonósnégyesem 1977-ben Belgrádban a nemzetközi Jeunesses-versenyen II. díjjal győzött, mert
az elsőt nem adták ki, továbbá a közönségdíjat és
a kötelező jugoszláv mű legjobb előadójának járó díjat is elnyerte. Játékáról a Belgrádi Rádió felvételt
készített. Növendékeim, valamint kollégáim növendékei azóta is számos hazai és külföldi versenyen,
fesztiválon szereztek első díjat, vagy kaptak elismerést. Az elért eredmények országosan is ismertté és
elismertté tették a főiskola kamarazenei tanszéken
folyó, valamint a zenekari és az énekkari munkát.
Fontos szerephez jutottak a pedagógiai repertoárban
- a „Mai magyar zene hete" programjainak inspiráló hatása nyomán - a kortárs magyar zeneművek.
A vizsgákon, növendékhangversenyeken rendszeresen elhangzottak - tagozatunk sajátosságaként
- kortárs magyar zeneszerzők művei. Ugyanakkor
tanáraink, növendékeink igyekeztek aktív részesei lenni a város zenei életének. Tanári hangversenyek, egyetemisták, főiskolások részére tartott
ismeretterjesztő hangversenysorozatok és növendékeink rendszeres fellépései tették színessé és változatossá a város koncertjeit, különböző jeles eseményeit, rendezvényeit. Megemlíthető, hogy m á r
az 1980-as évek elején is figyelemre méltó törekvések voltak nálunk - Meszlényi László kollégám ins-

I Zenekarban - hárfázik: Weninger Richárd.

pirációja nyomán az országban elsőként - a barokk
zene korszerű megszólaltatására úgy, hogy az akkori évtizedek legújabb barokk-kutatásai beépüljenek
főiskolánk, főiskolásaink mindennapjaiba. Örültem,
amikor a konzervatórium létszámának jelentős fejlesztése lehetővé tette, hogy a Weiner Kamarazenekar és a Musica Parlante mellett egy fontos, a növendékek szimfonikus zenekari rutinját elősegítő és
megalapozó nagyzenekar, fúvószenekar, illetve egy
megfelelő arányú vegyes kar is létrejöhetett.
- Miként lehet ön csúcstartó a szegedi
főigazgatók
között 24 éves szolgálatával? A zeneművészeti
képzésben nem élt az a szabály, ami máshol, mely szerint az amúgy hároméves vezetői ciklust legfeljebb
háromszor viheti végig egyazon személy?
- A művészeti képzésben ilyenféle szabályt nem vettek olyan szigorúan, a rendszerváltozás után pedig
az előírt módon választottak újra.

- Milyen mérleggel zárta önmagában a szegedi zenei élet kulcspozíciójában eltöltött közel negyed századot?
- Az előkészítő és az egyetemi ágazat kiépítése Szegeden nyilvánvalóan sokat nyom a latban. Az egyetemi képzés megadta a vonzerőt Szegednek, másrészt
a nálunk végzett egyetemi ágazatos fúvósok, vonósok, ütősök későbbi zenekari munkájukkal gazdagítják Szeged zenei életét, és viszik tovább a világba
az itteni konzervatórium és a város hírét. Harmadrészt így sikerült biztosítani saját utánpótlásunkat

- Soha nem bánta meg, hogy - Vaszy Viktorhoz hasonlóan - Szegeden maradt, hogy az itteni zenészképzésre áldozta az életét?

ÉLETPÁLYA:

Weninger Richárd hárfaniűvész, karmester
született Versecen 1934. december 21-én.
Zenei tanulmányok (1950-1955) a Szegedi
Zeneművészeti Szakiskolában, (1955-1960)
a budapesti zeneakadémia

is. Mindezek mellett életem egyik fontos mozzanata
maradt a Weiner Kamarazenekar, melynek munkájában a mai napig is aktívan részt veszek. A mérleg
másik serpenyőjébe kerül, hogy például az improvizációt - mint tantárgyat - már nem sikerült bevezetnem. Elmaradt a korrepetitorképzés is, ami terveim szerint idővel a karmesterképzést előlegezte
volna meg. A karvezetés—szolfézstanár tanszakot és
a hozzá kapcsolódó tantárgyakat valószínűleg jobban előkészítve és hamarább kellett volna bevezetnem. Visszatekintve úgy gondolom, hogy bizonyos
személyi kérdésekben határozottabb lehettem volna.

hárfa tansza-

kán, (1960) hárfa művésztanári diploma.

- Vehetett volna más irányt az én életem is: például
volt egy szerződésajánlatom a johannesburgi szimfonikus rádiózenekarhoz. Hogy ez miként sült volna
el, fogalmam sincs! Nem foglalkoztat a kérdés: „mi
lett volna, ha...?" Nem bántam meg, hogy Szegedre
jöttem, és itt maradtam.

1958-1961: korrepetitor a Vasas Központi
Művészegyüttesnél. 1961-63: korrepetitor,
karigazgató és hárfás az NDK-ban. 1963-1977:
a Szegedi Szimfonikus Zenekar tagja, melynek igazgatója: Vaszy Viktor majd Pál Tamás.

- A szervezetileg a budapesti zeneakadémiához
tartozó szegedi konzervatórium
mikor és miért kapcsolódott be a helyi felsőoktatási integrációs folyamatba?

1965-2004: tanít hárfát és kamarazenét
a Szegedi Zeneművészeti Szakközépiskolában
és a zeneművészeti főiskola szegedi tagozatán.
1976-2000: a Zeneművészeti Főiskola ZTI,
majd a jogfolytonos szegedi konzervatórium
igazgatója. 2000-2004: a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára. Mint hárfaművész
rendszeresen adott zenekari kíséretes és szólóhangversenyeket. 1979-ben alapította meg,
és azóta vezényli a Weiner Kamarazenekart.
Számos ősbemutató és magyarországi bemutató

- Jött egy telefon a szegedi egyetemről: már nem
is emlékszem, hogy ki, de azt kérdezte, hogy akarunk-e csatlakozni a szegedi univerzitáshoz. Azt válaszoltam, hogy nem, meg egyébként sem tudok erről
az egészről. „Nagyon jó, mert mi sem akarjuk!" - reagált a telefonáló. Aztán jött a következő hullám, de
mint az úthenger: a nyomásnak nem lehetett ellenállni, nem lehetett kimaradni a szegedi integrációból.
Ugyanez történt Debrecenben is. Miskolc járt az élen,
de Győrben, Pécsett is megtették ezt a lépést.

fűződik a nevéhez. Együttesével gyakori vendég
az ország és Európa hangversenytermeiben.
Közel húsz CD-felvétele jelent meg. Személyes

- Miért nem akart a szegedi konzervatórium
gedi Tudományegyetem
része lenni?

a Sze-

adatok - Nős, felesége Gácser Klára fogászati és röntgenasszisztens. Kedves időtöltése:
olvasás, utazás, foglalkozás az irodalommal,
képzőművészettel és mindennel, ami szépséget,
értéket képvisel.

- Azért, mert nagyon szoros kapcsolatban álltunk
a zeneakadémiával! A zenei nevelés egysége volt számunkra evidens, és úgy gondolkodtunk: nem biztos, hogy jó, ha bekerülünk egy olyan közegbe, ahol
minden fontosabb lesz a zenénél. Ugyanakkor csábított is a gondolat, mert egy esetleges egyesülés ré-

vén a mi főiskolásaink közelebb hozhatnák a zenét
az egyetemistákhoz, és ők is megismerkedhetnek
más tanszékek értékeivel, amelyek ma már az általános műveltség részének mondhatók.
- Beigazolódtak félelmei? Előnyét vagy
hátrányát
látja annak, hogy megszületett
az SZTE
Zeneművészeti Kara?
- A konzervatórium megalakulása után természetszerűleg gondok, feladatok is jelentkeztek. A magyar
felsőoktatásban kialakuló új finanszírozási r e n d - m e l y
1990-ben még nem volt előrelátható - megszüntette
a bázisalapú finanszírozást, és bevezette a normatív
finanszírozás módozatait. Ez - lényegéből adódóan
- nem adhatott megfelelő megoldást a konzervatóriumban tanuló általános iskolás és középiskolás korú
- előkészítős - növendékek finanszírozására. így
a minisztérium kezdetben csak esetenként egészítette ki költségvetésünket, majd „szerkezeti változásként" évi tízmillió forinttal biztosította
az előkészítőben folyó munkát. Ez természetesen
m á r akkor is csak tüneti kezelésnek volt tekinthető,
és a végleges megoldás kidolgozása a jövő feladatai közé tartozott. Ugyancsak gondot jelentett,

hogy az új felsőoktatási törvény nem említette meg
a konzervatóriumot
mint felsőoktatási
intézményt.
Ezért a konzervatórium kezdetben csak a Zeneakadémia részeként, majd 2000. január l-jétől már
a Szegedi Tudományegyetemen belül, de közvetlenül a rektor felügyelete alá tartozó intézményként működhetett. Ugyanakkor a Zeneművészeti
Egyetemből való kiválás megnehezítette az egyetemi diplomák kiadását is. Átmeneti megoldásként
a Zeneművészeti Egyetem rektora vállalta a diplomák további kiadását, de a végső megoldás további feladatokat jelentett. A 2000 után történtek
előnyeit és hátrányait nem látom, ugyanis mióta
nyugdíjba vonultam, nem vonnak be a konzervatórium belső, külső életébe. Ezért csak hallomásból értesülök gondokról, elbocsátásokról vagy,
hogy olyan nagyszerű emberek távoztak Szegedről,
mint a zeneszerző Huszár Lajos, Horváth
Barnabás vagy a fuvolista Bálint János...
Sajnálom,
amikor kiváló személyiségek mennek el ebből a városból, ahova inkább újabb és újabb tehetségeket
kellene vonzani és itt tartani! Azt sem tudom, hogy
a főiskolai helyett jobb lett volna-e megcélozni
az egyetemi kari státust. Föltételezem, minden kínálkozó lehetőséggel él az SZTE Zeneművészeti Kara.

ÉLELMISZERIPARI
(1970)

FŐISKOLA

DR.

HORVÁTH

KÁROLY

A SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLA ELSŐ,
1970 É S 1979 K Ö Z Ö T T I F Ő I G A Z G A T Ó J A :
„Örültünk, hogy főiskolává alakultunk,
aztán meg, hogy megmaradtunk "

A

felsőfokú élelmiszer-ipari szakemberképzés hőskorában tanított és irányított Horváth Károly, a SZÉF
első főigazgatója. Anekdotáit hallgatva az ötvenes-hatvanas-hetvenes évek hangulata is fölidéződött,
amikor - többek között - arról kérdeztük: miként maradtak meg és gyarapodtak a vegyipari középiskolából
lett felsőfokú élelmiszer-ipari technikum, majd főiskola ingatlanjai.
- 2010-ben 45 éve lesz annak, hogy végzett az első
54, felsőfokú végzettségű élelmiszer-ipari
szakember, pontosabban élelmiszer-ipari technikus Szegeden. Ön is tanította azokat a diákokat. De hogyan
lett tanára a szegedi felsőfokú élelmiszer-ipari
technikumnak?
- Úgy, hogy visszakerültem volt iskolámba, a vegyipari
technikumba, ahol érettségiztem. Nekünk, technikusjelölteknek kötelezővé tették, hogy 1944 ősze helyett
m á r j a n u á r 12-én letegyük az előrehozott érettségit. Harmadik végén, 1943 nyarán közölték velünk,
hogy senki ne menjen nyaralni, mert számunkra
az utolsó tanév 1943. július l-jével elkezdődik. így
végeztem el „hadi érettségisként" a vegyipari technikumot. Senki nem helyezkedhetett el - még akkor sem,
ha az apukájának olyan üzeme volt, hogy fogadhatta volna. Meg kellett várni a tértivevényes, ajánlott
leveles behívó parancsot. Ezt a későbbi honvédkiegészítő parancsnoksággal azonos rangú és hatalmú, Országmozgósító Iroda, vagyis OM-iroda
küldte. Mi volt a feladata? Hadi üzemek számára
szakemberek biztosítása. így engem behívtak a rákoskeresztúri vegyiművekhez. Apámnak azonban

volt olyan rangos - vitéz, ezredes, méltóságos úr, aktív osztályvezető - ismerőse a Honvédelmi Minisztériumban, hogy el tudta intézni az áthelyezésemet.
Mindenki mázlista volt, de én voltam a legnagyobb
mázlista. Miért? Mert a Magyar Kender-, Len- és Jutaipar Rt. újszegedi gyárából két elődömet kivitték
a frontra, így nem volt a gyárnak vegyésztechnikusa.
Ez is hadiüzemnek számított: 1944. február 2-án,
amikor oda kerültem, 3600-an dolgoztak ott. Mint
hadiüzem mind a Wermacht-nak, mind az SS-nek,
mind a magyar honvédségnek gyártotta a ponyvát,
esőkabátokat, terepszínű vásznakat. Itt kezdtem tehát a munkámat - a nyugdíjas időszakom is innen
datálódik.
- De milyen is volt az a háború előtti
vegyipari
technikum, amire később a szegedi főiskolát alapozhatták?
- Máig szívesen emlékszem első igazgatónkra,
az 1940/4l-es oktatási évben bennünket is tanító Hűnek Emil vegyészmérnökre. A háború végéig
ő vezette az iskolát. Erős jobboldali magatartása miatt a háború végével leváltották, rövid időre

mert nagyüzemi szakemberként számára mindegy
volt, hogy az olasz nőknek gyártják a cipőt, vagy
a katonáknak a bakancsot. A munka addig tartott,
amíg az oroszok anyaggal rendelkeztek - 1945 júniusáig. Ahogy az elfogyott, több szabad idő lett,
s egyszer együtt sétáltunk a korzón. Ott belebotlottunk a korábbi tanáromba, aki akkorra igazgató
lett. Azt mondta, keres egy laboroktatót. 1945. augusztus l-jétől már ismét a Mars tér 20-ba jártam,
de mint a vegyipari középiskola laboroktatója. Aztán
különböző fejtágítókon vettem részt, így lehettem
laborfőnök. Volt egy kedves nő a minisztériumban,
akivel szakmai kapcsolatba kerültem: ő mondta,
hogy egyszer még főiskola lesz ez az iskola, de én
csak akkor leszek rangos valaki, ha egyetemet végzek, és le is doktorálok.
- Milyen tudományterület

internálták... Egyébként az 1930-as évek végén indult a Felsőipari Iskolában a „vegyész szak". A képzés hároméves volt, szükséges volt hozzá 4 polgári,
vagy 4 gimnázium és vagy segédlevél, azaz szakmunkás-bizonyítvány. Ha ez nem volt, akkor egyéves üzemi, szakmai gyakorlat kellett a beiratkozáskor. A lényeges változás az 1940/4l-es tanévtől
kezdődött. Nem kellett a segédlevél vagy az egyéves
szakmai gyakorlat, csak a négy középiskolai bizonyítvány és természetesen a képzés időtartama nem
3, hanem 4 év lett. A Szegedi Magyar Királyi Állami Vegyipari Középiskola az 1942/43-as tanévtől
a Horthy István Vegyipari Középiskola nevét vette
fel - a Horthy-család engedélyével, Horthy Miklós
fia, Horthy István, a keleti fronton hősi halált halt
repülős tiszt emlékére.
- Mire visszakerült alma materébe, ismét nevet váltott a Mars téren berendezkedett
iskola?
- A történethez az is hozzátartozik, hogy átmenetileg apám lett a kirendelt vezetője a cipőgyárnak,

állt önhöz

közel?

- Általános mikrobiológiából doktoráltam s u m m a
c u m laude eredménnyel. Fantasztikus vezetőim
voltak: Ferenczy Lajos és Zsolt János. Azért maradtam az élelmiszeriparnál, mert látszott, fejlődni fog.
Nagyszerű tanítványaim is voltak - például Göndös
György, Juhász Miklós. Egyéni levelező hallgatóként
magam is tanultam, végeztem az egyetemet - munka
mellett, de együtt a nappalisokkal. Csak vállalni kellett, hogy a szorgalmi időben és a nyári szünetben is
a kötelező gyakorlatokat leteszem. Laborfőnökként
heti 12 óra kedvezményt kaptam, persze hogy vállaltam a tanulást! A földrajzot is felvettem, mert elemista koromtól az volt a mániám, meg a biológia.
- A szegedi új gumigyár avatásán beszédében Szekér Gyula nehézipari miniszterhelyettes
ígéri: ha
már „nem csupán EMERGE nevű gyáruk lesz, hanem felépül az új CORDATIC gumigyár is gépgyár,
erőműtelep és raktárváros alakul ki a gyártóművek
körül, de kutató és fejlesztő laboratóriumot
is létrehoznak. A Szeged környéki olaj- és földgázmező
megteremti a lehetőséget a vegyipar
nagyarányú
fejlesztésére" - olvastam a Délmagyarország,
1966.
november 6-i szántában. Az iparosítási boom idején nyugodt munkahelynek
számított a vegyipari
középiskola?
- Modernizálták és kibővítették 1953-ban a később
a SZÉF központi épületének helyet adó, már Marx
tér 7-nek nevezett ingatlant. Központi fűtés, a szab-

ványoknak megfelelő tornaterem épült, jól felszerelt
laboratóriumok, előadótermek létesültek. Új nevet is
kapott: Irinyi János Vegyipari Középiskola lett. Az itt
dolgozó kollégáimmal úgy gondoltuk: hosszú ideig
szolgálja majd a vegyészképzést.
- Hogyan lett a vegyipariból élelmiszer-ipari

képzés?

- Az 1955/56-os tanévben megszületett a főhatósági és
kormányzati döntés, hogy a szegedi Irinyi János Vegyipari Technikumot áthelyezik Kazincbarcikára. Megjegyzem: máig ott működik az iskola. De az 50-60 alkalmazott közül csak hárman vállalták, hogy mennek
az iskolával. Egy házaspár barátunk - Kovács Endre
meg a felesége — hozta a hírt Budapestről, hogy az iskolát és az épületet átvenné az önálló Élelmezésügyi
Minisztérium. Erre négyen - a volt igazgató, Székely József, a Kovács házaspár és én - összefogtunk,
s mivel már párttag voltam, azt mondtam: „bízzatok
meg engem azzal, hogy ennek utánajárjak!". Fölkerestem az egyik vegyiparügyi miniszterhelyettest, azt
kérdeztem, átadnák-e az épületet az Élelmezésügyi
Minisztériumnak. A válasz igen volt. Akkor a kezelői
jogot átadták. Ezt követően elmentem a szegedi Kálvária sugárútra, a földhivatalba öreg barátomhoz,
Tóni bátyámhoz - az akkor Vásárhelyen székelő megyei pártot és a megyei tanácsot megkerülve - , és
tőle megtudtam, hogy a Mars tér 7-re olyan elképzelés van, hogy azt megkapja az egyetemi anatómiai és
patológiai intézet. De ezt sikerült megelőzni: gyorsan
vittem neki a papírt, és átírta a kezelői jogokat. Viszszamentem Pestre, és mind a két miniszterhelyettesnek elvittem a papírt, alá is írták. Az átadó Vegyipari
Minisztérium és az átvevő Élelmezésügyi
Minisztérium okmányait az illetékes megyei földhivatali iroda
hitelesnek ítélte, ezért indulhatott a képzés az említett
épületekben: Tartósító és Húsipari Középiskola néven!
Az utolsó pillanatban. Mert a Csillag börtön előtt,
egészen az I. számú kórház rókusi templom felőli oldaláig ment a vasút, és a tehervagonokra m á r rakták
föl a műszert, meg a vegyszert, hogy viszik Kazincbarcikára. De jött a telefon: nem kell felrakni semmit, minden itt marad, megkapta a mi új iskolánk.
Ehhez kellettek az információk, jóban kellett lenni
a rókusi plébánossal, Gyulay Endrével ugyanúgy,
mint a várossal, ezért kellett elvállalnom azt is, hogy
tanácstag legyek. Aztán persze legalább háromszor
rendeltek be Vásárhelyre, a megyei pártbizottságra
és a tanácsra - letolásra: „hogy képzeli, hogy a mi-

nisztériumban intézkedik?". De ez m á r nem számított, mert az alkalmazottak 94 százaléka meg a felszerelés is a helyén maradhatott. 1958 őszétől megkezdte
munkáját a Tartósító- és Húsipari Technikum.
- Milyen lett az együttműködés az iskola „új gazdájával", az Élelmezésügyi
Minisztériummal?
- A középfokú technikumból, a Tartósító- és Húsipari Technikumból kormányrendeletre 1962-ben Szegedi Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum lett. Erre
a diákok föl készültsége ugyanúgy lehetőséget adott,
mint az oktatók képzettsége: nemcsak szakmailag
voltak jók, mert elkezdték a tudományos kutatómunkát is. Rangosodtunk, rangosodtunk - belülről.

DÁTUM: 1975

„Az

Élelmiszeripari Szakközépiskola

és

Szakmunkásképző 'kinőtte' már Marx téri
épületét, mely az élelmiszer-ipari főiskolának
is helyet ad 1967-től, s így egyre kevésbé felel
meg a korszerű oktatási követelményeknek.
Ezért született meg a M É M határozata, amely
50 millió forintot biztosított a szakközépiskola
új épületének megvalósítására, amelyhez aztán
a húsipar és a baromfitröszt is hozzájárult,
összesen 2,3 millió forinttal. Az építkezés
1974 augusztusában Takács jánosnénak és
Kánai józsefnének a tervei alapján meg is
kezdődött a Szabadkai úton, a Shell kút mellett. (...) Az új iskolában nyolc tanterem, két
laboratórium és egy előadóterem lesz, mellette, külön épületben 300 adagos konyha és
étterem, valamint 168 diák számára kollégium
is épül. A hús- és baromfiipari képzést biztosító szakközépiskola 13 osztálya és a hús-,
sütő-, konzerv- és tejipari szakmunkásképző
négy tanulócsoportja az 1976/77-es tanévet
a tervek szerint már az új iskolában kezdheti
el. Negyvennégy pedagógus, szakoktató, kollégiumi nevelőtanár és 500 diák új otthona
lesz majd az épületegyüttes."
(Délmagyarország, 1975. január 19.)

S ezt a minisztérium elfogadta, akceptálta és segítette. A minisztérium egyik osztályvezető helyettese,
Szántó Gyula volt az első igazgató, majd 1965-től
Székely József technikumi tanár. Az ő idejében, 67ben már doktoráltam. Abban az évben hivatalosan is
kimutatta az új - a földművelésügyi, illetve az élelmezésügyi minisztériumból lett - Mezőgazdasági és
Élelmezésügyi Minisztérium, a MÉM szakoktatási
főosztályának vizsgálata, hogy alkalmassá válhatunk
a főiskolai szintű képzésre is. A központ kívánságához
föl tudtunk zárkózni: 1970-ben főiskolává lettünk.
- Az „Élelmiszeripari
Főiskola
Szeged"
első
főigazgatójaként más főiskolával, például a vásárhelyivel keresték a kapcsolatot?
- Mi mentettük meg a megszüntetéstől! Mint az élelmiszer-ipari főiskola állattenyésztési karát befogadtuk 1972-től 1979-ig, én voltam a főigazgatója, s ottani általános helyettesem: Fekete Gyula lett.
- Miért kellett ezzel az integrációval
a vásárhelyi
főiskolát?

„megmenteni"

- Mert megszűnt az élelmiszer-ipari, de a vegyipari minisztérium is. Viszont Dimény Imre miniszter,
hogy megmentse a vásárhelyi intézményt, és hogy
rangot adjon Hódmezővásárhelynek - vagyis hogy az
ottani agráriskola ne középiskola, vagy alsófokú
technikum, hanem főiskola legyen, hozzánk csatolta! Úgy kívánta a minisztérium, hogy rangosodjon, hogy Magyarországnak ezen a részén is legyen
színvonalas agrárfőiskola. A következő, a vásárhelyihez hasonlatosan rangos agrárképzőt Szarvason
hozták létre.
- Sokat jelenthetett a főiskolájának, hogy vezetői
szegedi és fővárosi kapcsolatokkal is rendelkeztek.
De létezett-e kapcsolat a tudományegyetem
felé?

szélni Brezsnyev Moszkvában. Kongresszusi beszéde első tíz perce után a szovjet agrárium számára
követendő példának állította Bábolnát - a termelés,
a feldolgozás, az értékesítés szempontjából. Ebből
azt a következtetést vonták le itthon, hogy nem
szabad a mezőgazdasági minisztériumtól elvenni
a felsőoktatási intézményeit. Igaz, addigra már annak előszeleként, hogy az Oktatási Minisztérium alá
akarták söpörni az összes felsőoktatási
intézményt,
a tangazdaságokat
megszüntették.
Erre kitaláltak
egy másik elnevezést: tanüzem. Nekem mint kezdő
vásárhelyi főigazgatónak így lett az egyik legkeményebb feladatom a tangazdaság helyett működőképes
tanüzemet létrehozni. Sikerült!
- Úgy is mondhatjuk: a „kubatúra kora" főigazgatóságának időszaka. A mérnökképzés 45 éve tiszteletére 2007-ben megjelentett belső
kiadványban
olvastam, hogy úgy távozott a vezetői
posztról,
hogy addigra fölépíttetett egy középiskolát és több
szolgálati lakást, a diákoknak berendezett egy munkásszállóból lett kollégiumot,
a
tanműhelyeknek
megszerzett egy belvárosi telket, sőt: Sziksóstón egy
komfortos nyaralóházat is fölhúzatott.
- Minden épületnek megvan a maga története és jellegzetessége. A Marx tér 7-ben működött a Tartósítóés Húsipari Technikum, az ott ragadt, mi meg mellette.
De a közösködés miatt a középiskolásoknak nem
volt már elég a hely, ők meg zavarták a felsőfokú

TALALKOZASOK:
„Minden találkozóra elmegyek, ahova hívnak. Ilyenkor büszkén elmondom, két akadémikus diákom is van: Bartók Mihály, aki
szerveskémikus volt, a másik Beck Mihály

- A tudományegyetemet nemigen érdekelte, mi lesz velünk: túl kicsi és fiatal volt a mi főiskolánk. Jellemző
történet, hogy a JATE volt rektora a hetvenes évek
elején, akkortájt, amikor Vásárhellyel egyesültünk,
fölkerült Budapestre, és a pártközpont, meg a kormány közelében dolgozott. 0 találta ki, ott fönn,
hogy mindegyik felsőoktatási intézmény az Oktatási Minisztérium alá tartozzon. Igen ám, csak azt
nem tudta senki Magyarországon, hogy mit fog be-

- még a középiskolából. A főiskolát végzettek közül igen sokan szép karriert futottak
be - némelyek egészen Torontóig jutottak.
Főigazgatóságom alatt pedig annyi 'fontos
emberrel' találkoztam, hogy fölsorolni is képtelenség..."
(Horváth Károly)

képzés fejlesztését. Én kaptam a feladatot, hogy találjak telket, aztán jött a terveztetés, a szegedi Szabadkai
úton a Fodor József Élelmiszeripari
Szakközépiskola,
mellette egy kollégium fölépítése, amit ugyancsak
felügyelni kellett. Az élelmiszer-ipari tanulókat foglalkoztató vállalatok kötelező normatív forintjai fedezték
ennek a beruházásnak mintegy 80 százalékát, a hiányzó részt pedig fele-fele arányban a Baromfiipari és
Húsipari Tröszt biztosította. így a Marx tér 7-et a biológiával, kémiával kapcsolatos képzés vehette birtokba. Az élelmiszer-gépészeti, műszaki képzés központja
lett a Moszkvai körúti épület. Ehhez viszont meg kellett
vásárolnunk a DÉMA Cipőgyár Moszkvai körúti épületét. Arra is a trösztök adták össze a pénzt. Az információt, hogy eladó és a szükséges iratokat én szereztem
meg. Segített a zsidó hitközség, mert a telek hozzájuk tartozott, de ott is voltak barátaink: az egészet olcsón kaptuk meg. így aztán bővült a főiskola kutatási
és oktatási épülethálózata. De a hallgatók helyzete is
javult, mert megtudtam: az építőipar koncentrációja
miatt az ALÉP eladja a munkásszállóját. Azt is hallottam, más is szemet vetett rá. De most is segített a budapesti Nádor téren, a pénzügyminisztériumban egy
főtisztviselő, hogy a főiskola és a minisztériumunk
különböző „töredékösszegeiből" összegyűjtsük a pénzt
a kollégiumra. így bátran léphettem, amikor tudomásomra jutott, hogy a volt munkásszállóért versengő
„ellenfelünk" csak 17 milliót tud adni, mi pedig 27
millióért megkaptuk a kollégiummá alakítható épületet. Aztán újabb feladatként az következett, hogy
a Marx tér 7. és 20. szám alatti, szanálásra ítélt lakásokban élők elhelyezésére fölépítsük az Osztróvszky
utca 27. sz. alatti lakóházat. Én is a Marx tér 7-ben
laktam 59-től 70-ig, mellettem egy lakásban a műszaki
altiszt. A Marx tér 20-ban pedig 6 lakás volt, amit onnan ugyancsak el kellett vinni. Az Osztróvszky utca
27. közel kéthektáros területére az épületet Balogh
Jani tervezte, aki levelező hallgatója volt az építészmérnöki egyetemnek, s ez lett a diplomamunkája,
a megbízást tervpályázaton nyerte el. A minisztériumtól megkaptam a pénzt, 8 lakásos lett az épület. De
a városi tanács - akkor az elnök Biczó Gyurka volt - is
beszállt, így lett végül 15 lakásos a ház. Mivel miénk
volt a lakások többsége, minden munkát nekünk kellett elvégeznünk.
- Fölsorolni is hosszú a sok új épületet.
Ezeket
azonban fenn is kell tartani. Hogyan
jellemezné
a főiskola gazdálkodási
lehetőségeit?

- Meg merem kockáztatni, visszamenőlegesen
is, hogy a főiskola gazdálkodásában
a KK-munka,
a „külső kutatói megbízás" segített. Példának mondok két KK-munkát, amelyben én voltam a vezető.
Az egyik: a mezőhegyesi cukorgyár mikrobiológiai
ellenőrzései, a másik: Debrecenben, Hajdúböszörményben és Hajdúszoboszlón a tejüzemekben. Ezekben a munkákban mindenki érdekelt volt: a főiskolai
műszereink és vegyszereink használatáért annyit
kértünk, amennyi nekünk tetszett. Még az intézmény gazdasági igazgatója is érdekelt volt ebben.
Ugyanis a költségvetési pénzeket szilveszter napján a nemzeti banknak vissza kellett jelentenie, de
a KK-munkából származót nem, az bizony az intézménynek kamatozott! Ebből a KK-pénzből építettük
föl - többek között - a Sziksóstón lévő pihenőházat
is gyönyörű vendégszobákkal.
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el. A képzés ideje: három év."
(Délmagyarország, 1970. október I.)

- A háromszor három év, amit a főiskola élén töltött jelentett-e szakmai kiesést?
- Nem. Akkor is a mikrobiológiát oktattam a hallgatóknak. Igaz, az akkori miniszter, Dimény Imre rengeteg értekezletet tartott. De nem Budapesten, hanem egyszer Sopronban, egyszer Kazincbarcikán,
egyszer Villányban - tehát az egész országot be kellett utazni, sok embert és élelmiszer-ipari
vállalatot
megismertünk. Ezeket mozgósítottuk a fennmaradásunkhoz, rengeteg segítséget adtak a trösztök, hogy
tudjunk fejlődni is.
- A fejlődési és integrációs iránnyal, hogy a SZÉFbői SZTE Mérnök Kar lett, elégedett?
Korábban
volt-e gátja annak, hogy ilyen irányba lépjenek?
- Nem kívántunk ilyen irányba mozdulni. Örültünk,
hogy főiskolává alakultunk, aztán meg, hogy megmaradtunk. Innen üzemmérnökök kerültek ki. Közben
érdekes változásként bekövetkezett, hogy az üzemmérnöki hároméves képzésben is megjelent a vállalkozó-menedzser szak. És ebben dicséretes szerepet
játszott a mostani rektor: Szabó Gábor, az akkori főigazgató, Balogh Sándor és helyettese, Dinya
László. Mindhárman elmentek a lehetőségek határáig - a pártállamban is. A javaslatukra született meg
egy alapítvány is. A trösztök pénzéből hoztuk létre
a Ianua in Mundum Alapítványt, ami latinul annyit
tesz: „kapu a világra". Ez a mai napig, az SZTE Mérnök Karán is létezik. Ennek a kamataiból fogadjuk
a külföldi vendégeket, támogatjuk a fiatalokat.

- Nyugalmazott főiskolai tanárként,
főigazgatóként
a legtöbb időt az egyik tiszai úszóházon tölti. Innen
milyennek látja volt munkahelyét és művét?
- Úgy érzem, engem nemcsak Szeged, nemcsak Szent
Péter, de a Tisza is befogad... De komolyra fordítva
a szót: már a főiskola is jó helyen van - az univerzitásban. Nagyon értékes fordulatnak tartom, hogy
a volt Szegedi Élelmiszeripari Főiskola általános
mérnökképzésbe ment át. Ezt nagyon ügyesen csinálták! így egy kisteleki vagy deszki gyereknek nem
kell Budapestre, elég csak a szegedi Mars tér mennie, ha mérnök akar lenni. Aztán: a közgazdász- és
a menedzserképzés is erős... Helyeslem ezeket a lépéseket. Tudom, mi történik, bár csak ünnepi alkalmakkorjelenek meg - díszpolgár lettem, örökös tagja a karnak, s ami nekem fontos: akár a dékánhoz,
akár a rektorhoz megyek, nem kell bejelentkeznem,
mert azonnal úgy fogad, hogy „gyere, Karcsi bátyám!"

ÉLETPÁLYA:

Horváth Károly vegyésztechnikus, biológiaföldrajz szakos tanár - született: Szegeden
1926-ban. 1958-1963: a szegedi egyetemen
diplomázott. Munkahelyek - a 1944: Magyar
Len- és Jutaipar Rt., Szeged. 1945-től „47 év
és 254 munkanapon át, a nyugdíjig a Mars tér

- Visszanézve mi az, amire főiskolai
igazgatói időszakából a legbüszkébb?

tanári és fő-

7-ben működő valamennyi oktatási intézményben; különböző beosztásokban". Kutatási területek - Élelmiszer-ipari mikrobiológia; élelmi-

- A pártállamban állami vállalatok léteztek, s hogy
megismerjék a végzős diákjainkat, ezektől a vállalatoktól, trösztöktől hívtuk meg a vezető embereket államvizsga-bizottsági tagnak, elnöknek. így aztán keresték a diákjainkat, majdhogynem keveset képeztünk
ki, több szakemberre lett volna szükség. Ezekre a kapcsolatokra büszke vagyok. De arra is, hogy milyen
kitűnő erővé nőtte ki magát az a fiatal tanársegéd,
akit főigazgató koromban csábítottam át Orosházáról
- ő Véha Antal, a mai dékán. Mivel hívta föl magára a figyelmet? Azzal, hogy általa a tervezőgépészet
is fejlődött nálunk. Tervezett, kivitelezett malmokat,
szárítókat, keverőberendezéseket.

szer-ipari feldolgozás mikrobiológiai ellenőrzése.
Publikáció - Főiskolai jegyzet - mikrobiológia,
környezetvédelem. Személyes adatok - Családi állapota: özvegy, felesége jogász volt. Fia,
Gábor orvos, adjunktus a Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológia és Intenzív Terápiás
Intézetében. Kedves időtöltése: „a Tisza és
a horgászat, barátokkal történő találkozások és
természetesen a fiam és családja - két kedves
fiú unokám közül az egyik harmadikos, a másik
elsős gimnazista".

DR.

GÁBOR

MIKLÓSNÉ

A Z É L E L M I S Z E R I P A R I F Ő I S K O L A 1979 É S 1988
K Ö Z Ö T T I FŐIGAZGATÓJA:
„Mi vagyunk Dél-Magyarországon a műszaki képzés központja "

S

okáig az egyetlen női vezető volt Gábor Miklósné az ország mezőgazdasági felsőoktatási intézményei
főigazgatói és rektori értekezletein. A vegyészmérnöki és közgazdasági diplomával is rendelkező Gábor Miklósnéval többek között arról beszélgettünk, miként sikerült megmenteni a megszüntetéstől a szegedi
főiskolát, és hogy miért a szegedi univerzitástól reméli a mérnökképzés kiteljesítését.
- A Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karán, azon belül is élelmiszer-ipari és mezőgazdasági
szakon
szerzett
diplomát,
aztán
maradhatott
az egyetemen, mégis a szegedi mérnökképzés
elindítása lett a küldetése. Miért jött a fővárosból Szegedre?
- Jó ideig valóban a műegyetem élelmiszer-kémiai
tanszékén dolgoztam tanársegédként. Onnan egy
rövid időre a Belkereskedelmi Minisztérium szakoktatási osztályára, onnan pedig az Élelmiszeripari Minisztériumban működő, az ország egyik nagy,
hét gyáregységet irányító - például győri, szerencsi
és több budapesti gyár - Édesipari Igazgatóság központi laboratóriumába kerültem, majd p á r év múlva, a közgazdaság-tudományi egyetem elvégzése
után a Magyar Édesipar kereskedelmi vezérigazgató-helyettesi állását ajánlották fel. Jól éreztem magam a pesti állásokban, de mivel a családi állapotom
megváltozott - elváltam, és egy konferencián megismerkedtem a jelenlegi férjemmel - , úgy döntöttünk,
hogy Szegeden keresünk nekem állást. Anyósom akkor még élt, és egyedüli támasza a fia volt, így a helyzet azt kívánta, hogy én költözzek Budapestről Szegedre. Mivel az Élelmiszeripari Minisztériumban jól

ismertek, és meg is becsültek, igyekeztek segíteni állást keresni. Épp alakulóban volt a szegedi felsőfokú
technikum, s megkérdezték, van-e kedvem részt venni
ebben a munkában. Igent mondtam, szívesen jöttem
Szegedre. De amilyen körülmények közé kerültem,
arról álmodni sem mertem!
- Olyan rettenetes, vagy éppen ellenkezőleg,
annyira nagyszerű körülmények
fogadták az
átalakuló
szegedi iskolában?
- Papíron 1962-ben létrejött Budapesten és Szegeden
is a felsőfokú élelmiszer-ipari technikum. A pestiek
kaptak egy komplett intézményt: az Izabella utcai
középfokú technikumot fejlesztették felsőfokúvá.
De Szegeden, ahol szintén működött egy középfokú
élelmiszer-ipari technikum, nem tudták az egészet
odaadni, hanem közösködni kellett. Ez problémákat
vetett fel. Nem a szegedi kollégákkal, mert kölcsönösen kisegítettük egymást. így aztán előfordult, hogy
én is oktattam egy évig középfokon, mert a kolléganő
szülési szabadságra ment. Akkor egyébként megfogadtam: soha többet nem tanítok középiskolában,
mert annyira haszontalanok voltak m á r a 60-as évek
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- Annál több volt: szinte ideg-összeroppanással járt,
olyan sokat kellett dolgozni! A kémia akkor 5 féléves
volt (általános és szervetlen kémia, szerves kémia,
élelmiszer-kémia, fizikai kémia, kolloidkémia), de
oktattam enzimológiát, anyagismeretet és általános
élelmiszer-technológiát is, emellett minden félévben
kémiai laboratóriumi gyakorlatot is vezettem.
- Visszanézve: jó döntést hozott, mikor a vezérigazgató-helyettesség helyett Szegedre jött „szimpla kis
főiskolai
docensnek"?
- Egy nagyon jó házasság csak jó döntés lehet! Egy
nő életében ez a fontos. A férjemmel mindig nagyon
jól megértettük egymást, miközben a saját szakmánkat folytattuk.
- Közgazdasági
den is?

végzettségét

hasznosította

Szege-

- A közgazdaság-tudományi egyetemen hallgattunk
például munkajogot, nemzetközi jogot is. 1962-ben
szereztem meg ezt a második diplomámat, aminek
nagyon is hasznát láttam a SZÉF főigazgatójaként,
de a mai napig is.
- Hogyan került a főigazgatói

közepén is a diákok. A felsőfokú technikum Szegeden
azt jelentette kezdetben, hogy volt egy igazgatónk
- Budapesten, a minisztérium egyik osztályvezetője
- , itt pedig egy kémiatanárt bíztak meg vezetői feladatokkal is — neki volt egy titkárnője —, továbbá Bató Sándor politikai gazdaságtant oktatott,
én pedig „a szakmát". Eleinte óraadókat igen, de
főállásban dolgozó kollégákat nem kaptunk - minden
Budapestre ment. Az Élelmiszeripari Minisztérium
ugyanis elsősorban a pestieket támogatta, minket
nem. A kényelmi szempont érvényesült: a minisztériumi munkatársaknak könnyebb volt Pestre járniuk, mint Szegedre „lejönni".
- Kihívást jelentett a feladat?

székbe?

- Horváth Károly az első, én a második főigazgatója
voltam a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolának.
Mindketten kitöltöttük a lehetséges három vezetői
ciklust. Mi nem nagyon dönthettünk másképp, mint
a minisztérium: ott döntöttek arról, hogy épp ő legyen
a főigazgató, én a kutatási főigazgató-helyettes,
majd
hogy én kerüljek az intézmény élére. Mikor helyettesének választott, Horváth kolléga ezzel indokolta
a fölkérést: „magának sok közleménye van". Ez igaz
is volt akkor, hiszen nekem volt a legtöbb publikációm, mert m á r műegyetemi hallgató koromban nyertem pályázatot, szerettem a kutatómunkát, beleástam magam minden olyan témába, ami érdekelt.
A főnökeim meg úgy látták, hogy jól dolgozom.
- A két, azonos időszakban induló felsőfoktí élelmiszer-ipari technikum, a pesti és a szegedi között
később is fennmaradt a különbség?
- Nagy szerencséje volt a főiskolának, hogy 1967ben a Földművelésügyi Minisztérium bekebelezte

az Élelmiszeripari Minisztériumot, ezzel - miután
a földművelésügynek vidéken voltak bázisai - megváltozott a helyzet: Szeged lett a „csúcs", a budapesti főiskolát pedig integrálták a Budapesti Kertészeti
Egyetembe. Miközben, tudni kell, a kertészek nem
nagyon kedvelték az élelmiszereseket. így egy kis
előnyt élveztünk, amit igyekeztünk ki is használni.
- Tehát integráció már 1967-ben is történt, de abból a szegedi felsőfokú élelmiszer-ipari
technikum
kimaradt,
sőt: ezáltal erősödött
szuverenitása.
Az ilyenfajta szervezeti változások hogyan váltak
a szegedi felsőoktatás
hasznára?
- Határozott előnyt élvezett Szeged az 1967-es
fordulat után. Bár Budapesten nagyon sok élelmiszer-ipari cég működött, mégis: Szeged lett a vidéki
bástya, mert nagyon sok élelmiszer-ipari vállalattal
körülvett régióközpontnak tekintették. Az 1967-es
budapesti minisztériumi egyesülést követően, 1970re végre főiskolává tudtunk válni.
- Tudományos
főigazgató-helyettesként
1970-től,
majd 1979-től főigazgatóként
rátekintése
nyílt
a Szegedet érintő országos változásokra.
Hogyan
kapcsolódott be a felsőfokú technikumból lett főiskola a
kutatómunkába?
- Főigazgatóvá választásomkor elvettek egy helyettesi posztot, így egy személyben irányítottam
az intézményt, és a kutatási helyettes munkáját is
elvégeztem. Ekkor megint majdnem kiborultam
a feladatoktól! Ugyanis akkor m á r szemponttá vált,
hogy a főiskola magának „pénzt keressen". Igen ám,
de ellenezték ezt, főleg azok az élelmiszer-ipari kutatóintézetek, amelyek addig elvitték a pénzt a kutatásra. Mikor jelentkeztem, és jeleztem, hogy milyen
kapacitásokkal rendelkezünk, és kérünk témát, a minisztérium szerencsére támogatott. Azután később,
a 80-as években pénzt kaptunk építkezésekre, beruházások indítására is. Erre az időszakra esik a Marx
- most Mars - téri oktatási épület kibővítése, a menza
korszerűsítése, a Moszkvai körúti új épületberuházás
elkezdése, a dorozsmai szabadidőközpont létrehozása. A főiskola éves kiadványaként még 1970-ben
beindult az Élelmiszeripari Főiskola, Tudományos
Közlemények. Később létrehoztuk új szervezeti egységként a kutatásszervezési osztályt és a központi
laboratóriumot.

- Milyen kapcsolatokat lehetett kialakítani a szegedi felsőoktatás többi szereplőjével akkor, amikor ezt
az együttműködést
nem
ösztönözték?

DÁTUM: 1962
„Az élelmiszeripar számára felsőfokú szintű
szakembereket, vagyis mérnököket a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki és
Gépészmérnöki Karán képeztek a két felsőfokú
élelmiszer-ipari technikum létrehozása előtt.
A mezőgazdasági nagyüzemek, azaz a téeszek,
állami gazdaságok kialakulása következtében
létrejött nagymértékű nyersanyagtermelés
igényelte az élelmiszeripar fejlesztését és
a felsőfokú szakemberek létszámának növelését. S bár a Budapesti Felsőfokú Élelmiszeripari Technikummal egy időben, 1962-ben
hozták létre a Szegedi Felsőfokú Élelmiszeripari Technikumot, de oly módon, hogy
a technológusképzést az iparágak alapján osztották szét. A gépészüzemmérnök-képzés csak
Pesten volt - a szegedi intézménybeli oktatás pedig csak a technológus üzemmérnöki
szintre korlátozódott. Pár évnek kellette eltelnie, mire a budapesti intézménytől átvettük
a gépészüzemmérnök-képzést. Ezt azért fontos
részletezni, hogy érthető legyen: kezdetben
mivel csak a Műegyetem képzett élelmiszeripari szakembereket, ők adták az első oktatóit
a pesti technikumnak.
Egyedül én voltam a Műegyetemről, aki „lejött"
Szegedre. Itt úgy oldották meg az oktatóhiányt, hogy vállalatoktól hívtak óraadóknak,
majd főállású oktatóknak szakembereket, meg
a középfoktól vettek át tanárokat. így tehát
nagyon sokáig nagyon nehéz dolgom volt mint
egyetlen szakirányú végzettségűnek. Már 1962
februárjában beindult a keresztféléves levelező
oktatás, de én 1962 őszétől kerültem óraadóként Szegedre, majd 1963. január l-jétől
főállásba."
(Gábor Miklósné)

- Túl nagy és összetett kapcsolatról nem számolhatok be. Jobb helyzetben voltak azok a kollégáim, akik
Szegeden végeztek, „Hivatalos segítséget" a város
többi felsőfokú intézményétől nemigen kaptunk, igaz,
nem is kértünk. Azért sem, mert annyira speciális
volt oktatási tematikánk, amit egyébként a pesti intézményeknél oktató műegyetemi kollégák szabtak
meg kezdetben sokáig nekünk is.
- Milyen tárgyakat tanultak az első szegedi
kök?

mérnö-

- Mindkét szakon sokirányú ismeretanyagot kellett elsajátíttatni a hallgatókkal a képzés szakirányának megfelelően. \/.élelmiszer-technológus
szakon például a nyersanyagismeret (állati, növényi)
területén - alkalmazott szinten - a kémiai, mikrobiológiai, fizikai és matematikai ismeretek mellett
oktatni kellett táplálkozástudományi ismereteket is.
A gyártás műszaki ismeretek kiterjedtek a fontosabb gépészeti alapismeretek, valamint a gépek
üzemeltetésének oktatására. Az élelmiszer-ipari
műveletek egyes jellegzetes anyagfeldolgozási folyamatok törvényszerűségeit, míg a gyártástechnológia
a különböző nyersanyagok feldolgozási folyamatait,
valamint a részletes áruismeretet tárgyalta. A fentiek mellett a képzés anyagához tartoztak a különböző
élelmiszerek csomagolási követelményeinek és módozatainak, valamint raktározásának kérdései is.
Foglalkozni kellett továbbá a biztonságos eltarthatóság megoldásával, valamint az élelmiszer-higiéné
komplex kérdéseivel. A 70-es években minden tárgyhoz a megfelelő környezetvédelmi problémákat is be
kellett dolgozni az oktatási anyagba.

vegyészmérnök karán, illetve a kertészeti egyetemi tanszéken dolgozó kollégáimmal mindvégig
fenntartottam a kapcsolatot. Mikor főiskolává fejlődtünk, kicsit
„hangosabbak" lettünk, s elismertek annyira, hogy
a műegyetemi és a kertészeti egyetem élelmiszeripari karán lévő kollégáimmal több tankönyvet is írtunkközösen. Sőt: Az élelmiszer-előállítás kolloidikai
alapjai című könyvnek én voltam a szerkesztője, illetve egyik szerzője, mert több kollégát is bevontam
az írásba. Egyébként az orvosegyetemi könyvtáron
kívül még a Minőségvizsgáló Intézet könyvtárát
tudtuk használni.

TALALKOZASOK:
„ 1 9 5 7 - 1 9 5 8 után kezdtek Magyarországra
bejönni a külföldi termékek - például a kakaó,
a kávé - , és mindezt a M O N I M P E X

vette

meg az iparnak. De „szemét" minőséget is:
„egyesek" külföldön pénzt kaptak, ezért ott
megvették a raktársöpredéket, itthon meg eladták „másodosztályú terméknek". A

minisz-

tériumból én voltam az átvevő, és állandóan
a bíróságra jártam a sok minőségi reklamáció
miatt. A z iparigazgatónak, Szabadi elvtársnak
pedig állandóan m o n d o g a t t a m : ebbe a mi
iparunk belenyuvad, mert a minőséget kérik
tőle, de ebből a behozott „szemétből" nem
tudja produkálni. Erre azt válaszolta, amit
a M O N I M P E X - t ő l hallott: 'ha lesz közgazdász
végzettségű minőségi átvevő, akkor átengedik
a külföldi vásárlást' nekünk. Ezért nekem el

- Olyan személyes kapcsolatok sem
ösztönözték
az együttműködést
a szegedi
társintézményekkel,
mint például az, hogy férje, Gábor Miklós farmakológus a SZOTE Gyógyszerész-tudományi
Karának
vezető oktatója volt?

kellett vállalnom, h o g y beiratkozom a közgazdaság-tudományi egyetemre. Igaz, mindig
szerettem tanulni, mert azt gondoltam: amit
az e m b e r m e g t a n u l , azt s o s e bánja meg.
Tehát beiratkoztam a közgazdaság-tudományi egyetem külkereskedelmi szakára, levelező
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- Nem. De például rendszeres kapcsolatom volt
az orvosegyetem könyvtárával, mert ott nem kimondott élelmiszer-, de táplálkozástudományi szakkönyveket el tudtam érni. Márpedig a táplálkozástudomány és az élelmiszeripar összefügg. A SZOTE
könyvtárában arról olvashattam, hogy miket kell
gyártanunk, de hogy miként, abban a műegyetemi
könyvtári munkám segített. Ugyanis a Műegyetem

tagozatra. O l y a n jegyzetből is tanultunk, amit
csak fényképes hallgatói igazolványra vehettem
át, s alá kellett írnom a nyilatkozatot, hogy
nem mutatom meg, és nem a d o m tovább senkinek... Hát ilyen világot éltünk!"
(Gábor Miklósné)

- A kutatómunka, az intézményvezetés más és más
adottságokat és fölkészültséget kíván. Milyen segítségre támaszkodhatott
főigazgatóként?
- A közgazdasági ismereteimre; például döntéseknél. Bár nem tanultunk kimondottan pszichológiát
vagy szociológiát, emberekkel való bánásmódot, de
azért fölvértezett bizonyos szempontból az, amit
a közgazdaság-tudományi egyetemen tanultam.
Hozzá kell tennem egyébként: ilyen jó csapatot, mint
a szegedi főiskola munkaközösségét, még nem láttatni
Fontos kérdésekben egy emberként zárkóztak fel.
Ennek híre volt az egész agrár-felsőoktatásban. Talán éppen azért, mert állandó végveszélyben éreztük
magunkat.

MONDOTTA:
- a női vezető
nehézségeiről
Arra, hogy nő vagyok, egyetlenegyszer hivatkoztam: műegyetemi tanársegédként, amikor
reggel nyolctól este nyolcig laborgyakorlatot
kellett vezetnem, s a professzornak mondtam:
bár az anyámmal lakunk és segít, de a férjem, aki
a Műegyetem egy másik tanszékén dolgozott,
azt szeretné, ha többet lennék a nyolc h ó napos

fiam

mellett.

Ráadásul

Kispesten,

a Wekerletelepen laktam, és onnan másfél óráig

- Kinek lehetett szálka a szemében a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola?

tartott az út a budai oldalra, a Műegyetemig,
aztán ugyanennyi vissza. A professzor azt válaszolta, hogy aki oktatói állást vállal, ilyen családi

- Utólag tudtuk meg, hogy 1967-ben, amikor az Élelmiszeripari és a Földművelésügyi
Minisztériumot
összevonták, és megalakult a MÉM, néhány nappal
előtte előkészítették a végzést a szegedi élelmiszeripari technikum megszüntetésérőll Váratlanul érte
őket a fordulat a két minisztérium összevonásáról, így elmaradt a mi megszüntetésünk, de napokon
múlt csak. Ilyen az élet! Ugyanakkor a világon sehol sem választják szét így a szakterületeket, mint
akkor Magyarországon. Mindenhol agrárminisztérium látja el a feladatot, s mivel a mezőgazdaság
adja a nyersanyagot az élelmiszeriparnak, logikus,
hogy a kettő egy minisztériumon belül legyen. Nem
tudom megmondani, miért is lett önálló minisztériuma az 1947-48-ban a kis magáncégek államosításából kialakuló élelmiszeriparnak... Utólag úgy
látom: hatalmi harc játszódott le a két minisztérium
között, s végül győzött a mezőgazdasági. Mivel az
élelmiszeripar mindig függött a mezőgazdaságtól
mint nyersanyagtermelőtől, kénytelen volt behódolni, ugyanis a mezőgazdasági termelés erősen
fellendülőben volt a 60-as években.

kifogásokkal nem állhat elő. Ezután is ehhez tartottam magamat. Szegeden főigazgatónak választottak, és Papócsi László vagy a Mezőgazdasági
és Élelmezésügyi M i n i s z t é r i u m másik, épp
s o r o s miniszterhelyettese összehívta az oda
tartozó felsőoktatási intézmények vezetőit,
a rektorok és főigazgatók között én voltam
az egyetlen nő. A d ó d t a k nagyon nehéz periódusok is. Például amikor a kolloidikai könyvet
írtam, szigorúan beosztottam a napomat. Korán
keltem, mint most is: hajnali ötkor elkészítettem
a reggelit, elrohantam bevásárolni, bementem dolgozni. A reggeli órák azzal teltek, hogy elintéztük
a főigazgatói és tanszékvezetői teendőket, merthogy 2 5 éven át tanszéket is vezettem. A kémia
tanszéket én alapítottam és szerveztem meg.
A m i k o r ez megvolt, leadtam az óráimat: hetente
legalább két óra előadást tartottam, de gyakorlatokat is vezettem, és végzősökkel is foglalkoztam,
a diplomamunkájukat

vezettem.

Hazatérve

a lakással és háztartással kapcsolatos feladatokat
végeztem el, majd vacsorát főztem. Lefeküdtem
aludni este 8 - 9 körül, fölkeltem hajnali kettőkor,

- Integrációból kijutott a SZÉF-nek, hiszen több más
intézményhez is tartozott, illetve önálló főiskolai
státust is többször élvezett.
- A legszebb korszak az önállóság ideje volt, de szerettem azt is, amikor a vásárhelyi
mezőgazdasági
főiskolával alkottunk egységet - tudományos helyettes

és ötig-hatig írtam. így kellett beosztanom
az időmet, mert nagyon szűk határidőt szabtak:
azt mondták, most van pénz egy ilyen könyvre,
de két hónapon belül el kell készülnie."
(Gábor Miklósné)

Prof. dr. Gábor Miklósné (középen) a konferencia szünetében, mellette (a fotó bal oldalán) Mosonyi
Ágota dr., főosztályvezető, budapesti Malomipari Kutató Intézet; illetve Török Attiláné dr. Pusztai Éva
docens központi laborvezető, Szeged, Élelmiszeripari Főiskola Tudományos Konferencia 1990. Institut
für Getreideverarbeitung, Bergholz-Rehbrücke N D K .
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koromban. Úgy emlékszem, sokat tanultam tőlük.
Aztán az új miniszter, Romány Pál a vásárhelyi állattenyésztési főiskolát „elvitte": a budapesti
Állatorvostudományi Egyetembe integrálta, s mi,
az élelmiszer-ipari főiskola, ismét önállóak lettünk.
Akkor, 1979-ben lettem én a főigazgató. Úgy éreztem
1981 táján, hogy főigazgatóként „egy kicsit hátra
dőlhetek", a tudományos munkára koncentrálhatok.
Ám a „legfőbb pártbizottság", a budapesti pártközpont a nyolcvanas évek elején kitalálta, hogy az egész
felsőoktatást át kell rendezni, ugyanis addigra rengeteg főiskolát hoztak létre, és finanszírozási nehézségek támadtak. A mi minisztériumunk hozzá is látott:
egyik értekezlet a másik után, hetente háromszor is
j á r t a m Budapestre, egyik jelentést kérték a másik
után, mindezt el kellett mondani az itteni pártbizottságon, aztán segítséget kérni a városi és megyei
pártbizottságtól, nehogy megszüntessenek minket.

Ugyanakkor a kollégákat is igyekeztem meggyőzni
arról, hogy célozzuk meg az egyetemi státust, hiszen
mi vagyunk Dél-Magyarországon
a műszaki képzés
központja. A MÉM által kért fejlesztési tervbe egy,
az ország déli régiójában működő élelmiszer-ipari
egyetem kialakítását javasoltuk. Ezt alátámasztottuk
számos objektív és szubjektív tényezővel. Például:
itt igen erős a mezőgazdasági nyersanyagtermelés,
ami intenzívebb élelmiszer-ipari feldolgozást kíván export növelése céljából is. Továbbá: az intézményünkben 20 év alatt kialakult oktatói állomány
színvonalas munkájával, hiszen itt jegyzeteket írtunk, idegennyelv-tudással és külföldi kapcsolatokkal rendelkeztünk, tudományos minősítést szereztünk. Az érvek között szerepelt az általunk képzett
hallgatók elfogadottsága a különböző munkahelyeken - az élelmiszeripar vezetői álláshelyeitől kezdve
az oktatási-kutatási intézményeken át a minisztériu-

mokig - annak a kiemelésével, hogy a déli régióban
nincs egyetemi szintű műszaki képzés, amelynek jó
szakmai bázisát jelentette volna főiskolánk gépészeti és automatizálási intézete. Bár sok biztatást kaptunk, de a végeredmény az lett, hogy 1986-ban integráltak bennünket: intézményünk mint a Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetem főiskolai kara működhetett
tovább. Abban az időszakban tehát a pesti élelmiszer-ipari kar járt jól, mert már korábban egyetemi
karként működhetett, mi pedig csak főiskolai, vagyis
alacsonyabb rendű státusszal. Fennállt a veszély további degradációra is: például az 1989-ben átadott
Moszkvai körúti épületegyüttesünket a budapesti
egyetemi kar kizárólag gyakorlati képzésre kívánta volna használni oly módon, hogy Szegeden csak
gyakorlati képzés legyen. Ezt a helyzetet feloldotta
az 1991-ben létrehozott Szegedi Universitas Egyesület, melyhez karunk is csatlakozott. 1998-ban pedig
mint a JATE Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kara
tagja lett a Szegedi Felsőoktatási Szövetségnek,
majd 2000-ben létrejött a Szegedi Tudományegyetem, amelynek karunk SZTE Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar címen lett tagja, s ebből 2006-ban
megszületett az SZTE Mérnöki Kar. Tehát Szabó
Gábor főigazgatóként bevitte a főiskolát a Szegedi
Tudományegyetembe önálló főiskolai karként, majd
rektorként segítette a mérnöki karrá alakulását.
Ez nagyon hosszú harc volt, majdnem
egyedülálló
az egész magyar felsőoktatásban! Talán éppen azért
lett sikeres, mert nagy összetartás alakult ki közöttünk
a SZÉF-en belül. A szegedi integráció talán pontot
tesz e küzdelem végére.

tegrációjához
vezetett. Hogyan
az első megbeszélésekre?

emlékszik

- Korábban minden szegedi felsőoktatási intézmény
élte a maga életét: én például a Műegyetemmel tartottam fontosnak az együttműködést.
Úgy emlékszem, egy időben a párt megyei szervezete rendezte
a felsőoktatási intézmények vezetőinek találkozóit
Koncz János, a szegedi ideológiai titkár kezdeményezésére. Egy évben egyszer-kétszer hívtak be minket a pártbizottságra, megadták a vezérfonalat: mi
érdekli őket, mit tartanak fontosnak. E találkozók

ÉLETPÁLYA:
Gábor Miklósné Szigyártó Erzsébet vegyészmérnök, közgazdász mérnök - született:
Budapesten 1929. szeptember 24én. Budapesti Műszaki Egyetem (BME) (1949-1953)
okleveles vegyészmérnök; Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (1960-1962),
okleveles közgazdászmérnök. BME Vegyészmérnöki

Kar,

Élelmiszerkémia

Tanszék,

tanársegéd (1953-1955); Belkereskedelmi
Minisztérium, Szakoktatási Intézet, főiskolai
adjunktus (1955-1957); Magyar Édesipar,
Központi
Szegedi

Laboratórium
Élelmiszeripari

tási főigazgató-helyettes

(1957-1963);
Főiskola,

kuta-

(1970-1979);

főigazgató (1979- 1986); Kertészeti és Élel-

- A vásárhelyi mezőgazdasági
főiskola,
amellyel
a hetvenes években egy intézményt alkottak, ugyancsak a helyére került az SZTE részeként?

miszeripari Egyetem, főigazgató (1986-88);
tanszékvezető egyetemi tanár ( 1 9 8 6 - 9 0 ) ;
egyetemi tanár ( 1 9 9 0 - 1 9 9 2 ) ; KÉE SZÉF,
SZTE SZÉF, SZTE Mérnök Kar: emeritus pro-

- Igen, mert úgy komplex egy egyetem, ha minden fontosabb tudomány képzése megtalálható benne. Ezért
érveltem az akkori rektornak, Mészáros Rezsőnek,
hogy kell ide a mezőgazdasági kar is. Eleinte nemigen
tetszett neki ez a megoldás, de Szabó Gábor a SZÉF
főigazgatójaként is azon volt, hogy Vásárhely is része
legyen a szegedi univerzitásnak, s végül ez az elképzelés kapott többséget. így teljes a paletta!
- Háromszor három év után, 1988-ban járt le főigazgatói megbízatása. Akkoriban kezdődött el az
a folyamat, amely végül a szegedi felsőoktatás
in-

vissza

fesszor ( I 9 9 7 - ) . Kutatási területek - Természetes flavonoidvegyületek antioxidáns
hatásának vizsgálata; új élelmiszer-analitikai
eljárások kidolgozása. Poszterösszefoglaló:
90; könyvrészlet: 13; monográfia: 2; jegyzetek: 10. Személyes adatok - házas, férje
Gábor Miklós egyetemi tanár, professzor
emeritus; gyermeke: első házasságából Péter
(1953-2003). Kedves időtöltése: irodalom,
zene, színház, utazás.

végén mindig megkérdezték: kinek van még mondanivalója. Én meg mindig elmondtam: vegyenek
minket komolyan, mert a SZÉF-en műszaki képzés folyik, márpedig ilyen oktatás nincs sem a JATE-n, sem
a SZOTE-n, holott Dél-Magyarországon
a műszaki
képzésre nagy szükség van. Hasonlóképpen fölvetettem: közgazdászképzésre lenne szükség az egyetemen,
hiszen miután én már elvégeztem, tudtam, mennyire
fontos. Politikai gazdaságtant és marxizmust oktattak ugyan, de az inkább politika, mint gazdaságtan
volt. Jól összedolgoztunk, mikor Csákány Béla volt
a tudományegyetem rektora.
-Nyugdíjba vonult 1992-ben. Mennyire
támaszkodnak tapasztalataira? Emeritus professzorként
mivel
telnek a napjai?
- Két monográfiát írtam meg nyugdíjba vonulásom után
közvetlenül. Egy svájci gyógyszercég itteni képviselete
fölkérésére írtam a flavonoidok élelmiszer-ipari tulajdonságairól, felhasználásáról és táplálkozástudományi
fontosságáról. Ezt a könyvemet angolra is lefordították.
Aztán 97-ben Szabó Gábor főigazgató fölajánlotta az
emeritus professzori cím megszerzési lehetőségét, ez sikerült is. Órákat is tartottam. Nagyon szerettem például
Az élelmiszer-előállítás tudományos alapjai című tárgyamat, mert abban összehoztam a mikrobiológiát,
a kémiát, a fizikát és a matematikát. De 2005-ben beteg lettem, s kevesebbet vállalhattam, ezért leadtam
az előadásokat, és csak a gyakorlatokat tartottam
meg egészen addig, amíg a „bolognai folyamat" miatt le nem csökkent az óraszámuk annyira, hogy
a kolléganőim is elegendőnek bizonyultak megtartásukhoz. Végre csak kutatok! Témám: a természetes antioxidánsok jelentősége az élelmiszeriparban
az emberi szervezetben kimutatott igen fontos szerepük
révén. Öt éven át egy minisztériumi pályázatban vettem
részt, amelynek vezetője a szegedi Gabonatermesztési
Kutató Intézet volt. Én a nemesített búzák antioxidáns
hatását vizsgáltam, merthogy a flavonoidokkal foglalkozom, amelyek a búzától kezdve a gyümölcsökig
széles körben megtalálhatók a természetben. Közben
végzős hallgatók diplomamunkáját is irányítom, cikke-

ket is írok. Ennyi elég is, mert az egészségemre is vigyáznom kell.
- Milyennek látja a szegedi mérnökképzés,
az itteni egyetem jövőjét?

illetve

- A Szegedi Tudományegyetemhez való csatlakozást a SZÉF az oktatási tematikát illetően nem érezte meg, a szükséges változásokat az adott körülményekhez igazodva hajtotta végre. A kari önállóság
- az adott kereteken belül - megmaradt. Ugyanakkor részesülhetett számos, a Szegedi Tudományegyetemen már meglévő előnyben. Például a TIK használata, az orvosi rendelő, s egy nagy egyetem egyik
karaként történő megjelenés a hazai és külföldi fórumokon, a karok között kialakuló szorosabb kapcsolat.
Az integráció tehát sikeres volt. A BSC-képzés mellett nemrégiben beindult MSC-képzés pedig komoly
minőségi előmenetelt jelent az SZTE Mérnök Karnak. De további és állandó feladatnak tartom, hogy
az SZTE MK az ország gazdasági és társadalmi körülményeinek figyelembevételével alakítsa az oktatási
tematikát, elsősorban továbbképzési formában, de ha
kell, új szakok indításával vagy a meglévő szakoknak
a távlati igényekhez való igazításával. Például egy
általános műszaki szak a mérnökképzést teljesebbé tehetné oly módon, hogy az utolsó félévekben egy - országos szintű - speciális képzést nyújtson a különböző
termelési igényeknek megfelelően. A beindult és tervezett épületfejlesztések mind az egyetemen, mind
a mérnök karon további lehetőséget jelentenek mind az
oktató-, mind a kutatómunka színvonalának emelésére. A karon a gyakorló- és kutatóműhelyek fejlesztésére feltétlenül szükség van. A további feladat nagyrészt
rajtunk múlik: a többi képzési szak személyi és tárgyi
feltételeinek megerősítése az egyetemi szintű normáknak megfelelően, de az oktatási programban a műszaki
jelleget erősíteni kell. A Szegedi Tudományegyetem
szemszögéből az új karok belépése az oktatási paletta kiteljesedését jelenti, gyakorlatilag valamennyi fontosabb
tudományterület képviselve van. így a dél-magyarországi régió legáltalánosabb képzését nyújtó intézménye lett
az SZTE.

DR.

BALOGH

SÁNDOR

A KERTESZETI ES ÉLELMISZERIPARI
E G Y E T E M É L E L M I S Z E R I P A R I F Ő I S K O L A I KAR
F Ő I G A Z G A T Ó J A 1988 É S 1990 K Ö Z Ö T T :
„A Dél-Alföldön nem túl jelentős műszaki képzést erősíteni kell"

E

gyetemen nevelkedett, először kutatóintézetet, aztán főiskolai kart irányított. Kívülről, a fővárosból érkezett: az Élelmiszeripari Gazdaságkutató Intézet utolsó igazgatója volt, de Szegeden szinte azonnal
a SZÉF főigazgatói székébe ülhetett Balogh Sándor. Közben forrt minden, a főiskolán kívül és belül is. Az átalakulás éveiről, a külső és belső rendszerváltozásról beszélgettünk Balogh Sándorral, a „renegát kertésszel".

- Miért érkezett
Főiskolára?

először a Szegedi

Élelmiszeripari

- Korábban meghívott előadóként voltam kapcsolatban Szegeddel: gazdaságtani előadásokat tartottam,
elég ritkán. A szakmában mégis jól ismertek, mert
megelőzően több mint 20 éven át dolgoztam a magyar élelmiszeripar fejlesztésével kapcsolatos területeken kutatóként-fejlesztőként. Ismertek azért is,
mert egy tárcaszintű kutatási célprogram ökonómiai
alprogramját országos szinten én koordináltam.
Az Élelmiszeripari Gazdaságkutató Intézetnek voltam az utolsó igazgatója, illetve az Agrárgazdasági
Kutatóintézet főigazgató-helyettese, amikor összevonták ezeket az intézményeket.
- Ez is egyfajta integrációnak

számított?

- Igen. Az az összevonás azonban semmivel sem volt
indokolható. Ugyanis költségmegtakarítást nem eredményezett, ellenben szétverte, három különböző intézménybe szórta szét a kutatói apparátust. Intézetem,
a korábbi Élelmiszeripari Gazdaságkutató Intézet
akkor már 1962 óta vállalatszerűén működött, tehát

korszerűen. Ez azt jelentette, hogy a piacról élt, nem
ült a költségvetés nyakán, hanem a vállalatoktól kapott kutatási, iparszervezési megbízásokat, és ezek
teljesítéséből tartotta fenn magát, nagyon sikeresen,
A bevételekből nemcsak színvonalas bérezésre tellett,
de - társulásban - új, modern, központilag klimatizált
irodaházat és - ugyancsak társulásban - balatoni
üdülőt is építeni tudtunk. Az 1981-ben végrehajtott
összevonás hatalmi, politikai döntés volt.
- Az élelmiszeripar
számára
végzett előző
munkahelyein?

milyen

kutatásokat

- Renegát kertész vagyok: kertészmérnökként végeztem, de m á r az egyetemen az ökonómia felé
fordultam. Végül is Erdei Ferencnél tettem aspiránsi felvételi vizsgát, s így lett a szakterületem
a mezőgazdasági ágazatok ökonómiája. Élelmiszeripari ökonómiai kutatásokat irányítottam mindkét
említett intézetben. Fő kutatási területem az élelmiszer-ipari kisüzemek sajátos problémáinak és feladatainak vizsgálata, a „food business" néven ismert
integrációs-koordinációs kapcsolatok, később ipartelepítési kérdések, az AKI-ban a versenyképesség és
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- Mikor kezdett

tanítani?

- Már 1958-ban a kertészeti egyetemen - ökonómiát. De mielőtt Szegedre kerültem, már rendszeresen
oktattam - meghívottként - több, általában továbbképzést folytató egyetemi intézményben.
- Milyennek

látszott a fővárosból

a SZÉF?

- Alárendelt helyzetűnek. A
főváros-centrikusság
mindig is, akkor is jellemezte az országot, a felsőoktatást is: „ami vidéki, nem lehet színvonalas, nem
lehet elegáns". Ezen túl bizonyos szakmai gőg is tapasztalható volt az élelmiszeriparral szemben az agrár-szakemberek részéről.
- Holott az agráriumban,
a vidéké a főszerep.

a makroszintű szabályozással összefüggő kérdések
elemzése volt. Bizonyos gazdaságpolitikai koncepcionális kérdésekben elfoglalt álláspontomat azonban
nem fogadták be, és így óhatatlanul nézeteltérések
alakultak ki az irányításom alatt álló kutatói kollektíva és külső partnereink álláspontja között. Emiatt
előbb például államtitkár szinten kaptunk feddést
azért, hogy - úgymond - „ellengőzt adtunk az adóreformnak". Néhány hét múlva pedig kaptam egy
levelet minisztertől, hogy felmentenek a beosztásomból, indoklás nélkül. Akkor olvastam a pályázatot
a Felsőoktatási Közlönyben, s megpályáztam. Eredetileg Budapestre, a Kertészeti Egyetem Élelmiszeripari Karára pályáztam volna. Ám közben kiderült,
hogy Gábor Miklósné professzor asszony, a Szegedi
Élelmiszeripari Főiskola akkori főigazgatója negyedik ciklusra már nem tölthet be ilyen feladatot, és
az utódjában nem tudtak megállapodni a kollégák.
Ezért merült föl, hogy kívülről hozzanak valakit, s engem hívtak.

az

élelmiszeriparban

- Persze! Kutatómunkámban nagyon hamar kapcsolatba is kerültem a „vidékkel". Szerződéses kutatásaink közben szinte az egész országot bejártuk, az ország
sok élelmiszer-ipari létesítményét megismertük, jó néhánynak a telepítésére vagy bővítésére tettünk javaslatokat: például arra, hol létesüljön új üzem, hol bővüljön
a termelés, hol legyenek új üzemágak. A Szegedi Konzervgyárban is jártam, vagy a békéscsabaiban, ahol
például arról az ötletükről kérték a véleményünket,
hogy kóser élelmiszereket, például tésztát és gyümölcslevet gyártsanak és szállítsanak-e Izraelbe.
- Mit tudott arról, miért nem sikerült
megegyeznie
a már itt dolgozó oktatógárdának
abban, ki követhetné Gábor Miklósnét a főigazgatói
székben?
- Több, vezetésre alkalmas, ám a felső szintű irányításban még nem eléggé tapasztalt fiatal állt középirányítói posztokon. Szinte valamennyien várományosnak tekintették magukat. De ahogy lenni szokott,
nem egyeztek, s egymással rivalizáltak. Megválasztásomkor visszahallottam, hogy 56 évemmel „túlságosan öregnek" tartanak azok, akik előzőleg nem
tudtak megegyezni, mert túlságosan fiatalok voltak,
s életkorukat igyekeztek előnyként feltüntetni. A tapasztalatról nem esett szó, holott az egész magyar
élelmiszeripart ismertem, évtizedeken keresztül dolgoztam a kisebb-nagyobb
vállalatoknak...
- Hogyan fogadták Szegeden mint

főigazgatót?

- Némileg idegenkedve, mint nem kebelbélit. Viszont
azok a kollégák, akikkel korábban is kapcsolatban
álltam - például az ipar-gazdaságtani vagy a később
társadalomtudományinak elkeresztelt marxista-leninista tanszéken - örömmel és készségesen fogadtak,
s minden ó r á m r a be is jártak - tapasztalatcserére.
A főiskolát kifogástalan állapotban vettem át 1988ban. Például akkor fejeződött be a bővítés, és az új
létesítményt, a technológiai intézet Moszkvai körúti épületét a diplomaosztóra érkezett Szabó Ferenc
államtitkár adta át. A fejlesztést elődeim - a Gábor
Miklósné, Huszka Tibor, Virág József alkotta trió szervezték meg, amit akkor és ott is hangsúlyoztam,
elkerülendő azt a látszatot, hogy ezt az eredményt
magamnak tulajdonítom.
- Milyen eredményeket
köthet
ságához a SZÉF története?

az ön

főigazgató-

- A mérleg pozitív oldalához tartozik, hogy elő tudtunk készíteni egy gazdasági jellegű,
vállalkozó-menedzser képzést. Ehhez a tárca, a Mezőgazdasági
és Élelmezésügyi Minisztérium részéről minden
segítséget megkaptunk: Papócsi László államtitkár
úr különösen támogatta elképzelésünket. Ugyanis
szemben Európa más intézményeivel a képzés hármassága — technológia, műszak és technika, ökonómia - nem volt meg. Itt megalakult 62-ben a technológiai képzéssel foglalkozó élelmiszer-ipari
főiskola,
aztán néhány évre rá, a hetvenes években elindult
egy műszaki képzés is, s bár nagyon erősnek számított a technológusok ipargazdasági képzése, de nem
volt egyenértékű olyan szak, mint az előbb említettek. További problémának számított, hogy a szakok
között nem volt átjárás. Az újonnan alapított szakunk nagyon népszerűnek bizonyult, sok és kiváló
képességű fiatalt vonzott: volt olyan év, hogy e vállalkozó-menedzser szakra nagyobb pontszámmal
érkeztek hallgatók, mint az orvosira, amit korábban
nem lehetett felülmúlni. Országos beiskolázást folytattunk, így a legkülönbözőbb vidékekről érkeztek
a diákok. Magas követelményszintet állítottunk: például a hallgatónak belépéskor már egy nyelvvizsgával kellett rendelkeznie, kilépéskor pedig kettővel.
10 évvel a vállalkozó-menedzser szak beindulása
után rendeztünk egy hallgatói találkozót, s az ottani
adatgyűjtésünk szerint az először végzettek fele akkor m á r igazgatói vagy magasabb beosztásban dolgozott. Ezek igazolják az itt szerzett diploma értékét.

Rendkívüli hibának tartom azt, hogy ezt a szakot,
amely gyermekbetegségekkel kétségtelenül küzdött,
nem „újrapozícionálták", h a n e m megszüntették.
Elődeim idején kezdődött el a technológiai
intézet
építése, de belakása a főigazgatóságom idejére esett.
Nagy előrelépésnek számított, hogy minden élelmiszer-ipari szakma kapott tanműhelyt. A szakmai fogások elsajátításához nélkülözhetetlen lett az ottani
húsüzem, baromfi-feldolgozó, pékműhely, édesipari
műhely stb. Az avatáskor sikerült meggyőzni az államtitkárt, hogy további támogatásra van szükség,
így épülhetett meg például - az addig hiányzó sütőipari forgókemence. A tanműhelyekkel
nőtt az
intézmény rangja is. Akkor csak egy p á r h u z a m o s
képzést folytató egyetemi kar működött, Budapesten, de annak nem volt tanműhelye, a hallgatóikat
vállalatoknál gyakorlatoztatták. Igaz, a fővárosban
vagy közelében minden élelmiszer-ipari szakmai cég
megtalálható volt, míg Szegeden és környékén nem.

DÁTUM: 1990
„ A KÉE Élelmiszeripari Főiskolai Kara Szegeden 1 988-tól dolgozik azon, hogy tradícióinak megfelelően továbbra is az élelmiszer-ipari vezető képzés egyik legfontosabb
hazai bázisa legyen. (...) 1990 őszén 30 fő,
már korábban felsőfokú képzettséget szerzett,
vállalati közép- és felső szintű vezető kezdte
meg tanulmányait a második diplomát adó
marketingmenedzser továbbképzési szakon,
1991 őszén pedig a kar nappali tagozatán
el is indult - egyelőre 36 hallgatóval - a 4
éves élelmiszer-ipari vállalkozó-menedzser
képzés." „Az élelmiszer-ipari menedzserek
hiányát a Világbank szakemberi következetesen jelezték (...) az egyes célprogramok (különösen az Agráripari korszerűsítési program)
előkészítése során, de jelentősebb eszközöket
ehhez először az AIKP oktatási alprogramja
biztosított..."
(Élelmezési Ipar, 46. évfolyam, 3. szám;
1992)

- A hallgatói létszám növekedésével
lépést tartani?

hogyan

tudtak

- Azzal a javaslattal álltam elő, hogy az egyébként
szabványos méretűnek nem mondható
tornatermünket alakítsuk át nagyelőadóvá. Erre sikerült is 40
millió forintot összegyűjteni, de a terv végül a kollégiumunkban valósult meg, kicsit nagyobb költséggel és nagyobb alapterülettel - egy különálló épületet fölhúzva. Ott a földszinten kisebb előadók, míg
az emeleten egy nagyterem jött létre.
- A széttagoltság, vagyis hogy az intézmény több, esetenként egymástól több kilométerre lévő épülete között
kell vándorolniuk a hallgatóknak, gondot jelentett?
- Egy campus jellegű, egybetelepített létesítményrendszerről álmodni sem mertünk. Kétségtelen
előnyeit minden hallgató és tanár egyaránt érezte és
becsülte volna. Korábban ipartelepítéssel foglalkozó
szakemberként láttam: ezek az előnyök már akkor
is érvényesültek volna, ha legalább karunk egy telephelyen lett volna, ám az oktatási rendeltetésű
'
épületek három helyen, a kollégium és a raktár
pedig ismét más-más helyeken működött. Akkoriban nem, inkább most gond az, hogy mondjuk minden egyes épületben portaszolgálatot kell létesíteni.
Addig ugyanis minden költséget fedezni tudtunk
magunk is, például szegedi viszonylatban is jó hírű éttermet működtettünk. Ennek később, a Bokros-korszak
véget vetett: az éttermet bérbe adták, és onnan gyakorlatilag kiszorultak saját dolgozóink és hallgatóink.

talánosan előírt feladat volt minden intézmény számára, hogy felülvizsgálja az ilyen sérelmeket, rehabilitálja és kárpótolja a sérelmek elszenvedőit. Hál'
istennek nekem ilyen feladatom egyszerűen nem
volt, mert intézményünk később, 1962-ben jött létre, és — a sors különös fintora folytán - első ízben
beiskolázott hallgatóink nagy része éppenséggel X
kategóriás volt. Meg kellett birkóznunk viszont azzal a feladattal, hogy a belső szervezeti struktúrát
az új követelményeknek megfelelően alakítsuk át.
E tekintetben a fő gond az volt, hogyan segítsük
a marxizmus-leninizmus tanszék oktatóinak további sorsát. Ezek nagy műveltségű, széles látókörű,
általában bölcsész szakos tanárok voltak. Örömmel
mondhatom el ma is, hogy közülük senki nem került az utcára; aki nem tudott elhelyezkedni, annak
az elhelyezéséről gondoskodtunk. Egyedüli célpontja
én voltam névtelen, gyalázkodó leveleknek, feljelentéseknek, születtek rágalmazó újságcikkek is. Ezekről
- amíg főigazgató voltam - rendre beszámoltam
a szűkebb és tágabb testületekben. 20 évvel

TALÁLKOZÁSOK:

„1990 után lassan-lassan kezdtem kikopni
nemcsak a hazai tudományos életből (mert nem
kaptam pénzügyi támogatást például tudományos konferencián való részvételre, saját magam
pedig nem voltam képes fedezni), de az általam
alapított V M szak jelentős és folyamatos átalakí-

- Mi az, amit nem sikerült elérnie

főigazgatóként?

tásáról se kérték ki a véleményemet. Előbbin egy
OTKA-pályázat elnyerése, később a Széchenyi

- Több mindent. Nem sikerült egy összehangolt kutatási stratégiát elfogadtatni, egy kooperatív szemléletet elmélyíteni. Azoknak az éveknek a velejárójaként nem sikerült egy megértőbb, egymást elfogadó
közszellemet érvényesíteni. Más: kialakítottunk egy
új szervezeti sémát: a kisebb tanszékekből intézeteket
szerveztünk, de ezt utódaink elvetették, visszaálltak
a tanszékek. Most ismét intézetekbe szervezetten
működnek a volt tanszékek...

Professzori Ösztöndíj elnyerése segített. A kar
eddig legnépesebb szakját, a V M szakot, amelynek tanterve az évtizedek alatt szinte szétesett,
már nem lehetett megmenteni. Most tartok ott
ismét, hogy a tudományos közéletben azon
a helyen lehetek, ahol lehettem volna, mondjuk 1995-ben. Most minden konferencián ott
vagyok, felkéréseket kapok előadásokra, véleményt mondhatok különböző kérdésekről most éppen a felsőoktatási integrációról."

- Itt békésen zajlott a

rendszerváltozás?

- A rendszerváltozás országszerte az 1956-os vagy
még korábbi sérelmek helyrehozását is célozta. Ál-

(Balogh Sándor)

később is úgy érzem, hogy köszönettel tartozom
azoknak az oktatókollégáimnak, akik nyilvánosan
is mellém álltak, noha ehhez némi bátorság is kellett. M a g a m b a n gondolatilag úgy rendeztem le,
hogy a hirtelen áradatok sohasem teljesen tiszták,
és a szenny mindig az áradat tetején mozog. És bár
nem hagyott hidegen az, hogy a változások nehezen
voltak átláthatók, igyekeztem korrekt módon viszonyulni ezekhez a változásokhoz. Például a korábbi
szokásoknak megfelelően akkoriban a rendőrség is
érdeklődött, hogy „vannak-e politikai
problémák".
Látogatót is kaptam, akinek azt válaszoltam: „igen,
vannak politikai problémák, amelyeket mi politikai eszközökkel akarunk megoldani, és semmiféle
beavatkozást sem tartunk szükségesnek". De azt is
megtanultam, hogy vezetőnek lenni nem kellemes.
Vagyis szerintem egy kutatói alkat - amelynek magamat is tartom - a személyes adottságait és képességeit sokkal jobban tudja beosztottként, egyetemi
tanárként kamatoztatni.

| MONDOTTA:
1 az ökonómiáról
1 „Ellentmondásos szellemi környezetben
|

|
1|

|

nőtt
fel az én nemzedékem. Nagy hazai elődeink

|

voltak az ökonómiában, ugyanakkor az egyete-

|

|

men még Sztálint tanultuk. Például: Sztálinnak

|

A szocializmus közgazdasági problémái a Szov-

|

jetunióban című könyve mérhetetlenül szimplifikált, egyáltalán nem tudományos munka volt,

de kötelező olvasmány. Ugyanakkor kiváló

tanáraim is voltak, akik bevezettek az üzem-

tan rejtelmeibe. Utolsó évesként a közgaz-

dasági egyetem későbbi rektora - akkor még
ifjú tanársegédként - pátyolgatta az agyunkat.

|

Az üzemtan szakkör diák vezetője lettem,

|

|

s akkor azt tapasztaltam, hogy a gazdasági szem-

|

léletet és képzési irányt hallgatótársaim sem

1

|

„díjazzák". Számukra a mesterség: az oltani,
I

a metszeni, a cserepezni tudás, vagyis csak

|

a gyakorlati ismereteket becsülték. Az ilyen

|

|

„okoskodók", akik a számokkal bűvészkedtek,

|

|

nem örvendtek túl nagy megbecsülésnek. Akkor

|
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ugyanis úgy működött a gazdaság, hogy az állam

|
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megrendelt bizonyos teljesítményeket, ehhez biz-

|
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tosította az anyagot és a munkaerőt, s a terméket

|

|

ugyancsak az állam elosztási rendszere alapján

|

- az átmenet levezénylésére. Minden hatáskört ezeknek adtam át.

|

valahova átadtuk. Lényegében hadigazdálko-
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dás volt a hiánygazdaság körülményei között.

|

|

Tehát nem léteztek valódi, értékalapú, piaci

|

- Egyetemen nevelkedett, főiskolát irányított.
Hogyan fogadta a szegedi felsőoktatással
kapcsolatos
integrációs
elképzeléseket?

1

szemléletű számítások sem, nem volt szempont,

|
*

hogy kifizetődik-e, vagy jó-e ez a termelési irány.
- - - - - -évfo„Ha ez a közgazdaságtan - gondolhatták

- Ezért nem töltötte ki hároméves

ciklusát?

- Fél évvel korábban lemondtam tisztségemről: 1991.
májusban járt volna le a megbízatásom, de az előző
év, vagyis 1990. december 31-én a rektor úr javaslatára az egyetem minden tisztségviselője és testülete, így
a szegedi kar vezérkara is lemondott. Különböző
ideiglenes bizottságok, kerekasztalok
alakultak

- Bizalmatlanul. De ennek nem is az integráció volt
az egyedüli oka, hanem az, hogy láttuk: addigi kenyéradó gazdánk, a MÉM, vagyis a Mezőgazdasági
és Élelmezésügyi Minisztérium nem maradhat a felügyeleti szervünk, hanem az Oktatási
Minisztérium
alá kerülünk. Márpedig láttuk: az OM alatt működő
intézmények anyagilag sokkal rosszabbul vannak elengedve, mint mi. Hozzászoktunk ugyanis, hogy indokolt kéréseinket általában anyagilag is támogatta
a MÉM. Az integrációban érintett intézmények közül hozzánk hasonlóan a MÉM-hez tatozott a vásárhelyi főiskola is, a SZOTE pedig az egészségügyi minisztériumhoz, míg a többség az oktatási

I

I
|

lyamtársaim -, akkor ez nekünk nem kell." Én
azonban Erdei Ferenc írásaiból megismerkedtem
a nyugat-európai gazdálkodási rendszerekkel,
a piacközpontú szemlélettel, a szövetkezés valóságával, és magával ragadott az a briliáns képessége
is, ahogyan akár a legbonyolultabb gazdasági-társadalmi kérdéseket is tudományos értékkel, ám
az egyszerű vidéki gazdálkodó nyelvére lefordítva
tudta tolmácsolni. Ő volt az egyik és legfontosabb
előzmény a tanulmányaimban, aki megerősített
szakmaválasztásom helyességében."
(Balogh Sándor)

|

1

a nagyvállalatok jó része külföldi tulajdonba került,
és tömegesen jöttek létre kisüzemek. Előbbiek külföldön működtetnek K + F apparátusokat, utóbbiak
pedig - ha igénylik is - nem tudják finanszírozni azt.
A jelenlegi helyzetben a magyar élelmiszeripartól
és intézményi hátterétől egyszerűen nem lehet elvárni áttörő jelentőségű kutatási eredményeket. Ez
nyilvánvalóan kihat az oktatás tartalmára is, amely
most elsősorban az egyéni, kis- és társas vállalkozások igényeit elégíti ki.
- Az integrációs
szott?

folyamatban

milyen szerepet

ját-

- A tudományegyetemi, de az orvosegyetemi rektorral is folyamatos információcserében álltam főigazgatói ténykedésem alatt. Csákány Béla professzor,
a JATE rektora volt az, aki a bolognai
jubileumon
Magyarország egyik képviselőjeként jelen volt, s erről,
valamint az EU berkeiben történtekről be is számolt.
Ismereteim tehát voltak, ám a szegedi integrációban
gyakorlatilag nem játszottam szerepet.
- A SZÉF a története során tartozott Szegeden kívüli felsőoktatási
intézményhez
szakmai
alapon.
Hogyan fogadták, hogy ismét egy itteni
intézmény
részévé lesznek?
- Akkor olyan fajta komoly ellenérzés nem fogalmazódott meg bennem, hogy mereven ellent kellene
állnom a készülődő integrációnak. A váltást persze m á r nem én, s nem is közvetlen utódom, Dinya
László vezényelte le.
Balogh Sándor, a SZÉF főigazgatója ünnepi

beszédet tart.
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tárcához. Félelmünk beigazolódott, száz százalékig!
Azt is láttuk, hogy a rendszerváltás a mezőgazdaságot
teljesen más pályára tette. Nálunk egy teljesen elfuserált üzemstruktúra alakult ki a mezőgazdaságban:
a kis, apró parcellákat kénytelen bérbe adni a tulajdonos, vagyis nem gazdálkodik. Eredményként
a földtulajdon és a földhasználat elvált egymástól,
és a mezőgazdaság ma m á r néhány százezer fővel
kisebb létszámot tud csak eltartani, mint korábban, a 80-as évek közepéig. A gazdasági-társadalmi átalakulás persze az élelmiszeripart is érintette:

- Az SZTE kialakult struktúráját jónak tartja? Látott erre más, esetleg külföldi példákat is?
- Minden olyan, felsőoktatásban érintett tanár, aki
külföldön járt, Európában azt látta, hogy a nem hagyományos egyetemek, vagyis nem a cambridge-i
vagy oxfordi, hanem az újabb alapítású egyetemek
integrált formában működnek. Például a helsinki
egyetem élelmiszer-ipari karával álltunk nagyon jó
munkakapcsolatban, s ott is láttam, hogy ez az irányvonal. De azt is láttam, hogy az integrációnak vannak
árnyoldalai. Például hogy a tanszékvezető tudományos vagy szakmai kérdésekben szabad, de korlátozott az anyagi döntésekben. Az anyagi feltételek
megléte vagy hiánya meghatározó jelentőségű lehet
egy olyan intézmény esetében - s ilyen az SZTE is

—, amely egy elkésett korszerűsítés periódusát éli.
Ettől függetlenül úgy látszott: el tudunk indulni
a technikai-szervezeti fejlődés irányába. Az integráció eddigi évei azonban sajnos egybeestek a magyar
gazdaság válságos, forráshiányos éveivel, s ezért
most az integrációban a karok egymást „eszik".
Sokat reméltem az integrációtól az áthallgatás nyújtotta változatosság megvalósíthatóságában,
aminek
előnyeit a külföldi egyetemeken járva tapasztaltam. Ott egy elsőéves hallgató, amikor megérkezik
az egyetemre, egy könyvet kap a kurzusokról és
a hozzájuk kapcsolódó előfeltételekről, s maga állít össze egy tantervet. Sokkal kevesebb kötelező és
sokkal több választható tárggyal. Igaz, nálunk más
a képzés struktúrája. Amerikában például sokféle
egyetem sokféle színvonalon működik. Az elitegyetemek (kutatóegyetemek) mellett több tucat „oktatóegyetem" van, ahol megint más a cél, kissé karikírozva: szinte mindegy, mit tanul a gyerek, csak
minél többet tanuljon, majd az élet megtapossa,
és kialakul a prés alatt... Ettől függetlenül nálunk
is nagy lehetőségek rejlenének az áthallgatásban,
de
megszervezéséhez nem kedvezőek a mostani
financiális viszonyok. Bár az áthallgatás alig, ám az átoktatás
kezd megvalósulni, hiszen magam is több karon és
szakon tanítok.

vagy alkalmazzák, vagy nem. A kredit nem objektív mérőszáma egy tárgy „értékének". Ezt a magam
gyakorlatából igazolhatom, hiszen a tárgyaim mást
és mást „érnek" akkor, ha ezen vagy azon a szakon
oktatom, lényegében azonosan.
- Milyen jövőt vázol a SZEF-ből lett SZTE
karnak?

Mérnök-

- A Dél-Alföldön nem túl jelentős műszaki képzést
erősíteni kell. Ezt az irányt jónak tartom még akkor

ELETPALYA:
Balogh Sándor képesített kertész, aranydipiomás kertészmérnök, agrárközgazdász
- született: 1932-ben Debrecenben. A kertészeti egyetemen (1950-1955) okleveles
mezőgazdasági mérnök végzettséget szerzett;
1 9 6 3 - 1 9 6 7 : aspirantúra, mezőgazdasági
tudományok (ágazatok ökonómiája) kandidátusa; 1967: egyetemi doktori fokozat a kertészeti egyetemen. Nyelvtudás - orosz, német.
1957-ig: MTA-ösztöndíjas;

1957-1963:

a Gyógynövénykutató Intézet; 1963-1967:

- Ha a mai felsőoktatás képén változtathatna,
az, amit azonnal
módosítana?

mi

- Több mindent. Az akkreditációs rendszert, amely
irgalmatlanul sok formalitást hordoz, külső nyomásra felhígítja a képzési struktúrát, alárendeltségi
viszonyokat alakít ki az intézmények közötti kapcsolatban, és akadálya annak is, hogy az intézmények
önálló arculatra tegyenek szert. Példaként említem,
hogy egy átvett, akkreditált tanterv szerint az élelmiszermérnök BSc-szakon ma kevesebb gazdasági
ismeretet oktatunk, mint 1990 előtt. Pedig ma, piacgazdasági környezetben sokkal több ilyen ismeretre
lenne szükség, mint korábban. Átalakítanám
a finanszírozást, ami most lehetetlenné teszi például
az áthallgatást, mert minden kar a magáénak akarja tudni a hallgatót a fejkvóta miatt. Ez a normatív
finanszírozás az egyik rákfenéje a felsőoktatásnak!
A másik a kredites bolognai rendszer, amely a hallgatót teljesítményre nem sarkallja. Ezt eltörölném.
Egyszerűen nem igaz, hogy európaiságunk jelzője
ez a kreditrendszer, hiszen az európai egyetemek

Kertészeti Kutató Intézet, tudományos munkatárs; 1967-1978: Élelmiszeripari Gazdaságkutató Intézet, tudományos főmunkatárs,
tudományos

osztályvezető,

tudományos

tanácsadó; 1978-1981: M É M Statisztikai
és Gazdaságelemző Központ, főigazgatóhelyettes; 1981: Élelmiszeripari Gazdaságkutató Intézet, igazgató; 1981-1988: Agrárgazdasági Kutató Intézet, főigazgató-helyettes;
1988-1990: KÉE Élelmiszeripari Főiskola,
főigazgató, egyetemi tanár;

1990-1997:

egyetemi tanár; 1997-től professor emeritus
SZTE. Kutatási területe a magyar élelmiszeripar nemzetközi versenyképessége. Az élelmiszer-ipari kis- és középüzemekről több
könyvet is írt. Elvált, újranősült; gyermekei:
Gábor (1965) csillagász, amatőr kardkovács
(USA), Eszter (1969) közgazdász, jelenleg
főállású családanya (Spanyolország). Kedves
időtöltése: utazás, olvasás.

is, ha látszólag „ellenérdekelt" vagyok, mert tudományszakilag az ökonómiát képviselem. Valójában
Szabó Gábor rektor úrnak még SZEF-főigazgató korában letettem egy javaslatot arról, miként gondolnám el a műszaki képzés fejlesztését. Most örömmel
tapasztalom a saját műszaki képzésünk erősödését,
miközben egyre szélesedik a kari együttműködésünk
is más intézményekkel. Például a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemről vagy a gödöllői egyetemről
idetelepítendő kihelyezett képzés is elősegítheti ezt
a célunkat. Ilyenre akad más példa is az SZTE történetében, például a GTK esetében. Hiszen a JATE
Politikai Gazdaságtan Tanszékén Nagy Lajos agyából
pattant ki a gondolat, hogy kellene egy önálló gazdaságtudományi kart csinálni, s ennek első lépcsőjeként
a levelezőképzést indította be, erre jött a jogászközgazdász, majd az önálló közgazdászképzés...
A műszaki kultúra színvonalát emelné, a műszaki
tehetségek kibontakozási lehetőségét növelné, ha
lenne ilyen szak a Szegedi Tudományegyetemen.
Márpedig potenciális műszaki tehetségeink vannak
ugyan, de ezek kibontakoztatásához
a lehetőségeknek
jórészt híján vagyunk. Szemléletváltozásra is szükség lenne. A felsőoktatásban tévút az, hogy a kutatás
eredményességét szinte csak a publikációk számával
minősítik. A publikációkkal immár Dunát lehetne rekeszteni, de ezek sokszor nem valóságos eredményeket közölnek. Innovációt is oktatok, és ennek keretében muszáj foglalkoznom az innovációs eredmények,
például a szabadalmi tevékenység bemutatásával.
Márpedig e téren meredek a lejtő: a rendszerváltozás után már nincs ott az állam mint mecénás, hogy
a műszaki gondolkodókat az új alkotásokban segítse. De
az EU-csatlakozás után további zuhanást él meg a hazai eredetű szabadalmaztatás. Ha vannak is műszaki
tehetségek, külföldre mennek, azért is, mert a megélhetés ott könnyebb. így áll elő a helyzet, hogy a magyarjaink által külföldön előállított szabadalmakat
sok-sok forintért vásároljuk meg... Perspektivikusnak
tartom gazdasági és vidékfejlesztő agrármérnök szakunkat is, amelynek azonban még kiforratlan a tan-

terve, talán azért, mert nem eléggé kimenetorientált.
Örömteli, hogy egyre több vidéki fiatal választja ezt
a szakot, ám az is figyelmeztető jelzés, hogy egyre többen ismerik fel közülük egy kiegészítő képzés
(például közbeszerzésireferens-képzés) fontosságát.
2010 őszétől induló szakigazgatási informatikus képzésünk képzési struktúránk korszerűsödését is jelzi,
hiszen a nemzetközi mércéken az ICT-alkalmazás
a korszerűségnek ha nem is első, de legalább második fokozata. Vigasztalan vagyok azonban a hallgatók
nyelvismeretének hiányosságai miatt. A diplomaosztó
ünnepi tanácsüléseken látom, hogy a hallgatók nagy
hányada nem oklevelet, hanem csak az abszolutóriumot tartalmazó bizonyítványt kap, hiszen a diploma
feltétele a nyelvvizsga megléte. Mint már említettem,
a kar történetében volt már ennél jobb.
- Hát a szegedi univerzitás

jövőjét milyennek

látja?

- Nagy jövője van az SZTE-nek, különösen, ha
olyan f o r m á b a n tud működni, hogy a potenciális előnyök ki tudnak bontakozni. Például: ha nem
lesznek észveszejtő anyagi korlátok.
Elszegényíteni
karokat, egyetemeket nagyon rövidlátó politika lenne.
Ugyanakkor azt is látom, hogy miközben
szűkösen
állnak rendelkezésre erőforrások, a pazarlás is jelen
van. Nem az egyetlen ilyen, de például a diáksajtó
finanszírozását
ilyennek látom: a hallgatók természetesnek veszik, hogy az „állam bácsi" az egyetemi
költségvetésből jobb esetben írói szárnypróbálgatásaikat, rosszabb esetben társadalmi szempontból érdektelen, egyedfejlődési szempontból pedig gyanús
hatású közléseiket finanszírozza. Ráadásul példányszámaik nagy hányada a szemétben köt ki. Néha
úgy érzem, ez is a tanári bérek terhére megy, hiszen
újabban például a karunkon nem fizetnek óradíjat
a levelezőképzésben előadóknak. Tehát a financiális
kérdéseket látom a lehetséges fejlődés egyik akadályának. A másik nagy gond az, hogy a kari széttagoltságból eredő korlátok fennmaradtak, vagyis nincs
igazi áthallgatási lehetőség a diákok számára.

DR.

DINYA

LÁSZLÓ

AZ ÉLELMISZERIPARI FOISKOLA FOIGAZGATOJA
1991 É S 1995 K Ö Z Ö T T ,
A FELSŐOKTATÁSÉRT FELELŐS HELYETTES
Á L L A M T I T K Á R 1995 É S 1998 K Ö Z Ö T T :
„Eddig azt oktattuk és kutattuk, amihez értettünk - ezután
ahhoz kell értenünk, amit oktatni és kutatni kell"

r r i anít főiskolán és egyetemen, volt főigazgató a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolán, aztán felsőoktatási
_L államtitkár; jelenleg rektorhelyettes a Károly Róbert Főiskolán; alapított több szakot - Szegeden is
vezetői ismereteket népszerűsít az állami és a magánszféra határán Dinya László, akivel arról beszélgettünk,
miként zajlott le a SZÉF rendszerváltása.
- A mezőtúri főiskolán - mai kifejezéssel élve - tudományos főigazgató-helyettesi
feladatot is ellátott,
vagyis megbecsülték. Miért váltott mégis? Hogyan
került Szegedre?
- Lejárt a m a n d á t u m o m 1987-ben, és mivel olyan
„főnök" mellett dolgoztam, akivel szinte minden év
kettőnek számított, és kemény - bár utólag nézve
igen hasznos - leckét kaptam, megpályáztam a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolára kiírt egyetemi docensi állást. Itt Gábor Miklósné főigazgató minden
támogatást megígért, ha áttelepülök Szegedre. így
aztán 1987. július l-jével a városba is költöztem.
- Korábbi munkahelyével
összevetve:
tógárdát talált Szegeden?

milyen

okta-

- Mivel a szegedi főigazgató, Gáborné tudta,
a főiskola jövője a színvonal növelésén múlik, igyekezett tudományos minősítésű oktatókat „igazolni",
ami garanciát jelenthetett az intézmény töretlen
fejlődésére. 1988-ban Budapestről megjelent Balogh Sándor, és ő váltotta föl Gábornét a főigazgatói
székben. Balogh Sándor és én is új emberek voltunk,

s talán épp ezért kért meg engem, hogy vállaljam el
a tudományos főigazgató-helyettességet.
- A két új vezető csupa újdonsággal

rukkolt

elő?

- A rendszerváltozást is érzékelve fölfigyeltünk
a különböző külföldi segélyprogramokra. Az egyik
ilyen program keretében a főigazgató beiskolázott engem és egyik kollégámat, Baneth Pétert egy írországi
menedzserképző kurzusra, amelynek nyelvi előkészítő
része is volt, s egy európai uniós p r o g r a m segítségével belekóstoltunk ebbe a területbe. A menedzsment és marketing akkor Magyarországon még újnak számított. Visszajöttünk, s igyekeztünk a szegedi
főiskolán is meghonosítani
ezt a képzést - Balogh
Sándorral sokat beszélgettünk erről. Ebből nőtt
ki a vállalkozó-menedzser
szak a 90-es évek elején.
Azaz európai mintára egy valódi gazdasági képzést
indítottunk! Hozzáteszem, ezzel Szegeden évekkel
megelőzve a ma már oly sikeres közgazdászképzést,
amelynek alapításánál - éppen a menedzserképzési
tapasztalatokra alapozva - magam is bábáskodtam.
Az új vállalkozó-menedzser szak indításakor több
volt a külső és belső ellendrukker, mint a támogató.
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ri képzést végző főiskola. Igaz, egyetem is csak egy
volt, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Budapesten - amelynek az egyik kara voltunk egyébként.
Éppen emiatt és a főiskola múltjának köszönhetően
is az akkori magyar élelmiszeripar
szakembereinek,
vezetőinek zöme nálunk végzett. Ennek előnyeit élveztük is, ugyanis széles kapcsolatrendszert ápoltunk
az akkori élelmiszeripar 16—17 szakágazatához tartozó húsipari, tejipari és egyéb üzemeivel.
- Haszonélvezői
voltak annak, például
financiális
szempontból,
hogy az ágazati minisztérium
„felügyelte" az agrár-felsőoktatást,
s nem az oktatási
tárca?

Látva a több mint 80 jelentkezőt, a főhatóság — késlekedve és dúlva-fúlva, de — májusban végre kiadta az indítási engedélyt, és 1993 szeptemberében
az első 45 fős évfolyam elindult. Ennél a képzésnél
is igyekeztem az általam fontosnak tartott teljesítményelvet érvényesíteni - hallgatókra, oktatókra
egyaránt. Ez ma fontosabb lenne, mint valaha. Ekkoriban vezettem be az oktatók munkájának nyilvános - a SZEF-hírlevélben is publikált - , hallgatói
kérdőíves értékelését.
- Akkor hol helyezkedett
oktatási
palettán?
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el a SZÉF a hazai

felső-

- A Szegedi Élelmiszeripari Főiskolát „hivatalból"
a 7 agrárfőiskola közé sorolták a Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Minisztérium, azaz a MÉM felügyelete alatt. Az intézmények jó kapcsolatban álltak
egymással. Ezen túl azonban a szegedi különleges
helyzetű főiskolának számított, mert rajta kívül
az országban nem volt másik felsőfokú
élelmiszer-ipa-

- Nem voltak anyagilag jobban ellátottak ezek
a felsőoktatási intézmények, talán a vállalati kapcsolatrendszer, azaz a gyakorlati képzés és a kutatási
megbízások szempontjából volt ez előnyös. A létező
különbségeket egyébként is eltüntette az 1993-as
felsőoktatási törvény, amely valamennyi
felsőoktatási
intézményt az oktatási minisztérium alá sorolt. 1996
és 1998 között m á r államtitkárként dolgoztam a minisztériumban. Tapasztaltam persze, hogy az átsorolást sok intézmény bánta, de ez előfeltétele volt
annak, hogy a későbbi integráció létrejöhessen,
ugyanis az elképzelhetetlen, hogy különböző felügyeleti szervekhez tartozó intézmények kerüljenek
egyetlen szervezetbe.
- Az élelmiszeriparon
végigsöprő privatizációs
lám hogyan hatott a főiskola
helyzetére?

hul-

- Az állami vállalatok átalakításában is részt vettünk. Mikor az írországi tanulmányútról visszatértünk, elnyertünk egy pályázatot, így a privatizációra
kerülő tejipari vállalatok összes vezetője nálunk volt
„fejtágítón", hogy egy kis menedzsmcntkultúrát sajátíthasson el. Erre alapozva indítottuk meg a kétéves,
francia—magyar MBA — vagyis Master of Business
Administration — képzést a SZÉF-en, amelynek
résztvevőiként megnyertük a legnevesebb élelmiszer-ipari vállalatok támogatását és felsővezetőit,
valamint a franciaországi metzi egyetemet. Például
a Pick Szeged Rt. felső vezetéséből négyen is bekerültek a kurzusba. Akkoriban nyugati stílusú MBAképzés nemigen volt még hazánkban, főleg nem
olyan, amelynek keretében a résztvevők minden
félévben egyhetes franciaországi tanulmányúton

tapasztalhatták meg, miként működik egy nyugati
vállalat. A franciák közreműködésével kidolgozott
tananyagok természetesen rövid időn belül megjelentek a vállalkozó-menedzser képzésben is. Komolyan fontolóra vettük, hogy metzi mintára Szegeden
az egyetem mellett létrehozunk egy alapítványi vagy
üzleti alapon működő „business school"-t. Ennek is
köszönhető volt, hogy amikor a Picket privatizálták,
és tőzsdére vitték, fölkérést kaptam, hogy legyek
az igazgatósága tagja. Ott stratégiai kérdésekkel
foglalkoztam - 1992-től 1998-ig. Nagyon tanulságos
időszak volt, sokat profitáltam belőle szakmailag.
Ám a szegedi főiskolát érzékenyen érintette, hogy
az élelmiszer-ipari vállalatoknál a régi szakemberek
közül kevesen maradtak a helyükön. Ez különösen
a hallgatók gyakorlati képzésének megszervezésében okozott gondokat. De nehézségeket jelentett
a vállalati támogatások és megbízások, kutatási témák elnyerésében is.

ben a teljes vezetői állomány - a tanszékvezetőkkel
bezárólag - kétnapos, kihelyezett „csapatépítő" tréningen vett részt, ahol a készségfejlesztő, kommunikációs, önismereti gyakorlatokon túl az intézmény
stratégiai feladataival is foglalkoztunk brainstorming
formájában. Bevezettem a rendszeres, minden aktuális kérdést áttekintő, hétfői vezetői értekezleteket,

DÁTUM:
1994. júIius-2002
„Akkor még működött a 66 főiskolát tömörítő
felsőoktatási szövetség, más szóval a Főiskolai
Főigazgatók Konferenciája, vagyis FFK. Persze
létezett az MRK, vagyis a Magyar Rektori Konferencia is. Mindkét testületet rendszeresen
kérdezte a kormányzat, a jogszabályalkotásban

- Gyakorlóhelyként
a tanműhely mellett is szólnak
érvek. Főigazgatósága
idején milyen
beruházások
valósultak meg?

kellett véleményt formálnunk. Bekapcsolódtam
ebbe a munkába: véleményeztem, javaslatokat
tettem. Végül az FFK elnökévé választottak
1994 júliusában, miközben Szegeden voltam
főigazgató. A kormányváltást követően Fodor

- Az új tanműhelyrendszer kialakítása Balogh Sándor
főigazgatósága idején kezdődött, én ugyanúgy folytattam, mint főigazgatóként utódom, Szabó Gábor.

Gábort 1995 végén Magyar Bálint követte

- A rendszerváltozást

felsőoktatási helyettes államtitkárnak. Megke-

hogyan élték meg a főiskolán?

- A politikai változássorozattal együtt a felsőoktatásban is váltották egymást a vezetők - nemcsak
Szegeden, hanem máshol is. Addigra kialakult egy új
csapat, és megállapodtunk egymás közt, hogy - mivel már rendelkeztem vezetői tapasztalatokkal - én
lennék a főigazgató, helyettesem Szabó Gábor és Berek Imre. A régi csapatból pedig megmaradt két innovatív ember, a gazdasági igazgató, Török János és
a főtitkárunk, Faragó József időről időre kiegészülve
Cséfalvay Ignáccal és Bajuszné Kabók
Katalinnal.
Ezzel a társasággal 1991-ben elkezdtük a munkát.
- így a gyakorlatban is kipróbálhatta, amit „új tudományként" oktatott, vagyis: hogyan lehet menedzserré
válni, a marketinget a főiskola szolgálatába állítani?
- Meggyőződésem, hogy az intézményvezetés - a menedzsment - csapatmunka. Meglehetős megütközést
keltett, mert nem volt hagyománya, hogy minden év-

a miniszteri székben, és a felsőoktatási konferenciáktól kért javaslatot, hogy kit kérhetne föl
restek mint az FFK elnökét, én meg azt válaszoltam: kipróbálom magamat. így mentem
el 1996. január l-jével a szegedi főiskoláról
a minisztériumba, ahol 1998 júliusáig, az új
kormány fölállásáig dolgoztam. Az új miniszter, Pokorni Zoltán is azt mondta, szívesen
dolgozna velem, mert ismerte a szakmai munkámat. De hát ez politika... Viszont megkért,
így másfél évig voltam miniszteri tanácsadó.
Aztán a Felsőoktatási Tudományos Tanácsban
vitézkedtem, s kezdeményeztem a Nemzeti
Bologna Bizottságot 2002-ben. A sok kritikát
kapott Bologna-folyamatról összefoglalóan
azt mondhatom: a magyar felsőoktatatásra
volt rábízva, hogy kidolgozza az új rendszert,
így hát a mi Bologna-rendszerünk tükörképe
a magyar felsőoktatásnak."
(Dinya László)

mert alapelvem az volt, hogy valamennyi felső
vezetőnek képesnek kell lennie teljes értékűen helyettesíteni egymást, ha a helyzet úgy hozza. Ehhez pedig
minden területről rendelkeznünk kellett a szükséges
információval. Tehát sok újdonságot próbáltunk meghonosítani. A csapatformálástól kezdve, az új vezetési
stíluson és a PR-on át egészen az új képzési formákig
- minden olyat, amit külföldön láttunk jól működni.
Ezt a kényszert egyébként az egyre erősödő verseny
is magával hozta. Arra törekedtem, hogy áthidaljuk
a szakadékot a felsőoktatási intézmények, pontosabban
az egyetemek és a főiskolák között. Partnerként kívántunk megjelenni a közéletben. Ennek érdekében soksok apró lépést tettünk. A PR terén azt a stratégiát
követtem, hogy a médiában, a helyiben és az országosban is, minden héten jelenjen meg rólunk egy pozitív hír, ezzel csempésztük be magunkat a köztudatba.
Ez azért fontos, mert korábban a tanárképző főiskola
és mi is elszenvedtük, hogy a patinás egyetem dominál a közbeszédben - mondván: a kis főiskolák úgyis
alacsonyabb színvonalat képviselnek. Mivel akkorra
megkezdődtek a felsőoktatási reformok, világossá
vált, hogy előtérbe kerül az integráció. E kérdésről pedig egyenrangú partnerként, nem pedig lenézett áldozatként akartunk leülni tárgyalni.

mint a professzionalitásra törekvő menedzsment.
Az itteni intézmények vezetőit nem elsősorban tudós, kutatói kvalitásai alapján választották ki, hanem azt is nézték, miként tud működtetni egy,
esetenként többmilliárdos intézményt, hogyan képes gazdálkodni, reagálni a kihívásokra. Például
a főigazgatói hivatalba lépésemet követő félévben
találkoztam az addigi legnagyobb vezetői kihívással: 15 százalékos létszámleépítést kezdeményezett
a főhatóság, ami korábban elképzelhetetlen volt
ebben a szférában. Ennek végrehajtásához n e m
volt elegendő a nyugdíjba vonulók státusának megszüntetése, el kellett bocsátani 10-12 aktív korú
munkatársat is. Nemcsak az érintettek, de m a g a m
is személyes tragédiaként éltem meg az egyenkénti
elbeszélgetéseket. Aztán utólag többen elmondták:
ennek a kényszerlépésnek köszönhetően indult be
üzleti karrierjük, és lettek igen sikeres vállalkozók.
- Milyen vezetői tulajdonságokat
nie magában?

kellett

kifejleszte-

- S z á m o m r a a SZEF-et is érintő létszámleépítés
volt az első jele annak, hogy búcsút inthetünk
a klasszikus, „akadémiai stílusú" intézményi

- Mit tehettek a „kis főiskolák" azért, hogy a „patinás nagy egyetemek" egyenrangú
partnerként
tárgyaljanak velük a felsőoktatási
integrációról?
- Megalakítottuk az universitas szövetséget, méghozzá - s ez az egyik legfontosabb jellegzetessége
lett - rotációban, mindegyik részt vevő intézmény elnökölte ezt a szervezetet. Máris elkezdődtek a tárgyalások arról, hogy közösen milyen fejlesztéseket tudnánk véghez vinni. Mikor egy éven át én töltöttem
be az elnöki funkciót - a szovjet csapatok kivonulása
kapcsán - , az universitas szövetség kezébe került
a volt szovjet laktanya.

TALALKOZASOK:
„Politikai kezdeményezések, képződmények alakultak, s ebből a felsőoktatás nem maradhatott
ki. Főigazgatóként, főigazgató-helyettesként mi
is véleményt alkottunk erről a magunk módján.
Miután a kollégák közül többen is részt vettek
akkor alakuló pártok alapításában, elég gyakran adott otthont a főiskola kisebb-nagyobb
találkozóknak, ahol kisebb-nagyobb társaságban, időnként az előadótermet is megtöltve,

- Mi az, amit csak egy volt főiskola tud
az integrációs
folyamathoz?

hozzátenni

megjelentek mérvadó vagy neves politikusok,
akik azóta már nincsenek a közélet színpadán:
így például Csoóri Sándor, Czine Mihály,
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- Az élő üzleti kapcsolatrendszert. A főiskolákon
valóban az innovációból kiindulva végeztek alapkutatást és alkalmazott kutatást. A képzésben pedig itt
fontos a hallgatók készségeinek fejlesztése, ami a gyakorlat előtérbe kerülését jelenti. Az ehhez kapcsolódó
infrastruktúra és oktatói háttér ugyanúgy lényeges,

Pozsgay Imre. A nyilvános program folytatásaként leültünk beszélgetni a főigazgatói irodában. Izgalmas időszak volt."
(Dinya László)

menedzsment korszakának, és megfogalmazódott
bennem a „tudásvállalati"
jellegű működés elve:
felsőoktatási intézmény hosszú távon csak úgy lehet
versenyképes, ha alapvetően szolgáltató vállalatként
működtetik. Azaz változatos tudásszolgáltatásait
- képzési programok, innovációs eredmények, tudás
terítése stb. - azoknak megfelelő „tudáspiacokon"
az ottani versenytársakkal szemben professzionális
módon, vagyis erőforrásainak maximális hatékonyságú felhasználásával végzi.

MONDOTTA:
államtitkárként
az integrációról
A minisztérium „felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára (...) Dinya László, aki szerint
a felsőoktatás egésze 1997-ben körülbelül
30-32 százalékkal többet kapna a központi

- Milyen lett főigazgatósága

végén a mérleg?

költségvetésből, mint idén: 51 milliárd forint
helyett 67 milliárdról beszélnek. (...) komolyan

- A csapatépítés jól sikerült. Rájöttem, hogy az intézményi szintű rendszerváltás nem egy-egy ember
szólóműsorával, hanem csapatmunkával
oldható
meg. Azt szoktam mondani: korábban,
klasszikus
időkben azt oktattuk és kutattuk, amihez
értettünk,
ezután viszont ahhoz kell értenünk, amit oktatni és
kutatni kell. Tehát rugalmasan váltani kell, s ez intézményre és emberre egyaránt vonatkozik. Ezt
a szemléletet sikerült elfogadtatni a főiskolán.
Ez a felsőoktatásban igencsak idegen, mert új képzési program indítása igen nehéz feladat a belső
ellenállás, lobbyérdekekkel átszőtt engedélyeztetés
stb. miatt. Ennél csak egyvalami nehezebb, szinte
lehetetlen: egy régi, de már funkcióvesztett programot megszüntetni. Átvitt értelemben mindez igaz
az intézményi működés átállítására is. Találó egyik
elődömnek - akit egyébként 1996-ban az államtitkári székben követtem - a mondása: „a felsőoktatás
r e f o r m j a igen hasonló a temetők r e f o r m j á h o z
- mindkettő óriási érzelmeket gerjeszt, és minimális
a belső támogatottságuk".
- Különböző felsőoktatási intézményekben töltött be
vezetői funkciót. Mennyiben azonos és különböző
a menedzsment feladata e helyeken és egy vállalatnál?
- Tapasztaltam: a főiskola is, de főleg az egyetem
nagy szabadságfokú rendszer, nagy az önállósága
és a belső autonómia is, nem úgy, mint egy vállalatnál. így a reformokat sokkal inkább meg tudják
akadályozni az ellenérdekek, mint egy vállalatnál.
Ezért az intézményvezetés a felsőoktatásban
sokkal
inkább művészet, mint a vállalatnál. Ott a racionalitás kap több szerepet, itt az emóció, meg az érdekek.
Látni kell: a világ egyre inkább a versenyről szól.
Versengünk a hallgatókért, a kiváló oktatókért és

került napirendre a jelenlegi intézményi szerkezet
átalakítása - ösztönző eszköz a pénz. 13 milliárd
forint, ebből 7,5 világbanki kölcsön a szétaprózott intézményhálózat integráció álnéven futó
összetömörítésére, ami tartalékokat szabadíthat
fel, gazdaságosabbá teheti a felsőoktatást, rugalmasabbá a képzési kínálatot - bár a szkeptikusok
szerint volt már ilyen, és alig történt valami.
Ma még 25 állami egyetem és 31 állami főiskola
létezik (plusz 5 egyházi egyetem, 23 egyházi
főiskola és 5 magán-, illetve alapítványi főiskola).
(...) Az elmúlt hetek ideges nyüzsgéssel teltek
az egyetemeken, főiskolákon, de a téma az intézmények szempontjából nagy horderejű: az integráció. Most kulminálódott a 90-es évek elején
kezdődött folyamat. Akkor Szegeden univerzitást
alapított hat helyi egyetem és főiskola. (...)
Ezt a spontán folyamatot igyekszik felgyorsítani a kormányzat: most szeptember 30-án
járt le annak az előpályázatnak a határideje,
amelyen FEFA-pénzt (Felzárkózás az Európai
Felsőoktatáshoz Alap) nyerhet a legmegalapozottabb átalakulási programmal rendelkező öt
felsőoktatási szövetség, döntés október 30-án
várható. (...) Dinya helyettes államtitkár szerint
'az integráció a felsőoktatás utolsó tesztelése'.
Ha jövőre mondjuk, megduplázódna az eddigi
hárommilliárdos hiány, azt mondja, kénytelen
lenne a rektori és a főigazgatói konferencia elé
állni: 'Uraim, kérek javaslatot, hogy mely intézményeket zárjuk be, és költségvetésüket hova
csoportosítsuk át!' ..."
(Magyar Narancs, X. évf. 40. szám;
1996. 10. 4.)
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kik, hanem azért, amit még kapni remélnek - és ha
m á r nem remélnek többet kapni, a hála véget is ér.
Miért vállaljuk mégis? Szerb Antal aforizmája talán
a legjobb válasz erre: „minden jótett elnyeri a méltó
büntetését, és mégis..."
- Az integráció lehetséges fortnái közül miért nem
a szakmai, miért épp a területi integrációt támogatta?
- Azért, mert úgy gondoltuk, s ma is így gondolom:
az intézmény akkor működik jól, ha területileg közel
helyezkednek el egymáshoz az egységek. Annak az integrációnak sok értelme nincs, ahol a résztvevők
között száz kilométerek húzódnak. Mi átéltünk ilyen
helyzetet, amikor Budapesthez tartoztunk. Akkor
a szegedi főiskola bankszámláját a fővárosban ve-

ELETPALYA:

Dr. Sinóros-Szabó, és dr. Dinya professzor
(jobbról), a Nap jön a menny hajlatán című film
szereplői a 39. Magyar Filmszemle algyői bemutatóján, 2 0 0 8 . január 31-én.

Dinya László mérnök - született: Endrődön
1949. augusztus 13-án. 1973: a Gödöllői
Agrártudományi

Egyetem

Mezőgazdasági

Gépészmérnöki Karán gépészmérnökként diplomázik. 1987-től: KÉE Élelmiszeripari Főiskolai
Karán (Szeged) egyetemi docens; 1996-tól egyetemi tanár a KÉE Élelmiszeripari Mérnöki Karán
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menedzserekért, a pénzügyi forrásokért, a kutatási
megrendelésekért - és aki ebben lemarad, az kvázi
funkció nélkülivé, fölöslegessé, azaz fenntarthatatlanná válik. Ez vonatkozik intézményre, tanszékre,
oktatóra, kutatóra egyaránt. Gyorsan leszögezem:
ez messze nem jelenti azt, hogy minden intézményi
tevékenységet üzleti alapon kell megítélni, hiszen
vannak pénzben nem mérhető vagy csak hosszú távon megtérülő értékek is. Csak annyit jelent, hogy
minden tevékenység pénzbe kerül, és meg kell találni
annak finanszírozóját.
Ehhez pedig koncepciózus,
átfogó rendszerben és stratégiában gondolkodó, érdekegyeztetésben és -érvényesítésben is kiemelkedő
menedzserekre van szükség. Tévedés, ha valaki úgy
véli, a felsőoktatási intézmény irányítása igen nagy
megtiszteltetés. Nem! Ez egy külön szakma, és embert
próbáló, kemény szolgálat, amelyhez nem elég kiváló
tudósnak vagy professzornak lenni. És jobb, ha az intézményvezetésre vállalkozó már az elején tisztában
van azzal, amire idővel magam is rájöttem: az emberek többnyire nem azért hálásak, amit adtál ne-

(Budapest). Vezetői beosztásai: többek között
a KÉE Élelmiszeripari Főiskolai Karán (Szeged)
1988-91: tudományos főigazgató-helyettes,
1991-95: főigazgató, illetve tanszékvezető,
1994-95: a Szegedi Egyetemi Szövetség Igazgatótanácsának elnöke, 1995-98: felsőoktatási
helyettes államtitkár a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban, 2000-től: tudományos
főigazgató-helyettes, majd rektorhelyettes a SZIE
Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Karán
(2004-től: Károly Róbert Főiskola). Kutatási
területek - mikroökonómia, menedzsment és
vállalati stratégiák, tudáshálózatok menedzselése, fenntartható energiagazdálkodás. Publikáció: 338 magyar, 81 idegen nyelvű. Személyes
adatok: Elvált, kapcsolatban él, gyermeke: Anikó
(1977, pedagógus, idegenforgalmi közgazdász).
Kedves időtöltése: tenisz, futball, sí, családi utazás és tengerparti nyaralás, zene.

zették, a pénzünket a minisztérium oda utalta át,
s azt csak csöpögtetve kaptuk, nem olyan ütemben,
ahogyan megilletett volna minket. Mindegyik hasonló helyzetű intézménnyel ugyanez történt.
- Gyűjtött integrációs tapasztalatokat
illetve máshol külföldön?

témák" ideje jött el, amelyeket a csapatmunka, a hálózatos együttműködés vihet sikerre. Ugyanakkor
az a filozófiám, hogy nem létezhet sikeres intézmény
sikertelen környezetben. Ezért arra kell törekednie
a szegedi egyetemnek, hogy magával rántsa a régiót,

Írországban,

- Az első, hathetes tanfolyamot követő p á r évben
körülbelül 35-40 országban jártam, hiszen az élet
elsodort a felsőoktatási diplomáciába. Visszatérő élmény volt a fejlett országokban - Angliától kezdve
az USA-n át Franciaországig, Németországig - , hogyan működik „normális módon" egy felsőoktatási
intézmény. Sehol nem láttunk viszont a r r a példát, hogy száz kilométereket átível az integráció,
ami viszont akkor jellemző volt Magyarországon.
Ezért nem lehetett kérdéses, hogy a hosszú távú
lehetőség az universitas szövetség, s ebbe belefésülve a különböző tevékenységeket idővel létrejöhet
az egységes szegedi egyetem.

ANNO:
a kutatómunkáról
„Az Élelmiszeripari Főiskolán (...) az oktatásnevelés mellett jelentős kutatómunkát végeznek. Az elmúlt tanévben az oktatók mintegy
50 szakmai előadást tartottak, s ugyanennyi
közleményt jelentetek meg hazai és külföldi
szakfolyóiratokban. A két karon 15 új főiskolai
jegyzet készült el. (A kutatómunkába a hallgatók is bekapcsolódtak: tudományos diákkörök
tagjaiként szép eredményeket értek el a tavalyi
országos konferencián.) Az intézmény oktatói

- Mi az, amivel tíz év után is javítani lehetne a szegedi univerzitás
működését?
- Az integráció hosszú folyamat, b á r annak idején
úgy gondolták, hogy pusztán jogszabályi aktus, így
gyorsan megy. De visszanézve az elmúlt évtizedre azt látom: az integráció csak akkor működik jól,
ha szerves folyamat. Lehet ösztönözni, a sok eltérő
érdeket egy irányba terelni, kemény belső tárgyalásokat folytatni és alkukat kötni, de nem lehet átlépni a saját árnyékunkat. I m m á r kívülről, egy másik
felsőoktatási intézmény egyik vezetőjeként úgy látom: a szegedi univerzitásban is rejlenek még tartalékok. A különböző autonómiák miatt nehéz, de fel
kell számolni a párhuzamosságokat
az intézményen
belül. Jobban ki lehet aknázni a nemzetközi kapcsolatokat. Nemcsak arra kell törekedni, hogy itthon
és vidéken legyen bajnok a szegedi egyetem, hanem
arra is, hogy egy nemzetközi bajnokságban is helyt
tudjon állni. Európai mércével mérhető felsőoktatási
intézménnyé kell válnia, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél sokkal több oktatót kell rávenni vagy rákényszeríteni, hogy idegen nyelven - leginkább angolul
- is tudják oktatni a tantárgyaikat. Ugyancsak tartalékokat szabadítana föl, ha jobban ösztönöznék az intézményen belüli, vagyis karok, tanszékek, kollégák
és szakterületek közötti kooperációt. Most a „nagy

országos kutatói programok kimunkálásában is
részt vesznek. (...) Az élelmiszer-ipari karon
több éve kutatják az élelmiszeripari melléktermékek fehérjetartalmának élelmezési célokra
való felhasználását; az élelmiszerek fontosabb
összetevőinek meghatározására új műszeres
analitikai eljárásokon dolgoznak. (...) A főiskola
tehát növekvő szerepet játszik az ország agrárkutatási életében; ugyanezt bizonyítják a tavalyi
szakmai jellegű rendezvények sikerei. (...)
Az oktatás további új vonásai: bevezetik
az agrártörténet és a közművelődési ismeretek
fakultatív oktatását, fejlesztik a számítástechnikai képzést, és bevezetik 'A magyar munkásmozgalom története' tantárgyat.
Az elmúlt tanévben az élelmiszer-ipari karon
1 12-en, az állattenyésztésül 64-en államvizsgáztak, és szereztek üzemmérnöki oklevelet.
Az idei felvételi vizsgákra összesen 610 fiatal
nyújtotta be kérelmét, 207-en kezdhetik meg
most tanulmányaikat (illetve férőhely hiánya
miatt tízen vannak az előfelvettek). A főiskola
nappali tagozatán 614-en, a levelezőn 462-en
tanulnak."
(Délmagyarország, 1977. szeptember 9.)

mint egy szellemi bázis, mint egy húzómotor. Ehhez
viszont olyan szálakat, gazdasági szereplőkből álló
hálózatokat, vállalkozásokat kellene kifejlesztenie,
amelyeket az egyetem úgy mozgat, hogy a régió
problémáit oldják meg, de üzleti alapon, s közben
erre a célra az egyetem szellemi és tárgyi potenciálját használják. Szélesíteni kell a közvetítők körét,
az egyetem körüli holdudvart. Úgy gondolom, hogy
a kutatás, a fejlesztés, az innováció és az üzlet zárt kört
alkot, és a régióban helyezkedik el. Látni kell: az innováció nemcsak egy új termék vagy új technológia kitalálását jelenti, hanem ide tartozik a rendszerinnováció
és a piacinnováció is. A rendszerinnováció Magyarországon még nagyon hiányzik, pedig „csak" annyit jelent, hogy a meglévő elemeket - például termékeket,
technológiákat, mint egy puzzle elemeit, új rendszerré
rakom össze. Egy projekt ettől az új szintézistől, nem
pedig a csupán ötletnek tekinthető „kiváló terméktől"
vagy a „kiváló módszertől", vagy jó esetben a „szabadalomtól" sikeres. Ehhez egy olyan üzleti modellt kell
illeszteni, ami versenyképessé és eladhatóvá is tesz
a piacon. Ez a piacinnováció. Ha e kettő megvalósul,

akkor az egyetem nem megközelíthetetlen elefántcsonttorony marad, hanem lesz egy átjárható övezet
körülötte.
- Milyen irányt vesz az integráció
gyon is széttagolt
felsőoktatás?

ellenére ma na-

- Magyarországon hosszú távon kétféle intézmény
lesz: 4—5 elitegyetem, ahol kiváló a kutatómunka, de
nem jellemző az alapképzés, ellenben van mesterképzés és doktori iskola. E helyeken nem kell a tömegképzés. Az elitegyetemeken kívüli
felsőoktatási
intézményekben viszont lesz alapképzés és mesterképzés, de doktori iskola nem. Ilyen értelemben
a nem kutatóegyetemeken kívüli intézmények közül megszűnnek azok, amelyek nem bírják a versenyt, a megmaradtak közt viszont eltűnnek a mai
különbségek. A finanszírozás ehhez alakítható, ha
ebben partner a mindenkori politika. Sokkal piacképesebb dolog, ezért mondom: „inkább lennék első
a főiskolák között, mint utolsó az egyetemek versenyfutásában".

DR.

FENYVESSY

JÓZSEF

AZ ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLA U T O L S Ó ,
2002 É S 2006 K Ö Z Ö T T I F Ő I G A Z G A T Ó J A :
„Az egyenlőtlenek közötti egyenlőség
a legnagyobb egyenlőtlenség"

fi

Lfn

A

* Debreceni Agrártudományi Egyetemen diplomázott, de a Szegedi Tudományegyetem Szegedi ÉlelmiLszeripari Főiskolából lett Mérnök Karán ért szakmai, kutatói pályája csúcsára Fenyvessy József. A karon
belüli intézetek létrehozását nehéz volt elfogadtatnia, pedig szerinte ez a belső integráció is alapfeltétele
a felsőoktatási integráció sikerének. Úgy véli: a SZÉF jobban járt, hogy nem sikerült önállónak maradnia,
mert mára a megszűnés szélére jutott volna.

- A Szegedi Élelmiszeripari
rült kapcsolatba?

Főiskolával

mikor ke-

- A hetvenes években, a hajdúböszörményi sajtüzem igazgatójaként kerültem kapcsolatba először
a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolával. Mi juhtejből
készült sajtokat gyártottunk exportra, közel-keleti
országokba szállítottunk. Az elődöm, Bordács Pista
bácsi a tejipari technológia oktatója volt a főiskolán,
akivel a gyakorlati képzésben építettünk ki közös
programot. Mivel ő nyugdíjba ment, pályázatot írtak ki állásának betöltésére. A helyére kerültem ide,
Szegedre. Akkor, 1980-ban Gábor Miklósné profeszszor asszony vezette a főiskolát.
- Gyakorlatból

vissza az elméletbe, ez az ön útja?

- A kutatás m á r akkor is érdekelt: még a termelővállalatnál elkészítettem doktori disszertációmat,
a sajtkészítés és érlelés témájáról. Mivel úgy gondoltam, a vállalatnál már nincs lehetőség a folytatásra,
megpályáztam a főiskolai állást, hiszen a kutatásnak
tág tere van a felsőoktatásban. Tejipari szakmérnök-

ként dolgoztam - a debreceni és a gödöllői, agrártudományi egyetemeken szerzett diplomákkal. Mindig
is érdekelt a tej és a tej feldolgozása. A mai napig ez
a kutatási területem.
- Miért pont

Szeged?

- Nemigen volt nagy választék: a szegedi főiskolára
hirdettek pályázatot. Hárman pályáztunk, engem választottak. Igaz, a lépés keresetcsökkenéssel járt: a vállalati négyezer forintos fizetésem 3300-3400 forintra
olvadt. A családom nem is lelkesedett a váltásért. A feleségem pedagógusként dolgozott, neki is állást kellett
változtatnia. Aztán a gyerekeknek új óvodát, a családnak lakást kellett keresni. Végül minden elrendeződött.
Sikerült beilleszkedni, Szegedet is megszerettük.
- A diákként megismert debreceni egyetemet és
a szegedi főiskolán tapasztalt körülményeket
összehasonlítgatta magában kezdő oktatóként?
- Óriási presztízsűnek éreztem a főiskolai
oktatói
státust. Mivel pedagógiai végzettségem nem volt,
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a gyakorlatból érkeztem, sokáig kihívást jelentett: hogyan adjam át tudásomat, vagyis nagyon komolyan
készültem az óráimra. Sokat köszönhetek Huszka
Tibornak, aki a technológia tanszék vezetőjeként segített nekem - az oktatás terén a mesteremnek tekintem. A gyakorlati képzés középpontba állítását, a
tanműhelyekben folyó komoly munkát pedig kifejezetten a szegedi főiskola erősségének éreztem, máig
fontosnak tartom. Én pedig, a gyakorlatból jőve, a legfrissebb fogásokat tudtam átadni a hallgatóknak.
- Mennyi energiája, ideje maradt a

kutatómunkára?

- Az első öt-hat évben energiám hetven-nyolcvan
százalékát az oktatás, az órákra való készülés kötötte le. Aztán ez később negyven-ötven százalékra csökkent. De akkoriban se nagyon jutott pénz
a főiskolának a kutatásra, ezért örültünk a külső
megbízásoknak. KK-munkának neveztük. Végső soron alkalmazott kutatás volt, technológia- és termékfejlesztés, ami javította a vállalatok gazdaságosságát.
Ezekből a bevételekből jutott a másféle kutatásokhoz szükséges eszközökre, anyagokra is. A pályázatok - például G8, az agrártermelés versenyképességének fokozását támogató kutatás - révén szép
összeg jutott a tudományos munkára is. Nehézséget
okozott viszont az idegennyelv-tudás
hiánya, pedig
az előrejutáshoz, a nemzetközi kapcsolatokhoz erre
nagy szükségem volt. Angolból és oroszból szereztem középfokú nyelvvizsgát.
- A juhtejből készíthető sajtok, túrók
változatosságának, vagy az orda különlegességének
megtapasztalásáért Erdélybe kell menni. Az Alföldön miért
nem alakult ki a juhfeldolgozásnak
az Erdélyben
tapasztalható
sokoldalúsága?
- Az ordának, a zsendicének a „csonka Magyarországon" valóban nincs hagyománya. Ellenben a juhtúrót
és a gomolyát ismeri az alföldi paraszti kultúra. A nagyüzemi feldolgozásban is előállítottuk, de a kedvező dollárkihozatal miatt a juhtejből készített magyar termékek döntő hányadát külföldön értékesítették.
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- A főiskolai
dott be?

közéletbe

hogyan és miért

kapcsoló-

- Először a tanszéki ügyekkel foglalkoztam, Huszka
Tibor helyetteseként. Mikor a kiváló közgazda-

sági szakembernek számító Balogh Sándor a kar
főigazgatója lett, olyan általános helyettesének hívott, aki a technológiai részt viszi. Azután Szabó
Gábor főigazgatósága idején általános és tudományos főigazgató-helyetteseként dolgoztam. Rektorrá
választásakor lettem kari főigazgató. A karon belüli
intézetek létrehozását nehéz volt elfogadtatnom, pedig
ez a belső integráció is alapfeltétele a felsőoktatási integráció sikerének.
- Az integrálódás
megtapasztalhatták

előnyeit és hátrányait
egyaránt
a Szegedi Élelmiszeripari
fő-
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(Szabó Gábor rektor 2003. szeptember 7-i
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tanévnyitó beszédének részlete.)
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iskola oktatói, vezetői. Önállóságukat
veszélyeztetve
érezte, mikor beindult a szegedi felsőoktatás
integrációjának
motorja?
- Nagyon szerettünk önállóak lenni! Nem nagyon
szerettük, amikor 1986-ban a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemhez kellett csatlakoznunk.
Viszont
a kertészeti egyetem nem „basáskodott" fölöttünk,
féltékenységből nem igyekezett elnyomni bennünket,
munkamegosztást sikerült kialakítani. A kertészeti
egyetem vitte az erjedési és a tartósítóipart, mi pedig
az állati és növényi termékek feldolgozását. Ugyanakkor mi sem volt természetesebb, mint hogy 1991-ben
tagja legyen a SZÉF is a Szegedi Universitas Egyesülésnek. Megosztotta viszont a főiskolai
közvéleményt
a „második megijedés", amikor 1998-ban, a JATE
főiskolai kara lettünk a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskola Szegedi Konzervatóriumával együtt. Akkoriban leginkább attól féltünk, hogy elveszítjük a nevünket, eltűnik a SZÉF „egyénisége". Azután a JATE
sem akart ránk telepedni, vihettük tovább az ügyeket.
Az agrár-felsőoktatási intézményekkel is rendre találkozhattunk a különböző rendezvényeken, közös
kiadványokat jelentettünk meg - hagytak bennünket dolgozni. Közben viszont, a JATE Természettudományi Kara révén olyan műszerek
használatára
is lehetőségünk nyílt, amelyekről korábban
álmodni
sem mertünk. Aztán például Kiricsi Imre és Dékány
Imre professzorokkal, és a gyógyszerészeti karral
akkor alakítottuk ki kapcsolatainkat.
- A Szegedi Felsőoktatási Szövetség
tagintézményeként a SZÉF a szegedi felsőoktatási integráció első
elszenvedője, vagy éppen első
haszonélvezője?
- Ellenállni
a beinduló integrációnak
nem lehetett. Utólag, visszanézve úgy látom: jobban jártunk,
hogy nem sikeiiilt önállónak maradni, mert mára
a megszűnés szélére jutottunk volna. Mivel 2000 óta
a Szegedi Tudományegyetem egyik kara lettünk, mi
is részesülünk abból az előnyből, amit mérete és tudományos potenciálja miatt ez az új egyetem - úgy is,
mint a magyar felsőoktatás meghatározó tényezője
- mutat. Az egyetem eddigi tevékenységét sikertörténetnek tekintem.
- Mennyire vett részt az ezredfordulón
megszületett szegedi univerzitás életében az
élelmiszer-ipari
főiskolából lett egyetemi kar?

- Megalakulásakor a küszöbön álló EU-csatlakozás
kihívásainak való megfelelés, vagyis a szerkezeti javítás, szakemberek iránti igények változása is szerepet
játszott a feladatok meghatározásánál. Stratégiai
feladatunknak tekintettük a kar stabilitásának megteremtését az egyetemen, és hogy szakterületünkön
a hazai felsőoktatás élvonalában maradjunk.
- Törekvésüket támogatta,
verzitás
vezetősége?

vagy hátráltatta

az uni-

- Segítségünkre volt, hogy az egyetem
vezetése,
az SZTE megalakulásának
pillanatától
fontosnak
tartotta egy műszaki kar létesítését, amit az egyetem igényeként, egyik fejlesztésének irányaként
határozott meg. Céljaink elérése érdekében szükséges volt: az oktatási szerkezet bővítése, új szakok
akkreditációjának előkészítése, illetve: a tudományos

minősítésű oktatók létszámának jelentős növelése. Hosszú távon a főiskolai karból egyetemi karrá
történő fejlődés elérése.
- Az SZTE egyik karjaként már nem
sajnálták
a SZÉF „márkanevet",
melynek elvesztése
miatt
oly sokan aggódtak a régi oktatók közül a JATE-hoz
való
csatlakozáskor?
- A kar rangját tanárai adják. Rangos, tudós oktatók
az egyetem jó hírét is növelik, a diploma értékét is meghatározzák. 2000-ben már nem tartottunk attól, amitől
1998-ban - megjegyzem, akkor is alaptalanul -, hogy
az egyetem összefoglaló neve alatt elveszítjük azt az ismertségünket, amelyet az élelmiszer-ipari szakmai
képzéssel szereztünk, amely egyéniségünket jelentette.
Továbbra is megtartottuk - és ebben az SZTE létrejötte
nem akadályozott bennünket - az agrár-felsőoktatási
intézményekkel szoros szakmai együttműködésünket,
a vállalatokkal a gyakorlati képzés színvonalát biztosító szakmai kapcsolatainkat.
- Viszont a demográfiai adatok azt mutatják, hogy
az elkövetkező években majd folyamatosan
csökken
a felsőoktatásba belépő korosztályok létszáma. Hogyan reagáltak főigazgatósága idején erre a kihívásra?

- A szegedi egyetem mérnök karává lett egykori SZÉF
utolsó főigazgatója szerint jó most itt diáknak lenni?
- Szerintem igen. A József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK) lüktető élete önmagáért
beszél. A hallgatók számára kialakított közös nyelvi
intézet lehetővé teszi, hogy a kar oktatói létszámának bővítése nélkül növekedjen az oktatott nyelvek
száma, szintje - a kezdőtől a különböző fokozatnál
j á r ó haladókon át egészen a szakmai nyelvekig.
A testnevelési és sportközpont pedig a hallgatók
számára a megszokott tornatermi testnevelés órán túl
lehetővé teszi, hogy különböző
sportfoglalkozásokon
vehessenek részt. Szerintem előny az ETR is. A szegedi egyetem vezette be azt az elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszert (ETR), amelyet egy kar,
főleg olyan kicsi, mint a miénk, egyedül nem tudott
volna finanszírozni. Segítségével jelentősen meggyorsul, könnyen kezelhetővé és átláthatóvá vált karunkon is a hallgatói ügyek intézése.

ÉLETPÁLYA:
Fenyvessy József okleveles agrármérnök, okle-

- A kis karokra és a ránk amúgy is jellemző alkalmazkodó-képességgel rugalmassággal:
új képzési
programok kidolgozásához
kezdtünk hozzá. A mai
BSc és MSc képzésünk szakjai - ha másképpen nem,
mint tantárgyi modul - m á r akkor is megtalálhatók voltak. Például a műszaki menedzser 2000-ben
tantárgyi modul, 2010-ben BSc-szak. Ugyanakkor
világosan le kell szögezni, hogy az SZTE létrejötte
elősegítette olyan BSc és MSc szakok akkreditációját,
amelyhez szükségünk volt más karok oktatóinak részvételére. így éltünk az univerzitás nyújtotta előnnyel,
és más egyetemi karral közösen is nyújtottunk be
szakindítási kérelmet. Ebben az időszakban a korábbi külső óraadók helyett egyre inkább más karok oktatóit hívtuk meg előadónak - az ugyancsak az univerzitás előnyeként igénybe vehető átoktatás révén.
E „csere" a megtartott órák színvonalát jelentősen
javította, aminek elsőszámú haszonélvezői: a hallgatók voltak. Ugyancsak a diákság élvezte előnyeit, számunkra viszont komoly feladatot jelentett az egységes kreditrendszer kidolgozása, a tantárgyak egymásra
épülésének
meghatározása.

veles mezőgazdasági szakmérnök - született
Técsőn (Máramaros megye) 1941. július 8-án.
1965-1980: Hajdú Megyei Tejipari Vállalat
művezető-üzemigazgatója. A Szegedi Élelmiszeripari Főiskola, KÉE ÉFK - 1980-1999:
főiskolai docens; tanszékvezető; kétszer általános főigazgató-helyettes. JATE SZÉF, SZTE SZÉF
- 1991-2000: egyetemi tanár; 2000-2003:
tanszékvezető; tudományos főigazgató-helyettes,
2004-2006: kari főigazgató; 2007-: egyetemi
tanár. Kutatási területe: tejelő állatok tejének
termelése, analízise, feldolgozásának lehetőségei.
Publikáció: 6 könyv, illetve könyvrészlet, 2 szabadalom, 136 közlemény, 10 főiskolai, egyetemi
jegyzet szerzője és társszerzője. Személyes adatok - gyermekei: Balázs (1970) gépészmérnök,
Orsolya (1977) ügyintéző. Kedves időtöltése:
szakmai és történelmi tárgyú könyvek olvasása;
a három unokájával - két kislány és egy kisfiú való foglalkozás.

- Az egyik legdemokratikusabb
versenypályán, a kutatás terén is sikerül megfelelni az SZTE
rangjából
következő
szintnek?
- A szegedi egyetem tudományos színvonala,
nemzetközi elfogadottsága kimagasló. Az integráció így olyan
lehetőségeket kínál számunkra, amelyek elsősorban
az alkalmazott kutatás, a K+F tevékenység területén
megteremtette előrelépésünket, fejlődésünket. Ugyanakkor a tudomány alkotó művelésének igénye vezetett a Dél-alföldi Agrártudományi
Centrum létrehozásához, ahol a hódmezővásárhelyi kar mellett,
társult intézményként a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány, a Gabonatermesztési Kutató Kht.,
a MTA Szegedi Biológiai Központ, az SZTE TTK
Biológus Tanszék csoport vett részt. A centrum tevékenysége alap- és alkalmazott kutatásokat,
technológiafejlesztéseket (K+F), valamint oktatási, képzési
területeket foglalt magába.
- A kutatómunkáról
szólva már utalt a fokozatszerzés fontosságára. E téren megkapják ugyanazt a támogatást a mai fiatalok, mint a SZÉF
önállósága
idején?
- Szerencsére a kari vezetés igénye találkozott
az egyéni ambíciókkal, így elmondható, hogy napjainkra megduplázódott
a tudományos
fokozattal
rendelkező oktatók száma. 2000-ben és jelenleg is 54
oktató foglalkozik a hallgatókkal, de az akkori 15-tel
szemben jelenleg 30 a minősítettek száma, köztük
2 akadémiai doktor is oktat a karon. Tehát a változatlan oktatói létszám mellett, a jelentősen megugró hallgatói létszámból következő oktatói leterhelés ellenére nőtt a tudományos potenciál. így aztán
távlati céljainkban joggal szerepel az MSc szakok
között - a jelenlegi élelmiszer-ipari mérnök mellett
- az akkreditáció alatt álló mezőgazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, illetve a jövőre bevezetni
tervezett informatikus szak. Megcéloztuk a doktori
iskola indítását is, ami betetőzné egyetemi karrá válási fejlődésünk folyamatát.

- Az egykori SZÉF 2010-ben az integrációnak
nem
a tizedik, hanem a tizenkettedik évfordulóját
ünnepelheti. A 12 év egyetemi lét mérlegéhez a gazdálkodás alakulása is hozzátartozik.
E szempontból
mi
kerül a mérleg egyik, illetve másik
serpenyőjébe?
- A kari önállósággal együtt jár a gazdálkodás önállósága. Ám 2000-ben ugyanúgy, mint
napjainkban,
a felsőoktatás alulfinanszírozott. A politikai döntéshozókban sohasem volt meg az az elszántság - mint például Finnországban - , hogy az oktatás - a szavakon
tűi az anyagiakban is - prioritást kapjon, és a képzés
nagyarányú fejlesztésével hozzá járuljanak egy nemzetközileg is versenyképes ország megteremtéséhez.
Az SZTE-n belül kialakított rendszer - vagyis hogy „a
karok önállóan gazdálkodnak a rendelkezésükre bocsátott
költségvetéssel" - megteremtette a bázis szemléletű gazdálkodást. A központi egységek fenntartása, az egységes egyetemi feladatok ellátásában való részvétel nagy
anyagi terhet ró a karra. Ezzel - kis kar révén - elég
nehezen birkózunk meg. Ehhez járul, hogy a bevételi
forrásokat nem lehet tetszés szerint növelni. Ez a helyzet
vezetett oda, hogy miközben minden mutatónk megfelelt, akár a maximális elvárásoknak is, bex'itt vagyonunk
az évek során fokozatosan elfogyott. Az egyetem gazdálkodása megteremtette az egyenlőséget a karok között,
de - Anatole Francé szavaival élve - „az egyenlőtlenek
közötti egyenlőség a legnagyobb egyenlőtlenség".
- Harmincéves
felsőoktatási
tapasztalata
alapján
milyen irányba kormányozná
a hazai
felsőoktatás
legnépszerűbb vidéki zászlóshajóját, a Szegedi Tudományegyetemet?
- Nem maradhat fenn hetven felsőoktatási
intézmény
Magyarországon. De a szám csökkentése kormányzati feladat. Ugyanakkor az SZTE-nek nem szabad
hagynia, hogy elsorvadjanak kapcsolatai az ipari
partnerekkel, fenn kell tartani, sőt bővíteni szükséges
azokat. Ugyanakkor tény: a Szegedi Tudományegyetem minden ma ismert feltételnek megfelel, ami
a kutatóegyetemi státus megszerzéséhez kell.
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„Alföldi mezőgazdasági főiskola helyett:
Szegedi Tudományegyetem "
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luctuat nec mergitur, vagyis „hánykolódik a habokon, de nem süllyed el" - Párizs városának jelmondata
a vásárhelyi főiskoláé is lehetne, véli Bicsérdy Gyula. A volt főigazgató állítása igazolásaként az 1896-ban
alapított intézmény történetét, de a szegedi felsőoktatási integráció históriáját is példaként állította, amikor
a vásárhelyi mezőgazdasági oktatásról beszélgettünk. Szívesen mesélt, mert Thanhoffer Lajos 1887-es megfogalmazásával él: „hogy a jelent megítélhessük, s jövőben haladhassunk, a múltat ismernünk kell".

- Az integrációt többször is megélte az SZTE vásárhelyi mezőgazdasági kara. Mely
intézményekhez
tartoztak?
- A budapesti székhelyű felsőoktatási intézményhez,
az Állatorvos-tudományi Egyetemhez tartoztunk,
amikor 1980. február l-jén ide kerültem. 1987-ben
a Debreceni Agrártudományi Egyetemhez, vagyis
megint nem a szegedi egyetemhez, hanem egy kétszáz
kilométerrel távolabb eső felsőoktatási intézményhez
csaptak bennünket. Mindebből arra a következtetésre
jutottam, hogy Csongrád megye nem érezte magáénak
úgv a vásárhelyi felsőoktatási intézményt, mint mondjuk a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolát vagy az egészségügyi főiskolát. Érzékeltük mi, hogy Szegeden ott
a két nagy egyetem - a József Attila Tudományegyetem és a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem - , így nem jut figyelem ránk. Ráadásul amikor
elérkezett a rendszerváltozás, a mezőgazdasággal foglalkozni már nem számított sikkesnek.
- Mezőgazdasági jellegű megye Csongrád, így érthető
lenne, ha a döntéshozók örömmel
támogatnának

egy olyan felsőoktatási intézményt, mint a vásárhelyi mezőgazdasági főiskola. Kaptak-e ösztönzést valaha arra, hogy nagyobbra nőjenek, akkorára, mint
mondjuk a pesti Állatorvos-tudományi
Egyetem vagy
a Debreceni Agrártudományi
Egyetem?
- Mi elégedettek voltunk a helyzetünkkel. Nem dédelgettünk megalomániás terveket. Hallgatói létszámunk
szépen növekedett a mezőgazdaság fejlődésének
idején. Azért sem akartunk az agrárium egészét átfogó intézménnyé nőni, mert - bár tanultak növénytermesztést és egy pici kertészetet a hallgatóink,
de mégiscsak - Vásárhelyen az állattenyésztés
állt
a középpontban. Hivatalosan ki nem mondva, de létezett egyfajta munkamegosztás az agrár-felsőoktatási
intézmények között. így aztán Kecskemét a kertészet, Szarvas a növénytermesztés, Mezőtúr a gépészet fellegvárának számított. Tehát szakosodtak
a különböző településeken működő főiskolák.
- De Csongrád megye mezőgazdaságában
hagyományosan inkább a kertészet erős, az
állattenyésztés
legfeljebb a második helyen áll.
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- Valóban: a hajtatott- és a gyümölcskertészet mutatott föl szép eredményeket. Ezzel együtt: országos
beiskolázású intézményként sosem jelentett gondot
a tanév indítása.
- Diákjaik közül kik váltak országosan

ismertté?

- Például: a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Magosz elnöke lett Jakab István.
- A hallgatói boom akkor érkezett az állattenyésztési főiskolához,
amikor oktatási
főigazgató-helyettesként
dolgozott.
Hogyan
sikerült
fogadni
a korábbinál jelentősebb
érdeklődést?
- A korábbi 130 helyett 210 hallgatót tudtunk felvenni. A főigazgató nem dicsért meg ezért a húzásért, mert aggódott: hova tudjuk őket leültetni. Aztán egy év múlva rájött: nekem van igazam, s kért,
a következő évben is „csináljam meg ezt a trükköt".
Mi számított „trükknek"? Hát az, hogy amikor a diákok a szakközépiskolai 4 év után az 5. évre visszamehettek technikusnak, azt a végzettséget preferáltuk. Azt mondtam: „akinek van technikusi
vizsgája,
az felvétel nélkül jöhet a főiskolára".
- Mezőgazdasági főiskolájuk fénykorát
nas évek második felére teszi. Miért?

a

nyolcva-

- Mert a vásárhelyi főiskolai kar nemzetközi kapcsolatai akkor kezdtek kiteljesedni. Korában egy német
technikumfélével volt csak együttműködés. Az Allatorvos-tudományi
Egyetem nemzetközi
kapcsolatai
révén mi is bővíthettük a partneri hálózatot. A nyolcvanas évektől könnyebben eljutottunk nemzetközi
konferenciára. A kar szakmai publikációs tevékenysége jelentős mértékben megnőtt. Ennek hátterében
az állt, hogy agilis főigazgatónk, Facsar Imre nagy
munkabírású ember volt, s ezt másoktól is megkövetelte.
- Visszatérve a „kezdetekre": miért jött el Kecskemétről
Hódmezővásárhelyre?
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- Kecskeméten a megyei állat-egészségügyi állomás igazgatóhelyettes főállatorvosa lettem 1974ben. A szakmában elértem bizonyos eredményeket, és amikor a vásárhelyi főiskolát átszervezték
állat-egészségügyivé, és az Állatorvos-tudományi

Egyetemhez csapták 1979-ben, akkor Facsar Imre
főigazgató-helyettes megkeresett engem, és az akkor
miniszterhelyettes Dénes Lajos is. Ok ketten hívtak
Vásárhelyre. Márpedig az akkori időkben egy miniszterhelyettes kérésének nem illett nemet mondani. Föltételként szabtam az azonnal beköltözhető
szolgálati lakást garázzsal. Erre a vásárhelyiek azt
mondták: „akkor te sosem leszel vásárhelyi, mert itt
se lakás, se garázs". Ez volt 1979 októberében. De
79 decemberében „kapok egy levelet a városi tanácstól, hogy jöjjek a lakásbérleti szerződést megkötni",
így aztán 1980. február l-jén kerültem Vásárhelyre
főiskolai tanárnak.
- Mit talált? Hogyan fogadták a korábban
zók, illetve a hallgatók az
irányváltást?

itt dolgo-

- A vásárhelyi főiskolán 1980-ban nagyjából 2 0 0 210 hallgatóval 47 oktató, köztük több szakoktató
is, foglalkozott. Facsar Imrével együtt
képviseltük
az új irányt. Különbözőképpen fogadták a váltást,
így minket is a kollégák. Közülük többen még a középiskolai korszakból maradtak itt, s ilyen módszerekkel is igyekeztek oktatni. Sőt rossz néven vették,
hogy nincs középiskolai tanári végzettségem, amire
én úgy feleltem: „a főiskolán már nem tanító nénikre és tanító bácsikra van szükség, hanem szakemberekre". Persze előny, ha van pedagógiai végezettsége vagy érzéke a főiskolai oktatónak. Az új képzési
iránynak, illetve az Állatorvos-tudományi Egyetem
- nemzetközi színvonalához méltó - elvárásainak
megfelelően nekiálltunk dolgozni: jegyzeteket írtunk, előadásokat tartottunk, gyakorlatokat vezettünk. A hallgatók nyitottak, érdeklődők voltak. Ezt
az ezredfordulón is visszasírtuk. Nemrégiben tartotta a húszéves találkozóját az az évfolyam, amelynek
én voltam az évfolyamfelelőse. Az akkor diplomázó
több mint nyolcvan diák közül azóta több mint harminc egyetemi végzettséget is szerzett, doktori képesítést pedig tízen. Ezek a diákok még tudták azt is,
mi a tisztelet, nem kellett olyan alapvető viselkedési
szabályokat megtanítani nekik, mint például: illik
előre engedni az ajtón az oktatót, meg illik köszönni a tanárnak. A hallgatók az ország legkülönbözőbb
pontjairól érkeztek: volt köztük zalaegerszegi, de nyíregyházi is.
- Hogyan alakult Hódmezővásárhely
nak kapcsolata?

és

főiskolájá-

DÁTUM: 1896

„Hódmezővásárhelyen az agrár szakképzés

- Facsar Imre előtt Korell Ferenc, még előtte Fekete
Gyula bácsi volt az igazgató. Gyula bácsi 1979-ben
ment nyugdíjba, s személyiségéből adódott, hogy addig szinte baráti volt a főiskola és a város vezetésének
a kapcsolata. Hasonlóképpen volt ez a minisztérium
irányába is, aminek hátterében az állt, hogy Gyula
bácsi a MÉM 1967 és 1975 közötti miniszterével,
Dimény Imrével h a j d a n á n egy szobában lakott Kolozsvárott, az egyetemi kollégiumban. Ezt a vonalat
igyekeztek továbbvinni utódai is. Például az akkori
tanácselnök asszony a kar ünnepségeire - diplomakiosztóra, tanévnyitóra, sárgulási ünnepségre - eljárt. Szimpátiájához persze hozzájárult, hogy ő és
a férje is a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen
végzett, mindketten néptáncoltak is.
- A jó városi kapcsolat milyen eredményeket
Például a kubatúragondok
megoldását?

hozott.

- Helyiséggondjaink nem voltak. Inkább személyi
jellegűek adódtak. Ugyanis 1981-82-ben fiatal kollégák érkeztek, akik lakásgondjainak a megoldásában segített a városi tanács. Tehát az oktató-kutató
m u n k a hátterének megteremtésében találtunk támogatóra.
- A vidéki helyszín kifejezetten előnyt jelent - gondolja a laikus - egy mezőgazdasági felsőoktatási intézmény
esetében...
- De nekünk be kellett állni egy olyan sorba, amelynek élén a fővárosi Állatorvos-tudományi Egyetem, illetve olyan nagy múltú intézmények álltak, mint a Gödöllői, a Debreceni, a Keszthelyi és
a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Egyetem.
Ezekkel kellett nekünk „versenyezni". Bizony, a személyi kapcsolatokon múlott, hogy mennyi pénzt kapunk például az épületek felújítására, a karbantartásra vagy a rezsire.

évszázados múltra tekint vissza. 1 896-ban
alapították az alsó fokú földművesiskolát
a kar jelenlegi tanüzemének területén. Az iskola

- Az agrár-felsőoktatásban
lyi intézményt?

hol helyezi el a vásárhe-

a II. világháború végéig működött. Ezt
követően

mezőgazdasági

középiskolává

alakult, amelyből 1961-ben szerveződött
felsőfokú intézmény..."
(www.mgk.u-szeged.hu)
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- A visszajelzések nagyon jók voltak! De még a mai
napig is bizonyos területeken rangja van az itteni
diplomának.
Ennek csak az egyik oka, hogy úgymond megszorongattuk a hallgatót, tehát piszokul kellett neki tanulnia, mert nem adtuk könnyen
a jó osztályzatot. Emellett itt a gyakorlati képzés igen

magas színvonalú.
Például én 9 évig voltam gyakorló állatorvos, utána 8 évig megyei szolgálatban
dolgoztam, tehát 17-18 évig mindennapos kapcsolatban álltam a mezőgazdasággal. így aztán nem is
volt olyan kérdés, amit ne tudtam volna megmutatni a hallgatónak: a m a r h a vénájának eltalálásától
a hétmázsás állat orrának megfogásáig.
- Ehhez persze elegendő gyakorlóhely
tetik.

is szükségel-

- Nagyon sok gazdasággal volt nagyon jó kapcsolatunk. Csak példaként mondom, hogy akik
vadgazdálkodást tanultak, azokat Kecskemétre
vittem hűtőházba, valamint Szarvasra a haltenyésztési kutatóintézetbe, hogy megismerhessék a nevezetes kacsatenyésztést és -nemesítést.
Vagy az Állatorvos-tudományi Egyetemhez tartozó Tattersallba, a Nemzeti Lovarda Kisfedeles
Lovardájába. Vagy: Keszthely mellé, Csabrendekbe
rókatelepet nézni. De Nyíregyházára is vittem hallgatókat. Tehát minden olyan helyre, ahol állattenyésztésben valami kiváló eredményt értek el. Nyári
gyakorlatra szétszórtuk a diákságot az ország egész
területére. A hallgató abba a gazdaságba is mehetett, ahol fogadóhelyet talált magának. Ahol viszont
egyszer már járt hallgatónk, könnyebben fogadták a
következőt, mert jó a híre a vásárhelyi képzésnek.

táblára festve, hiszen eddig is leadta mondjuk a szarvasmarha-tenyészést, ezentúl is ez lesz a feladata,
legfeljebb míg állattenyésztői kar voltunk, addig évi
170 órában, mikor állat-egészségügyi kar lettünk,
akkortól mondjuk 160 órában, mert a 10 órát át kellett adni az állat-egészségügyi tárgyakra.
- Indult ki legalább egyetlen változás alulról,
sabban a kar oktatói részéről?

ponto-

- Minden váltás fölülről érkezett. Például: amikor
1972-ben egy intézményt alkottunk a Szegedi
Élelmiszeripari Főiskolával, akkor Romány Pál

TALALKOZASOK:

„Hódmezővásárhely, Rotary Charter ünnep-

ség: 1998. május 1., elnök Bicsérdy Gyula.
- Az indíttatást az RC Budapest megalakulása
adta. Bicsérdy Gyula is dr. Pethes György
tanítványa volt, mint a debreceni alapító,
Takács Tibor. Ezért ő is Pethes professzorhoz fordult. A CLC ezután Miklauzic Istvánt
jelölte ki segítőjükké. Alapítóklubjuk az RC
Szeged lett. Ők Havass Zoltánt választották ki arra, hogy a vásárhelyieket vezesse be

- Az anyaintézmények
miért változtak olyan sűrűn
a vásárhelyi főiskola történetében? Például 1972
után a Szegedi Élelmiszeripari
Főiskola
Állattenyésztési Kara volt, aztán 1978-ban már a fővárosi
Állatorvos-tudományi
Egyetemhez tartozott,
87-től
pedig a Debreceni Agrártudományi
Egyetemhez:
előbb állattenyésztési, aztán 1995-től
mezőgazdasági
főiskolai karként. így aztán az intéztnény neve alapítása óta legalább tízszer
változott.

a Rotary szabályaiba. 1997. november 28-án
hozták létre a Rotary-asztalt... A vásárhelyi
charter előtti este - május 1. - Edgár Piskernik
kormányzó aláírta az Alapító Oklevelet, s kérte,
másnap az őt képviselő G. Marktl adja át,
mert ő nem tudott maradni a másnap tartandó ünnepségre. 22 kitűzőt is átadott. Ekkor
a zeneiskolában gyűltek össze. A mezőgazdasági
főiskolai kar kollégiumának ebédlőjében tálalták a vacsorát, ami alatt a Hódmezővásárhelyi
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- Nem tudom! Talán azért, mert esetenként a tartalom változtatása helyett a formán igazítottak az illetékes minisztériumban.

Nyugdíjas Szövetség citerazenekara szolgál-

- Megedződtek a változásoktól?
mat egy-egy új elcsatolás?

a harangot, és Nagy József a 'jobb szolgála-

Okozott belső izgal-

- A mindenkori vezetőség számára okozott némi félelmet, bizonytalanságot, stresszt az ilyen váltás. Egy
tanársegédet viszont nemigen izgatott, mi van a cég-

tatta a zenét. Másnap a városházán G. Marktl
mondott ünnepi beszédet, és átadta az oklevelet. Szabó József, az RC Szeged elnöke hozta
tot tenni, mint önzőnek lenni' gondolattal
a középpontban mondott beszédet..."
(www.rotary.hu)

Szent György napján hajtották ki az állatokat a legelőre, ezt az időpontot tartották sokáig a tavasz
kezdetének. Az ősi hagyományok előtt tisztelegve rendeznek juhászversenyt Hódmezővásárhelyen
az SZTE Mezőgazdasági Karának juhniintafarmján. Bicsérdy Gyula az egyik díjazottal.

lett a földművelésügyi miniszter, aki egy személyben és hatalmi szóval eldöntötte: Vásárhelyen állategészségügyi kar lesz, és az Állatorvos-tudományi
Egyetemhez tartozik majd.
- Márpedig Romány Pál 1975 és 80 közti minisztersége idején igazi erős embernek számított. A „miszter
minisztert" manapság inkább faluszociológusként
ismerik. Miniszterként miből fakadt az ereje?
- Egyenes, határozott embernek ismerte mindenki.
Ugyanakkor óriási pártösszeköttetésekkel rendelkezett. Akkoriban ez jelentette a „kapcsolati tőkét".
-Ez a sokfajta és sokirányú igazodási kényszer
gyan hatott az oktatói karra?

ho-

- Kialakított egyfajta alkalmazkodási készséget. Korábban nem tapasztaltam ellenállást. Minden tanszék iparkodott az új felállásban megkeresni az anyaintézménynél
a partnert. Aztán kialakultak az új kapcsolatok. A régiekről
viszont iparkodott a kar nem elfeledkezni. Ez azt eredményezte, hogy a kapcsolati rendszer szélesedett.
- A politikai rendszerváltozást
miben és
érezte meg a vásárhelyi főiskolai kar?

mennyiben

- A politika, hál' istennek, nem lépett be a főiskolai
karra. Az intézménynek nem volt prominens politikusa. Egyikünk sem akart egyik vagy másik párthoz
csapódni, hanem próbáltunk józan mértéket tartani.
Úgynevezett tisztogatás sem történt, vagyis egyetlen
embernek sem kellett politikai okokból távoznia.

221

- De például Mucsi Imre, aki több ciklusban is főigazgatója volt az intézménynek,
1998-tól a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
termelési
helyettes államtitkáraként
is működött, sőt: indult
a hódmezővásárhelyi
polgármester-választáson.

- A szakma krémje, a mezőgazdasági képzéssel foglalkozók nem mehettek volna szembe az agrárium
értékvesztését előidéző
döntésekkel?

- Mindig is hangsúlyozta: szakmának tekintette
azt a minisztériumi munkát.

- Ennek ellentmond, hogy a szegedi univerzitás születése előtti időszakban ellenálltak. Az
ezredforduló
előtt minden fórumon hangoztatták, hogy a Tiszaparti várossal szemben logikusabb
Debrecenhez
tartozniuk.
Miért?

- A felsőoktatás
a változásoktól.

egésze azonban

nem

mentesült

- Túl sok beleszólásunk nem volt a történésekbe.
Mindig alkalmazkodnunk kellett azokhoz a sarokpontokhoz, amelyeket a minisztérium vagy éppen az anyaegyetemünk - akkor éppen a Debreceni Agrártudományi Egyetem - megkövetelt. A reformok évről évre
gazdasági megszorításokban jelentkeztek: most erre,
máskor arra nem jutott pénzünk. De alapvetően
nem voltak gondjaink...
- Azt sem élték meg nehézségként, amikor az állattenyésztés mellett hirtelen a növénytermesztést
is
oktatni kellett?
- A több lábon állás jegyében nemcsak
állattenyésztőket, hanem agrármérnököket is képeztünk. Ezért
erősítettük a növénytermesztés, a kertészet oktatását a hagyományosan színvonalas állattenyésztés mellett. Addig ugyanis a növénytermesztést két
kolléga adta le. Mikor a helyzet úgy kívánta, szerveztünk növénytermesztési tanszéket. Sőt: a Frank
József vezette gabonakutató intézetben kihelyezett
tanszéket hoztunk létre, hogy hallgatóink oda mehessenek gyakorlatra. Ugyanakkor Frank József is
ide járt be előadni. Csikai Miklóssal, a szentesi Árpád Szövetkezet, később Árpád Agrár Rt. vezetőjével
nagyon jó kapcsolatokat építettünk ki, így aztán
a kertészet oktatásának színvonalát is biztosítottuk.
Olyan változásra, ami megrázta volna a kart, nem került sor...
- Kivéve, hogy az agrárium nemzetgazdaságon
lüli súlya jelentősen
csökkent?

be-

- Ez valóban érzékenyen érintett bennünket is. Például azért, mert a hallgatóink a végzés után jóval
nehezebben tudtak elhelyezkedni a szakmában,
mint annak előtte bármikor.

- Széllel szemben nem lehetett semmit tenni...

- Roppant egyszerű! Vásárhely ad állattenyésztőket.
Az állattenyésztő alapanyagot állít elő. Szarvas képez
növénytermesztőket, akik ugyancsak alapanyagot állítanak elő. Kecskemét hozzáadja a kertészeket. Tehát gyakorlatilag három nagy mezőgazdasági ágazat
adott. Mindehhez Mezőtúr a gépipari szakembereket
biztosítja, és Szeged élelmiszer-ipari végzettséget
adva olyan réteget képez, amely képes földolgozni azt,
amit az állattenyésztők, növénytermesztők, kertészek
termelnek. Tehát a termőföldtől és istállótól kezdve
egészen a kereskedelemig való bevitelig teljes vertikumot képesek biztosítani az Alföld képzőhelyei. Ez
a szakmai integráció alapja. Márpedig a felsőoktatás
integrációjának kezdeti időszakában kétféle integrációról beszéltek: szakmairól és területiről. Mi, a többiekkel együtt, a szakmai integráció mellett
köteleztük
el magunkat: egy alföldi mezőgazdasági
főiskolában
gondolkodtunk. Miután ezen elképzelésünket a döntéshozók érdemben tárgyalni sem voltak hajlandók,
azzal számoltunk: az előbb vázolt integráció nem
valósulhat meg, de még mindig adott a lehetőség
a szakmai irányvonal fenntartására, ha m a r a d u n k
a Debreceni Agrártudományi Egyetemnél. Ezen irányultság azért is erősödött meg bennünk, mert amikor Dobozy Attilánál, a Szegedi Universitas Egyesület soros elnökénél jártunk, „nem nagyon rajongott"
azért, hogy mi bemenjünk a szegedi
intézménybe,
holott az akkori főigazgatónk, Sinkovics György ezt
fölvetette. Hozzáteszem: Rácz Béla, az integrációért
felelős egyetemi vezető minőségében sem fogadott
minket tárt karokkal.
- A szakmai és a területi integrációs
miért az utóbbi
érvényesült?

lehetőség

közül

- Szeged azonos volt az orvostudományi egyetemmel és a József Attila Tudományegyetemmel, mi-

közben önálló intézményként erősnek számított
a tanárképző és a SZÉF. Sőt: Szegeden
működik
katolikus teológia, zsidórabbiképzés
is. Vagyis ha
a szó klasszikus értelmében veszem az univerzitást,
akkor kimondható: egyedül a mezőgazdaság
hiányzott. Mivel Mészáros Rezső rektor úrék időszakában
végül kimondták: Szeged igazi univerzitás akar lenni,
ezért mégiscsak kellett neki a vásárhelyi főiskolai kar.
- Miért

„nem kellett

- szarvasi, kecskeméti,
főiskola kara?

Szegednek"
mezőtúri

a térség
-

többi

mezőgazdasági

- Nem tudom. Ugyanakkor azt tudom: az integrációs folyamat közepén minket is megkérdeztek, s kimondtuk: szívesen tartoznánk továbbra is Debrecenhez. Ráadásul: Debrecen ragaszkodott hozzánk. Sőt:
ebből még parlamenti hozzászólás is lett, mert valamelyik debreceni képviselő megkérdezte, miért kell
elvinni a Debreceni Agrártudományi Egyetemtől
minket, Hódmezővásárhelyt, meg például Szarvast,
Nyíregyházát, s miért csak a karcagi kutatóintézetet
hagyták meg nekik.

volt, mert nem állt mögöttünk egyetemi labor, illetve
az egyetem egész infrastruktúrája. Tehát nem értem

MONDOTTA:
a múlt évezred utolsó
tanévnyitóján
„Tanévnyitó ünnepi tanácsülését tartotta múlt
hét pénteken a DATE Hódmezővásárhelyi
Főiskolai Karának tanácsa a Petőfi Művelődési
Központban.

(...)

Dr.

Bicsérdy

Gyula

főigazgató ünnepi beszédében elmondta, hogy
a vásárhelyi agrár szakoktatás több mint 100
éves múltjában megkezdték a 37. felsőoktatási
tanévet, amelynek több különlegessége van.
Utoljára kezdik a tanévet ebben az évezredben, és utoljára nyitják meg a Debreceni
Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági
Főiskolai Karaként, mivel 2000. január
l-jétől kezdődően a Szegedi Tudomány-

- Szeged közelebb van Hódmezővásárhelyhez,
mint
Debrecen, mégis keveset tudhattak
a
vásárhelyi
képzésről.

egyetem Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági

- Valóban: a szegedi egyetemeken nem ismerték a mi
munkánkat! Igaz, létezett néhány
munkakapcsolat.
Például a gyógyszerészek közül Morvay Józseffel,
valamint Falkay Györgyékkel és tanszékükkel. Vagy:
tudtuk, hogy a zeneművészetben jeleskedő Kerek
Ferenc a mi volt főigazgatónk, Fekete Gyula bácsi
veje; s persze az élelmiszer-ipari főiskolával sokszor
dolgoztunk együtt. Tehát ismertek bennünket, mégis:
néhány egyetemi embernek az volt a véleménye, hogy
másodrendű oktatók azok, akik a főiskolákon dolgoznak. Még az integrációt követően is! Például az egyik
egyetemi tanácsülésen célzott erre valaki, amire én
szót kértem, és elmondtam: „Igaz, nem professzornak, hanem főiskolai tanárnak neveztek ki minket,
de a diplomáinkat ugyanazokon az egyetemeken
szereztük, ahol az egyetemi tanárok; nyelvvizsgáinkat ugyanazon bizottságok előtt kellett letennünk,
ahol az igen tisztelt professzoroknak; hasonlóképpen kandidátusi fokozatainkat ugyanúgy meg kellett
írnunk és védenünk, mint az egyetemi tanároknak.
Sőt: nekünk egy kicsit még nehezebb dolgunk is

lataikat - hangsúlyozta dr. Bicsérdy Gyula.

Főiskolai Karaként folytatják munkájukat.
Mindezek mellett továbbra is meg kívánják
tartani a DATE-hoz fűződő szakmai kapcsoElőször nyitották meg a tanévet úgy, hogy
mindhárom tagozat - a nappali, a levelező
és a távoktatásos - hallgatói számára egyszerre tartották ezt az ünnepséget. Erre
az évre a karra 1018 jelentkezést nyújtottak be
a diákok, annyit, amennyit eddig még soha.
A jelentkezők közül a nappali, a levelező és
a távoktatásos tagozatra államilag finanszírozott és önköltséges képzésre összesen 343
elsőévest vettek fel. A másodéven 147, a harmadéven 175, a különböző képzéseken 1 14
hallgató tanul, ami összesen 880 hallgatót
jelent. (...) Dr. Bicsérdy Gyula beszédét gróf
Széchenyi István idézetével zárta: 'nem termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat stb.
teszi a közerőt, hanem az ész, amely azokat
józanul használni tudja' (...)".
(7Nap, 1999. szeptember)
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I Bicsérdy Gyula és Medgyessy Péter.
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a felsőbbrendűségi érzés okát..." Az egyetemi tanács
ülésén akkor percekig csönd lett...

kapcsolatba kerültünk - kölcsönös szimpátia alakult
ki közöttünk.

- Szentély szerint leikhez köti az egyetemi
sikerét?

- A volt főiskolákból
velte-e, hogy onnan
második
rektora?

integráció

- Nagyon nagy szerepe volt a folyamatok kedvező
irányú levezetésében Mészáros Rezső rektor úrnak!
A nyitottságán, az egyéni, emberi tulajdonságain túl
azért is, mert természettudományokkal foglalkozott.
Személyes szerencsémnek, de a kar szerencséjének
is tartom, hogy Mészáros Rezső rektor úrral baráti

lett egyetemi karok rangját nökerült ki a szegedi
univerzitás

- Föltétlenül! Úgy voltunk vele, volt főiskolai karok, hogy egy kicsit megfricskázzuk
az egyetemet:
erőteljesen kampányoltunk
Szabó Gábor rektorsága
mellett. Volt olyan egyetemi tanár, aki nyíltan ki
is mondta: „mit képzel egy főiskolai oktató, hogy

a rektorságra pályázik?!". Erre én visszakérdeztem:
„miért, nem egyetemi tanár ő is?".
- Végül is ki döntött a vásárhelyi

főiskola

sorsáról?

- Nem tudjuk. Igaz, jóval később, mikor egyszer
Pokorni Zoltánnal, a volt miniszterrel egy asztalnál
ebédeltünk, valaki megkérdezte tőle: „Mondd, Zoli!
Mi a véleményed az integrációról?" Azt mondta:
„Kár volt ilyen erőszakkal végrehajtani!"
- És mi az ön véleménye
del a történtek után?

az integrációról

- évtized-

- A felsőoktatás szétzüllesztését hozta az integráció!
Összevisszaság
tapasztalható!
Például: Szarvast
lekapcsolták Debrecenről. Szarvason megalakult
a Tessedik Sámuel Főiskola - magába foglalva
a helyi óvónőképzőt, a mezőtúri gépészeti képzést,
a gyulai óvónőképzőt. De azóta Mezőtúr elment
Szolnokra, Szarvas a Szent István Egyetemhez
tartozik. Hasonlóképpen: Gyöngyöst erőszakkal
a Szent István Egyetemhez ragasztották, majd amikor Magda Sándor képviselő lett, kijárta, hogy Gyöngyös mint az önálló Károly Róbert Főiskola kivált...
Kinek jó ez?! Ez a sok változás mind-mind viszi
a pénzt!
- Hogy fogadták a kollégák a „szegedi
erőszakot"?
Milyen előnyöket, hátrányokat könyveltek el?
- Előtte Debrecen előírta számomra a létszámcsökkentést, amit halogattam, de végül konfliktusom
lett belőle... Szeged viszont nem követelt létszámcsökkentést, ellenben az anyagiak miatt
többször
is érvelnem kellett. Amikor megszületett a döntés,
hogy mi Debrecenből átkerülünk Szegedre, akkor
kis csalódásként éltük meg, hogy a bérfejlesztésben m á r csak a legminimálisabbat kaptuk meg. Ezt
a hátrányt főigazgatói működésem alatt nem tudtam ledolgozni. Legtöbbször a tanüzem miatt kellett
harcot vívnom. Amikor az első dékáni-főigazgatói
megbeszélésekre sor került, a volt JATE karainak
egy részéről elég nagy értetlenség mutatkozott a tekintetben, hogy minek nekünk tanüzem. Végül megértették a szenátusban is, hogy nekünk a tanüzem
olyan, mint a bölcsészeknek a gyakorlóiskola vagy
a medikusoknak a klinika. Aztán fölvetődött, hogy
Vásárhelyről költöztessük Szegedre a gazdasági hi-

vatalunkat, meg a könyvtárunkat, de mindkét ötlet
ellen élesen érveltem, végül itt maradtak. Aztán az is
kiderült a sertéstelepünk építésekor, amikor pár hónapra pénzkölcsönt szavazott meg nekünk a szenátus,
hogy előnyei is vannak annak, hogy egy nagy intézményhez tartozunk.
- A különállásukat, egyediségüket ki tudták-e
az univerzitáson belüli
Agrárcentrumban?

fejezni

- Ez az egység hamarabb létrejött, mint ahogy a vásárhelyi főiskola csatlakozott a Szegedi
Tudományegyetemhez. Pontosan azért, mert m á r látszottak
az integráció zavaros körvonalai. Az élelmiszer-ipari
főiskolával egyetemben úgy gondoltuk:
összefogunk,
szakmai önvédelemből, hogy ne lehessen olyan könynyen egyik karhoz se hozzányúlni. Az Agrárcentrum
szervezeti és működési szabályzata első néhány fejezetét én hoztam össze, de - őszintén megmondom
- nem emlékszem, kitől származott létrehozásának
alapötlete. Azt viszont tudom, hogy ezt továbbgondolva hozta létre az akkori megyei közgyűlési elnökké lett Frank József a Dél-alföldi Agrártudományi
Centrumot, amely hamvába holt, még inkább, mint
a miénk. Csak néhány évet élt ez az univerzitáson
belüli Agrárcentrum.
- Ki lehet mondani, hogy a vásárhelyi főiskola
lakozott utolsóként a szegedi
univerzitáshoz?

csat-

- Tény: mi. De a debreceni univerzitás szenátusának
tagja voltam. Az is tény: „parancsot", vagyis hivatalos levelet kaptunk arról, hogy a vásárhelyi
főiskola
2000. január l-jétől a szegedi univerzitáshoz
tartozik.
- De mint kar, a többihez hasonlóan,
Jó az, hogy ennyire erősek a karok?

erős

maradt.

- Nem! Hasonló a helyzet, mint a kollektivizáláskor:
„szegény téesz - gazdag tagság". De ennél is nagyobb
probléma, hogy fennmaradtak a
párhuzamosságok,
hogy például matematikát nemcsak nálunk, hanem
a SZEF-en, az orvoskaron, a gyógyszerészetin, nem
is szólva a TTK-ról vagy a JuGyu-ról is tanítanak!
Miért kell ennyi matematika tanszék? - kérdezem.
De más példákat is hozhatnék a megmaradt párhuzamosságokra. Úgy érzem, most is a régi recept szerint történt a „reform": „ha nem tudnak
változtatni
a tartalmon, a formát
változtatják".

elérhető persze a párhuzamosságok felszámolása.
Nem érzem, hogy extra előnyt hozott volna az univerzitás, mégis: jobban jártunk, mint ha megmaradtunk
volna önállónak!

- Ez kinek a felelőssége?
- A politikáé!
- Az univerzitáson
molhatóak?

belüli párhuzamosságok

fe¡szá-

- A rektor már csak nagyon pici lépéseket tudna tenni. Például olyat, amit már meg is lépett: aki nálunk
a géptant tanítja, az a SZÉF-en is oktat. Vagy: aki
közgazdaságot tanított nálunk, átkerült a GTK-ra, de
visszajár oktatni. Vagy mondok mást: nem kellene hasonló és értékes műszereket beszereznie több egyetemi
intézetnek is, ha lenne egy egységes nyilvántartás, hogy
hol milyen műszer található valamelyik
laborban,
egyetemi tanári szobában. Az ilyen ésszerűsítésekkel,
tömbösítéssel nagyon sokat lehetne spórolni is!
- Mi a helyzet az univerzitás másik, az egyetemisták
számára igénybe vehető lehetséges előnyével, a karok közötti
áthallgatással?

- Pedig a vásárhelyi kar önállósulását, sőt az univerzitásból való kilépést 2003-ban
szorgalmazta
a helyi önkormányzat
is, s az intézményen belül is
voltak ennek
támogatói...
- Én maximálisan elleneztem! 2003 után a kar anyagi helyzete egyre romlott. Én elleneztem a Takács

ÉLETPÁLYA:
Bicsérdy Gyula állatorvos - született: 1938.
augusztus 6-án Budapesten.
1965-1967:

- Csak elviekben létezik. Mi például a vadgazdálkodást hirdettük meg „áthallgatásra", de csak egyetlen
diák volt hajlandó Szegedről Vásárhelyre átjárni.

1956-1961:

Állatorvos-tudományi Főiskola, Budapest.
Egyetem

Gödöllői

Agrártudományi

Mezőgazdaság-tudományi

Kar.

1973-1975: Állatorvos-tudományi Egyetem,
Budapest. 1961-1969: körzeti állatorvos,
Hodász. 1969-1972: megyei szakállatorvos,

- Vásárhelyiként
sével: Szegedi

elégedettek az intézmény
Tudományegyetem?

elnevezé-

Nyíregyháza. 1972-1979: megyei igazgatóhelyettes főállatorvos, Kecskemét. 1980-tól
Hódmezővásárhely, főiskola - 1980. szeptember

- A név kompromisszum
eredménye, mi is hozzájárultunk. A legnagyobb ellenállást nem is mi, hanem
a volt JATE karai fejtették ki. Ugyanakkor a karok
elnevezése körül vita alakult ki - például a volt Szegedi Élelmiszeripari Főiskola ragaszkodott a SZÉF
rövidítéshez mint márkanévhez. A volt Juhász Gyula tanárképző is meg kívánta tartani elnevezését.
Az egészségüggyel kapcsolatban álló karok, részben
az orvosegyetem korábbi nevének átmentésére létrehozták a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi
Centrumot részben a mi már létező agrártudományi
centrumunk mintájára. Forrongott sok minden, de
maradtunk abban: legyen a név Szegedi Tudományegyetem, mely megszületett 2000. január l-jén.
- Visszanézve a szegedi univerzitás
„ilyen lovat akartak"?

közel tíz évére:

- Nem. De meggyőződésem: a többi kar sem ilyen
integrációról álmodott\ Kicsi apró lépésekkel esetleg

1-1987: az állat-egészségtani tanszék vezetője.
1981-1984: kutatási főigazgató-helyettes.
1989-1998: oktatási főigazgató-helyettes.
1992-től a tanulmányi és továbbképzési osztály
felügyelője. 1998-2003: főigazgató. Kutatási
területe: az állathigiénia, állat-egészségügyi ökonómia. Eddig önállóan és társszerzőkkel 7 könyvet és könyvrészletet, 13 egyetemi és főiskolai
jegyzetet, illetve 3 önálló kiadványt, magyar és
idegen nyelven 36 tudományos közleményt,
40 tudományos ismeretterjesztő cikket, több
mint 500 rövid hírt, tudósítást, nekrológot,
könyvismertetőt, sporthírt írt. Személyes adatok: Nős, felesége Puskás Zsuzsanna, nyugdíjas.
Gyermekei: Gábor (+), Rita, Gyula (+), Gabriella. Kedves időtöltése: kézilabda-játékvezető
- 637 hivatalos mérkőzést vezetett, ebből 3
nemzetközi -, kertészkedés, barkácsolás.

Ferenc Képzési Központ létesítését, de akkor m á r
nem voltam döntést hozó helyzetben. Időközben
az akkori főigazgató, Mucsi Imre tárgyalásokat folytatott Lázár János polgármesterrel,
hogy a karból
városi főiskola legyen. Ezt mindkét részről eléggé
furcsán kommunikálták. Lázár polgármester úr például azt mondta, hogy a főiskola kubatúrája nincs
kihasználva, ezért kéri, hogy két szintet ürítsenek
ki, s ennek fejében ad 70 millió forintot a karnak,
s ezzel „megmenti" a felszámolástól. A kérésnek
a kar eleget tett, de a pénzt azóta sem kapta meg,
s az épületrész azóta is üresen áll a szomszédos
- korábban Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola épületével együtt.
- Kifelé milyen kapcsolatokat ápolnak? Az integráció előnye lehetne az is, hogy meglévő
külkapcsolataikból a karok „átadnak" egymásnak,
bővítésre.
- Folyamatosan javulnak külkapcsolataink. Vajdasági tanítványaink révén kiteljesedett Szerbiával
az együttműködés. Hasonló okból Erdéllyel, illetve
a temesvári egyetemmel és az aradi gazdákkal. Szívfájdalmam viszont, hogy a kárpátaljai vadgazdaképzésből
nem lett semmi, pedig a 2002 végén elkezdett tárgyalásaim az ungvári egyetemmel jól haladtak, s nagyon közel álltunk a megvalósításához. De miután
a főigazgatóságot átadtam, e képzés ellenzői - főként
személyi okok miatt - győztek. Ez komoly károkat

okozott a karnak. Ezt a képzési irányt azért tartom
fontosnak, mert a vásárhelyi kar egyik specialitása.
- Milyennek
jövőjét?

látja az SZTE mezőgazdasági

karának

- Kárt okozott a karnak, elhibázott volt Lázár polgármester úrnak a „főiskola megmentéséről" tett nyilatkozata. Ezt olvasták, hallották országszerte. Ezek után
melyik az a megfontolt szülő, aki egy „megmentésre
váró" karra íratja be gyermekét?! Mélypontra jutottunk az SZTE-ből való kiválási kísérlettel. Onnan már
fölfele jönnek. Ennek fényes bizonyítékát láttam abban, hogy a legutóbbi diplomaosztó nyilvános tanácsülésen nyugdíjas meghívott vendégként láttam: annyi
társkar képviselője jelent meg, mint az univerzitás
megalakulásakor. Tehát föléledtek régi, és teremtődtek
új kapcsolatok. Helyes volt a kar és a tanüzem gazdálkodásának szétválasztása. így sem házon belül, sem
kívül nem lehet helye az egymásra mutogatásnak.
Közben azt is látni kell, hogy agrárképzésre mindig is
szükség lesz, mert ez az ország sosem lesz „ipari nagyhatalom". Ugyanakkor: míg korábban a nagyüzemi
mezőgazdaság számára képeztünk szakembereket, addig ma mára magángazdaságok feladatainak ellátására
kell képeznünk embereket. Ha erre az irányra ügyesen
átalakítják a tanrendet, a gyakorlati oktatást, akkor
az SZTE vásárhelyi kara még nagyon hosszú ideig fogja
szolgálni a mezőgazdaságot!

EGÉSZSÉGÜGYI
(1973)

FŐISKOLA

DR.

BODA

MÁRTA

AZ S Z T E E G É S Z S É G Ü G Y I F Ő I S K O L A I KAR
F Ő I G A Z G A T Ó J A 1997 É S 2 0 0 3 K Ö Z Ö T T :
„Az integráció a mi karunk életében,
íratlan szabályként, mindig is jelen volt"

K

icsi és alulreprezentált érdekközösségnek számított, mert védőnőket, később ápolókat, szociális
munkásokat, gyógytornászokat képzett, a köznyelvben eleinte védőnőképzőnek, majd egészségügyi
főiskolának, később a szegedi orvosegyetem főiskolai karának, ma a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karának (SZTE ETSZK) nevezett intézmény. A szegedi univerzitás születését
kísérő vajúdás időszakában, majd az újszülött „méhen kívüli élete" első éveiben Boda Márta állt az intézmény élén.

- Milyen hitvallással
vállalta
kor a Szegedi Orvostudományi
a SZOTE egyik karaként létező
főiskolai kar főigazgatói
tisztét?

1997-ben az akEgyetem,
vagyis
egészségtudományi

- Nem önmagamat akartam megvalósítani, hanem
a közösséget szolgálni. A védőnők, ápolók, szociális munkások, gyógytornászok egészségügyben és
a szociális területen elfoglalt helyzetét szerettem
volna javítani - a képzés feltételeinek javításával, de
egyfajta öntudatra ébresztésével is.
- Valamiféle
„személyes
integrációnak"
is fölfogható,
ahogy a SZOTE
gyermekklinikájának
tanársegédjéből 1983-ban a budapesti Haynal Imre
Egészségtudományi
Egyetem Egészségügyi
Főiskolai
Karának docense lett?
- Orvos, méghozzá gyerekorvos vagyok. A gyerekgyógyászatban is a szolgálatot tartom fontosttak, hiszen a csecsemők nem tudnak panaszkodni. A 70-es
évek elején kezdődő pályámon azt láttam, hogy ép-

pen azok voltak a legbetegebbek, akik szociális helyzetüknél fogva hátrányokkal indulva születtek. Ily
módon nemcsak az édesanyák körülményeit, hanem
a velük foglalkozó védőnők képzését is javítani kellett. Mivel sem az egészségügy, sem az oktatás nem
rendelkezett túl nagy presztízzsel, évek óta betöltetlen volt az az állás, amelyet megpályáztam. Akkor
nem volt önálló intézmény a főiskola, hanem a budapesti Haynal Imre egészségtudományi intézet kihelyezett tagozata volt, és csak védőnőképzés folyt.
Ahhoz ragaszkodtam azonban, hogy továbbra is dolgozhassak a gyerekklinikán. Ott két szakmai napot
kaptam, ebből az egyik napon kutatással, a másikon
betegellátással foglalkoztam, részt vettem az ambuláns ellátásban a gasztroenterológiai team tagjaként. Ehhez a SZOTE akkori rektora, Fráter Loránd
írásban is hozzájárult. Önként ügyeletet is vállaltam,
sőt: a medikusoktatásban is részt vettem egészen addig, amíg 1997-ben főigazgatóvá nem választottak.
- Rangot adott akkor
az egyetemről érkezett,

a védőnőképzőnek,
hogy
illetve, hogy ott és itt is
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- Csak a nőktől szokták kérdezni: milyen pályát futott volna be akkor, ha férfinak születik, s ezáltal
nem az ön kötelességének tekintik a család ellátását,
a gyermekekkel való foglalkozást?
- „Ha én férfi lehetnék" címmel fiatalon végiggondolva az életutat természetesnek hangzik a következtetés: egészen más pályaívet futhattam volna be.
Ám a mai eszemmel, s visszatekintve úgy látom, azokat a vezéráldozatokat és kompromisszumokat meg
kellett hoznom, melyeket meghoztam, mert a család
nagyon-nagyon fontos, azt feláldozni semmiért nem
szabad. Egyensúlyra törekedve csak annyit szabad
vállalni, amennyi munkahelyi feladatot jó szívvel és
lelkiismerettel, tehetségünk és elhivatottságunk
szerint el tudunk látni úgy, hogy „ne szorítson a cipő".
Persze nem mindig sikerült egyensúlyban tartani
a hétköznapokat, de mindig erre törekedtem.
- Mielőtt átlépett az egészségügyi főiskolára, milyennek látta az intézményt, mit tudott múltjáról?

folyamatosan
részt vesz a munkában
főiskolai docens?

a

legújabb

- Az intézmény vezetője akkor Szél Éva professzor
volt, aki maga is gyermekorvosként kezdte pályafutását. Ilyen módon az orvosi pálya és az oktatás
közötti kapcsolatot ő nagyon magas szinten képviselte. Én pedig igyekeztem az útmutatását követni.
Ő minden módon megpróbált szakembereket hozni
az intézménybe. Maga a karrá alakulás is az ő nevéhez fűződik. így tehát személyében pregnáns példát
tudtam követni. Én viszont fontos alappillérnek tartottam, hogy ne csak oktassunk, hanem csináljuk is,
amit tanítunk. így aztán két lovat kellett egyszerre
megülni, ami nem csupán részemről követelt komoly
munkaszervezést, hanem a főiskolai és a gyermekklinikai kollégáim részéről is megértést igényelt. Ezt
meg is kaptam, amit ma is köszönök. Ugyanakkor ez
részemről, s persze a családom részéről is komoly
áldozatot kívánt.

- Ahogy erre az intézményre néztem, az több volt,
mint külső szemlélet. Hiszen édesapám, Boda Domokos a gyerekklinika igazgatójaként itt tanácsadó
volt. így aztán kíváncsi kisgyerekként is jártam az
intézmény falai között: mindig lenyűgözött, nagyon
szépnek találtam az újszegedi épületet egy gyönyörű
park közepén. A védőnőképző már akkor is nagyon
jól szervezett intézmény benyomását keltette.
- Főiskolai tanári kinevezésével szinte együtt kapta
a feladatot: a védőnő szak vezetője. Ön, a szak 1992
és 2003 közti vezetője szerint miért fontos és szép
a hungarikumnak is nevezett védőnői pálya?
- Védőnőnek lenni az egyik legszebb hivatás. A 60-as
évekig őrizték is presztízsüket: az anya- és gyermekvédelem mellett bekapcsolódtak a gyógyítómunkába
is, segíteni akarásukat becsülte a társadalom. Változást hozott, hogy 1973-ban e képzést főiskolai szintre emelték, majd 1975-ben a képzés idejét 3 évre
meghosszabbították. Hasonlóképpen fontos fordulópont volt, hogy a védőnőképzést 1992-ben mint
minden, az egészségügyben főiskolai szintű képzést 4 évesre emelték, és ezzel egy időben megalakult a
diplomásápoló-képzés is. Úgy alakítottuk munkatársainkkal a krediteket, hogy ez sem okozott zökkenőt
a kar életében. Ugyanakkor a karnak az univerzitás

részévé, a főiskolai képzéseinknek egy nagy egyetem
választható szakaivá válása növelte e pályák presztízsét. Most, amikor egyre nehezebb elhelyezkedni, új
korszak nyílik az általunk oktatott szakok történetében, amit úgy jellemezhetnék, hogy „kicsi a kenyér,
de biztos".
- A védőnőképző,
a korábban egyetlen
szakos
felsőoktatási intézmény miként „szülte meg" újabb
és újabb szakjait?
- A nálunk oktatott szakmák kötődnek egymáshoz:
a védőnői és az ápolói hivatás összefüggése magától
értetődő. Az egészségügy rendszerében óriási hiány
mutatkozik az ápolók iránt. Ám e téren sokféle képzés egyszerre él, s ezzel az egészségügy nem tud mit
kezdeni. Az általunk képzett ápolók még nincsenek

DÁTUM: 1938
„Hazánkban a védőnőképzés 1930-ban indult

a helyükön, hiszen sokan a rendszeren belül sem
tudják az egyes képzési szintek között átlátni a különbségeket, de ezt a problémát is megoldja az idő.
A gyógytornászképzés és általános szociális munkás képzés 1989-ben indult, amikor a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi
Egyetem részévé lettünk.
A gyógyító munkát végzők az ápolók, de a védőnők
tapasztalják: az ember egészségi állapota összefügg
szociális helyzetével. így természetes, hogy a nehéz
sorsú emberekkel foglalkozó szociális munkás szak
a kari képzés része lett. Hozzáteszem, ezt a szakot
a József Attila Tudományegyetem közreműködésével
indítottuk.
- A két felsőoktatási intézmény
együttműködésén
alapuló szociális munkás szak az univerzitás előfutárának is tekinthető?
- Szerintem igen, jogosan mondhatjuk ezt. Hiszen
a szociálismunkás-képzésben
karunk volt az alapító, de az akkori SZOTE általános orvoskara, a JATE
jogi és bölcsészkara is részt vett. A főiskolai képzés
angloamerikai mintára épült, kritikus, nyílt és segítő
attitűdöt közvetített.

meg Budapesten a Rockefeller Alapítvány
segítségével 1925-ben megalapított Országos
Közegészségügyi Intézet (OKI) keretein belül.
Az OKI feladata a megelőző egészségvédelem

- Milyen különbséget
lát a főiskola
életében
a HIETE-korszak és a SZOTE-karos időszak között?
Az integráció két külön formájáról volt szó?

szervezése és irányítása, a közegészségügyi
tudomány gyakorlati előmozdítása volt. Ebbe
a profilba illeszkedett bele a Zöldkeresztes
Egészségvédelmi Szolgálat. Ennek legfőbb
célkitűzése a csecsemőhalálozás elleni küzdelem, az anyák és csecsemők egészségvédelme
volt. A zöldkeresztes védőnők munkájukat
kezdetben falun végezték. (A városokban
az anya- és csecsemővédelem az 1915-ben
létesített Stefánia Szövetség kezében volt.) Feladataik kiterjedtek az iskola-egészségügyre,
a nemi betegségek és tuberkulózis elleni küzdelemre, a szegény betegek otthoni ápolására és
a családok szociális gondozására. Az általános
egészségvédelmi munka fejlődése szükségessé
tette a nagyobb számú védőnők képzését, ezért
1938-ban megalapították a szegedi intézetet,
szintén az OKI keretein belül."
(Az SZTE honlapja: www.u-szeged.lui)
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- Az 1938-ban alapított és 1975 óta főiskolai védőnőképzést folytató intézményünk
sokáig az Orvostovábbképző Intézet, majd a Haynal Imre Egészségtudományi
Egyetem kihelyezett képzőhelye volt.
A HIETE esetében „szervezeti egységnek" tekintettek
minket, s mi magunkat is annak. Ellenben a szegedi orvosegyetemmel természetes, magától értetődő
volt az egyesülés. Azt mondtuk, „végre a helyünkre
kerültünk", amikor 1989-ben a korábban „kihelyezett főiskolai tagozatnak nevezett" intézményünket
a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem
főiskolai karként befogadta, és a védőnőképzés mellett
időközben beindult a gyógytornász- és a szociálismunkás-képzés, majd 1992-től a diplomás ápoló szak is.
A képzések sokoldalúsága, illetve a szegedi egészségügyi és felsőoktatási intézményekkel egyre szorosabbá
váló kapcsolatok is indokolták az önálló kari struktúra
kialakítását és a hovatartozás szegedivé tételét 1989ben. A SZOTE-időszak nem hozott a kar mindennapi
életében zökkenőt, mi tettük a dolgunkat.

- Főigazgatóvá választásakor,
lokat tűzött maga elé?

1997-ben milyen cé-

- Mindig is a „falak nélküli intézményben" hittem,
örültem a más felsőoktatási intézményekkel kialakult együttműködési lehetőségeknek. Főigazgatóként
a minőségbiztosítás
megszervezését, életre keltését
és a hallgatók érdekképviseletének
megszervezését,
erősítését tűztem ki célul. 1997-ben a korábbi családias, kis létszámú és majdnem személyre szabott
igényekhez is idomuló főiskolai oktatásunk az akkor egyre jobban tömegesedő, nappali és levelező
képzések miatt igencsak nagy létszámú hallgatók
okozta új kihívásokkal szembesített. Nem volt ehhez megfelelő infrastruktúránk, oktatási termeink
felszereltsége, szűkössége miatt a „többet ésszel,
mint erővel" mondást voltunk kénytelenek követni,
számos oktatásszervezési bravúr a
mindennapjaink
része volt. Oktatói gárdánk lelkes, képzett csapata
ekkor már egyre több tapasztalatot gyűjtött be más
országok oktatói gyakorlatából, így természetes volt
a kollégák igénye a mind korszerűbb oktatóeszközök, termek, infrastruktúra kialakítására.
- Mondhatni,
főigazgatósága
idején
újjászületett a főiskolai kar épülete, olyan jelentős mértékben renoválták. A főiskola jelenlegi
főépületének
történetéről az SZTE www.u-szeged.hu
című
»
honlapján olvastam, hogy „1908-ban a bács-

kai-bánáti földbirtokosok közadakozásából
építették azzal a céllal, hogy a Szegeden tanuló délvidéki tanulóknak kollégiumi férőhelyet
biztosítsanak.
Az I. világháború után a trianoni
békeszerződés
következményeként
a délvidéki tanulók többé nem
jöttek Szegedre, és az üres épületbe a Kolozsvárról Szegedre áttelepült tudományegyetem
orvosi
karának néhány intézete került. Később, a 30-as
évek elején az egyetemi épületek elkészültével az orvoskari intézetek elköltöztek, és felszabadult a hely
a védőnőképzés számára..." Hogyan újult meg ez
az épület az ezredfordulóra?
- 1997-ben a Temesvári körúti épületből a kollégium
a Bal fasorra és a Béke utcába költözhetett - a felszabadult helyen számos, korszerűen felszerelt nagy
és több kis előadóterem, gyakorló- és demonstrációs
oktatókabinet jött létre. A kollégiumi infrastruktúra is
lassú javuláson ment át. A fejlődés ára rengeteg tárgyalás, egyeztetés és számolgatás volt, hiszen a „takarónk" akkor sem ért sokáig: az egészségügy és szociális szféra főiskolai oktatást végző szegmensét külső
szponzorok nemigen ostromolták. Ezért is volt igen
nagy öröm, hogy 2003-ban mind a Temesvári körúti,
mind a Bal fasori épületben kívül-belül sok alapvető
infrastrukturális fejlesztés meglétét könyvelhettük el.
De nem volt könnyű az ezt áthidaló időszak, mert
a kollégium még működött a felső szinten, amikor
elkezdődött az új tantermek kialakítása. A felújítást
- egyszerre és egymással ölelkező lépések formájában úgy oldottuk meg, hogy senkinek se kelljen egyetlen szemeszterben sem „a padlón ülnie", mindennek
a helyét megtaláltuk.

TALÁLKOZÁSOK:

„Kulka Frigyes professzor emlékét nagy szeretettel őrzöm: egy november 7-i ünnepsé-

- Az integrációs együttműködésben
nagy gyakorlatot szerzett az egészségügyi kar. Hogyan nézett ki ez
a hétköznapokban?

gen a tőle kapott biztató szavakat máig föl
tudom idézni. Ugyanakkor a főigazgatóságom
időszakából szívesen emlékszem a SZOTE
1997 és 2000 közötti rektorával, Dobozy
Attila professzorral együtt végzett munkára,
mert személyében olyan kiváló vezetőt ismertem meg, aki a konfliktusok csökkentésére,
az

érdekek érvényesítésének képviseletére

törekedett."
(Dr. Boda Márta)

- Az önálló kari lét több intézménye az 1997 előtti
időszakban részben alakult csak ki, például csak
egy - az ápolási tanszék - üzemelt, 1997 után azonban két új tanszék jött létre. Emellett a korábbi vezetési stílus gyakori egyszemélyes döntései helyett
a főigazgatói kabinet létrehozásával a döntések
előkészítése szélesebb bázist, demokratikusabb
hangnemet kapott, akkor is, ha nem volt mentes
a vitáktól sem. Izmosodott a kari HŐK, és az önálló
kari gazdálkodás terén is ekkor szereztük meg első
tapasztalatainkat. A kollégák közül mindenki érde-

I Dr. Boda Márta a főhatóság képviselője és a rektor, Dobozy Attila mellett egy tanévnyitó ünnepségen.

kelt volt a más szervezetekkel való
együttműködésben,
tehát a kari önállóság a belső működésünk
javítását célozta. Nem csak az orvosegyetemmel álltunk
napi munkakapcsolatban. Volt kolléga, aki a jogi
karon, más a pedagógiai jellegű, nem is szegedi intézménnyel tartott szoros kapcsolatot. Ez idő alatt
alakultak ki a tanszékek, oktatási egységek külföldi
társintézményeikkel való kapcsolatai, melynek nagy
része ma is élő. E kapcsolatok több oktatónk PhDfokozatának megszerzésében is jó szolgálatot tettek.
- A sok egyeztetés közepette maradt
dományos
kutatómunkára?

idő és erő a tu-

- Oktatóink nagyon lelkes, motivált emberek voltak. A felsőoktatási törvény előírása szerint azonban
a részben még főiskolai végzettségű oktatóknak egyetemi végzettséget és nyelvtudást kellett
felmutatniuk,
de ehhez minden érintett segítséget kapott a kartól.
A kutatásra koncentrálva igyekeztünk hangsúlyt
fektetni a kongresszusokon való részvételre, illet-

ve arra, hogy mindenki a saját szakmáján belül azt
az oldalt fejlessze, amely ezekhez a társszakmákhoz
segítséget fog nyújtani az oktatásban. Ilyen módon
tudtuk - saját kutatómunkáinkhoz kapcsolódóan
- a hallgatók érdeklődését felkelteni a tudomány,
a TDK-munka iránt is, illetve javítani az itt folyó
oktatói munka minőségét. Ennek örömteli következménye lett, hogy egyre több PhD fokozatú kolléga
dolgozik a karon. Tudományos közéletünk is kiszélesedett, a szakmai kapcsolatok sok esetben kutatások
kiindulópontját jelentették, oktatóink publikációs tevékenysége sokat fejlődött.
- Mennyire volt aktív az egészségügyi kar a szegedi
univerzitás életre
hívásában?
- Magam és munkatársaim nagy erőkkel segítettük
az universitas bizottságok munkáját, megtapasztaltuk
az összegyetemi és kari érdekek képviseletének nehézségeit és örömeit. Valószínű, hogy a szociális munkás
szak működtetésében szerepet játszó két egyetem,
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illetve négy kar gyümölcsöző együttműködésének is
köszönhettük, hogy oktatói és hallgatói közvéleményünk a Szegedi Tudományegyetem megalakulását
a további képzésfejlesztések és együttműködési
lehetőségek miatt is nagy örömmel nyugtázta.
- A SZOTE hagyományainak
megfelelően csak kétszer három éven keresztül irányíthatta az egészségügyi kart. Miután a stafétabotot átadta a jelenlegi
vezetésnek, nem hiányzott a hat éven át megszokott
napi munka ezen része?
- Nem voltak „elvonási tüneteim". Inkább terhes
kötelességnek tekintettem a főigazgatóságot, ami számomra nem igazán jelentett élvezetet, a kar érdekében
teljesített szolgálatnak tekintettem. Persze nem volt
„nyugis" az a bizonyos hat év, stresszhatás is ért
bőven. Az oktatásban pedig 2003 után olyan sok
dolgom lett, az óraszámom is megemelkedett, hogy
végképp nem értem rá unatkozni. Főigazgatóként
általában heti 6 órám volt, később 12-13, de természetesen az anyagok előkészítése, a vizsgáztatás, a tankönyvírás, a szakértői feladatok ellátása is
időigényes, és a klinikai munka mellett publikálni
is kellett. Ugyanakkor magamban úgy összegeztem,
hogy főigazgatóságom
idején sikerült
előrelépnünk,
a kubatúragondok megoldásában is, közben a hallgatói
létszámunk és a kar presztízse növekedett - jó csapatmunkát végeztünk. Többre nem is voltam elhivatott!

- Dehogynem. Az átalakulás némi nézeteltérést generált, de az akkori rektor, Mészáros Rezső végtelen
humorral, okos vezetői stílussal kezelte a konfliktusokat.
- Hogyan folytatná
ciót?

a szegedi felsőoktatási

integrá-

- Az erős, az egyetemek világranglistáján mások
által méltán irigyelt egyetemünk oktatói és kutat ó m u n k á j á r a nagy büszkeséggel tekintek. Hazai
viszonylatban is előkelő helyen, az élen áll a vidéki egyetemek között a szegedi. E rangot meg fogjuk
őrizni, mert a hallgatók ezt az egyetemet kedvelik.
Változtatási kényszert nem látok, az eddigi lépésekkel még akkor is egyetértek, ha ezek a mi karunk

MONDOTTA:
az egészségügyi, ápolói
diplomáról

„ A Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának nappali tagozatára
felvételizők adatait látva biztosra vehető, hogy
az ország kórházaiban egy ideig még hiány lesz
a fiatal diplomás ápolókból. Miközben ugyanis
a szociális munkásnak és a gyógytornásznak

- Az orvosegyetemi időszakhoz képest mit hozhat az
univerzitáshoz
tartozás, vagyis hogy a Szegedi Tudományegyetem
12 karának egyike az egészségtudományi és szociális képzési kar?

jelentkezők közül bátran válogathat a főiskola,
az ápolói szakon meghirdetett helyeket utoljára
négy évvel ezelőtt sikerült feltölteni. Tavaly
a hatvan főre tervezett évfolyamon tizenhárom hallgató kezdte meg tanulmányait. Boda

- A lehetőségek tárházának bővülését jelenti, mert
az integráció a mi karunk életében, íratlan szabályként, mindig is jelen volt. Ezért aztán mindig a kölcsönös érdekek mentén szerettünk haladni. Ez
a társszakmáknak a házon belülivé válását jelentette, és a kollégák számára mindig is további oktatási
együttműködést hozott. Az átmenet időszaka a definíciók sorával indult, meg kellett teremteni a szervezeti és működési szabályzatot, illetve az anyagi
bázist, hogy mindenki a megfelelő módon és mértékben, a maga lehetőségei és korlátjai ismeretében
működhessen.
- Nézeteltérést

az anyagiak sem

okoztak?

Márta kari főigazgató a népszerűtlenség okát
az ápolói pálya alacsony presztízsében látja.
Egy kezdő gyógytornász sem keres többet
a nővéreknél, viszont jól körülhatárolható
feladatokat lát el, a betegek segítőként tisztelik, az orvosok partnerként kezelik. Miközben a nővéreknek ugyanazoknak a követelményeknek kell megfelelniük, mint nyugati
kollégáiknak, pályájuk társadalmi elismertsége
messze elmarad az övékétől - mondja Boda
Márta..."
(Népszabadság, 2003. május 16.)

bónuszpontok nagyobb része a vendéget fogadó
kutatóhely költségei fedezetére szolgálhatna, kisebb
részben pedig egy-két kongresszusi részvételt tehetne lehetővé. Mindezzel azt a szemléletet szeretném hangsúlyozni, hogy a kutatási infrastruktúra
költséges kiépítése helyett a költségek allokálásával a vendéget fogadó kutatást fenntartó karok sem
j á r n á n a k rosszul. A minél szélesebb és színesebb
együttműködés ugyanis az „AHA-élmények" kiindulópontja lehet.

ÉLETPÁLYA:
Dr. Boda Márta / Dr. Gárgyán József Istvánná
- született: Budapesten, 1950. április 8-án.
1968-ban nyert felvételt, s 1974-ben szerzett diplomát a Szegedi Orvostudományi
Egyetem Általános Orvosi Karán, summa
cum laude eredménnyel. SZOTE GyermekDr. Boda Márta mosolyogva fogadja
a gratulációt.

klinika -1974-1981: egyetemi gyakornok;
1981-1983: egyetemi tanársegéd. HIETE
Egészségügyi Főiskolai Kar - 1983-1992:
főiskolai docens; 1992: főiskolai tanári kine-

részéről is áldozatokat kívántak. így például meg
kellett értetnünk a könyvtárunk működtetésében
bekövetkezett változást, hiszen az egyetem új szimbóluma lett az egyetemi könyvtárnak is otthont adó
József Attila Tanulmányi és Információs Központ.
Ugyanakkor a jövőbe tekintve azt kívánom,
utódaink
a közös kutatásfejlesztés terén érjenek el további kimagasló eredményeket - hiszen az új, innovatív ötletek és
kreativitás fogja oktatási tevékenységünk értékét még
tovább növelni. Ez a minőségi fejlesztés - megfelelő
szenátusi támogatottság esetén - például központi
kutatási adatbázist tartalmazhatna az egyes tanszékeken, kutatóhelyeken, intézetekben beállított metodikákról. Egyébként ennek a SZOTE korábbi gyakorlatában volt igen kiváló példája. Az összegyűjtött
adatok - a felesleges p á r h u z a m o k kiküszöbölésén
túl - a fiatal oktatók még szabadabb egymás közötti
áramlását is lehetővé tennék, nem utolsósorban pedig igen impresszionáló adatsor jöhetne létre. A PhD
címet megszerezni óhajtó oktatók legjobbjai számára belső, központi pályázattal fél-egy évre elnyerhető
anyagi támogatást - mintegy bónuszpontok
rendszerének létrehozását sem tartom lehetetlennek. Ezen

vezés. SZOTE EFK - 1992-2000 június
30.: a védőnő szak vezetője. SZTE EFK
- 2001. június 30.-2003. augusztus 31.:
a védőnő szak vezetője; 1997-2003: kari
főigazgató; 1981: a SZOTE Gyermekklinika
Gasztroenterológiai Munkacsoport tagja. Kutatási területe a gyermek-gasztroenterológia,
nyomelemháztartás,

antioxidánsrendszer,

védőnői és egészségügyi prevenció oktatásfejlesztése, betegségmegelőzés. Publikációk:
49 (15 idegen nyelvű) közlemény, 56 (17
idegen nyelvű) előadás; főiskolai jegyzet,
Gyermekgyógyászat főiskolai hallgatóknak
(Medicina, 2004 és 2008) tankönyv. Személyes adatok: Férje dr. Gárgyán József István
műszerfejlesztő elektromérnök, gyermekei:
Gabriella német-angol szakos tanár, Eszter
makroökonómus - elemző közgazdász. Kedves
időtöltése: úszás, természetjárás, családdal és
az unokákkal való foglalatoskodás - klasszikus
zenei háttérrel és persze a szakma.

SZEGEDI

UNIVERSITAS
(1991)

DR.

MÉSZÁROS

REZSŐ

A J A T E U T O L S Ó (1994 É S 2000 K Ö Z Ö T T I ) ,
VALAMINT AZ S Z T E E L S Ő
(2000 É S 2003 K Ö Z Ö T T I ) R E K T O R A :
„A vezetés cselekvést jelent, nem pozíciót"

E

gy évtizeden át a szegedi egyetem rektora, két tanéven át a Magyar Rektori Konferencia elnöke volt
Mészáros Rezső. A társadalomföldrajzzal foglalkozó geográfussal, akadémikussal arról is beszélgettünk, hogy tudományos kutatói tapasztalatai miként segítették vezetői munkáját, mikor alkalma nyílt megismerni nemcsak a szegedi, hanem az országos, az európai és némileg a világ felsőoktatási folyamatainak fő
tendenciáit, a lehetőségeket és a korlátokat, érzékelni az erőfeszítéseket, vezényelni az integrációt.

- A kolozsvári egyetemen is szép
hagyományokkal
büszkélkedhetett,
a Szent-Györgyi
Albertet is rektorának tudó Szegedi Tudományegyetemen
pedig
„virágba szökkent" a földrajztudomány.
Kifejezetten modernnek számított, hogy itt
gazdaságföldrajzi
tanszék is alakult - a természettudományi
karon.
Kérdés viszont, hogy e karon jó helyen van-e a társadalomtudományokkal
is érintkező
geográfia?

meghatározó egyéniség, Krajkó Gyula vezetésével.
Igaz, társadalmi kérdésekkel is foglalkozik ez a tanszék,
de e problémaköröknek nagyon sok a természettudományos vonatkozása, különösen mostanában, amikor
a környezeti problémák egyre inkább előtérbe kerülnek. Másrészről a földrajz mint diszciplína egységes,
és összességében természettudomány, tehát jó helyen
van a természettudományi és informatikai karon.

- A földrajz alaptudomány ezen az egyetemen. Amikor
a gazdaság ágazatokra bomlott még a 19. században,
maga a gazdaság igényelte, hogy tárják föl tudományosan is mozgásfolyamatait, törvényszerűségeit, lényegében ez alapozta meg a gazdaságföldrajz (akkor
a tudományterület neve az emberföldrajz, mai szóhasználatban társadalomföldrajz volt) kialakulását.
Másrészről viszont változatlanul arra volt igény, hogy
a tudósok tárják föl a földfelszín, a természeti jelenségek és formák törvényszerűségeit, térbeliségét is. Ily
módon a földrajztudomány két nagy területre oszlott.
A politika azonban Magyarországon hosszú ideig nem
engedte a társadalomföldrajz művelését. Ezért a szegedi egyetemen gazdaságföldrajzi tanszék alakult egy

- Miközben a tudomány folyamatosan
osztódik,
a tudománnyal
foglalkozó felsőoktatási
intézmények integrálódnak. Segítette-e önt - mint rektort
és az akkori rektori konferencia elnökét - a szegedi integrációs folyamat levezénylésében,
illetve
a felsőoktatás egészének átalakításában,
hogy „civilben" a tudományágak
határán is mozgó gazdaságföldrajzzal foglalkozó tudós?
- Igen! Nagyon is sokat segített a
társadalomföldrajz művelése. Akik ezzel foglalkoznak, fogékonyak
a különböző tudományterületek, például az embert középpontba állító tudományok kérdései iránt
- szinte az orvostudománytól a szociológiáig. Mert

ha valaki magas szinten akarja művelni a társadalomföldrajzot, olvasottnak kell lennie ezeken
a területeken is. Ha az erről a területről érkező személy egyetemi funkciót vállal, hasznára válik más
tudományterületeken szerzett tájékozottsága, mert
így jobban belelát a más tudományokkal
foglalkozók világába, problémarendszerébe is. Ezt akkor értettem meg igazán, amikor a rektori konferencia
elnöke lettem, és azonosulni tudtam azzal, milyen
nehézségeket jelentenek a budapesti zeneművészeti
főiskolán a hangszerekkel kapcsolatos gondok. Amikor integrálódtunk, megértettem: a szegedi konzervatórium, Kerek Ferencék számára nem az épület,
hanem a hangszerek minősége a működési feltétel
- míg más területeken, például az orvosegyetemen
ugyanilyen súllyal esik latba egy több millió forint
értékű műszer. Talán nem véletlen, hogy a hazai
felsőoktatási intézmények közül három helyen is, szinte egy időben geográfust választottak rektornak. A kor,
a szituáció hozott felszínre bennünket (Tóth Józsefet
a pécsi, Klinghammer
István térképészt a pesti
ELTE, engem a Szegedi Tudományegyetem rektoraként), és integratív személyiségként láttuk át az átmeneti, illetve a globalitásigényes folyamatokat.
A debreceni rektor, Bazsa György idejében pedig egyik
helyettese, Szabó József ugyancsak geográfus volt.

- Megválasztásakor persze nem láthatta előre, hogy
majd tíz éven át tölti be ezt a tisztséget, de így még
érdekesebb tudni: hogyan készült föl a váratlan feladatra?
- Azzal, hogy elolvastam elődeim összes föllelhető
tanévnyitó beszédét. Ugyanis vallom: aki nem ismeri az adott munkahely vagy munkakör
történetét,
az nem tud a jövőbe tekinteni. Fontosnak tartottam
megismerni a szegedi egyetem addigi rektorainak
gondolkodásmódját - Menyhárt Gáspártól Csirik Jánosig, majd később Tóth Károlytól Dobozy Attiláig.
Szent-Györgyi Albert rektori székfoglalója közismert,
de a többieké még az egyetemen sem. A korabeli újságokba, így a Délmagyarország akkori számaiba
is belelapoztam, hogy érzékeljem a kort, a miliőt,
amelyben megfogalmazódtak a tanévnyitó gondolatok. Majd levontam a következtetést: hasonló

DÁTUM: 2000. január 1.
„...2000. január elsején az integrációval
olyan új intézmény jött létre, amely nemcsak szerkezetében, mennyiségében új, de

- Minek tulajdonítja,
e feladatra?

hogy pont önt választották

ki

új szemléletet, gondolkodást, stílust kíván
a működtetés szinte valamennyi területén.
(...) Eddig is koncepciónk lényege volt

- A sorsnak, de váratlanul ért. Az előző rektor, Csirik
János felsőoktatási államtitkár lett, s Rácz Béla
ügyvezetőrektor-helyettesként irányította a József
Attila Tudományegyetemet, én pedig a JATE legnagyobb kara, a TTK dékánjaként dolgoztam. A szükséges eljárások után Göncz Árpád köztársasági elnök
1994. november 7-én, történetesen véletlenül a névnapomon, nevezett ki rektornak.

a minőség megőrzése, hiszen egyetemünk
kiváló minőségi jegyekkel jellemezhető:
a professzori kar létszáma 201 fő, közülük
12-en akadémikusok. A tudósutánpótlás is
biztosítva látszik a 286 PhD-hallgató révén...
A Szegedi Tudományegyetem már jelenlegi
állapotában is olyan 'nagyüzem', amely a legnagyobb gazdasági szervezetekkel egyenrangú
jelentőségű a régióban, az országban, de

- Azért esett pont önre a választás, mert a TTK adta
a félbeszakadt ciklusra is a rektort?

a nemzetközi színtéren is. (...) A történelem
bennünket elsősorban azáltal fog minősíteni,
hogy a ránk bízott immár közel 22 ezer fiatal

- Nem tudom. Illetve tudom, az egyetem meghatározó személyiségei meggyőztek, hogy vállaljam
el. Azelőtt, a pártidőkben nem is az egyetemi pártbizottság, hanem a pártközpont, sőt a politikai bizottság döntött a rektor személyéről. Hozzáteszem:
ennek ellenére azokban az időkben is kerültek nagy
formátumú személyiségek a rektori székbe.

embert milyen mértékben és milyen színvonalon emeljük a szellemi kvalifikáció magasabb
szintjére..."
(Mészáros Rezső rektor tanévnyitó ünnepi
beszéde, 2000. szeptember 9.)

problémával küszködtek, mint mi a jelenben - így
például a pénzhiánnyal. Ugyanakkor a mindennapi
tennivalókat, gondokat az egyetem általános, történelmi léptékű küldetéséhez igyekeztek kapcsolni. Ezekből
az írásokból kitűnt, a rektor felelőssége, hogy ébren
tartsa, tudatosítsa: az egyetem történelmi
kategória,
sőt: az egyetem örök, az adott hatalom nem tud nélküle létezni. Ezért értekeztek elődeim oly gyakran
az egyetemnek mint intézménynek közel ezeréves
életképességéről, az egyetem nemzetköziségéről,
az ismeretanyag korszerűségének értelmezéséről,
a polgár és a tudós történelmi szerepéről, a kutatás
egyetemi összefüggéseiről. És ebbe a szemléletbe
ágyazva vizsgálták azt, hogy éppen akkor hogyan
kapcsolódjon optimálisan az egyetem az ország
vérkeringésébe; hogyan illeszkedjék a város, a megye, a régió társadalmi, gazdasági életébe; hogyan
bővíthető a nemzetközi kapcsolatrendszer, a nemzetközi jelenlét; milyen új belső struktúrákkal, átalakításokkal növelhető a hatékonyság. Elődeim többségének gondolkodása megerősített abban, hogy
a pusztán napi, aktuális problémákkal való törődés
távlatvesztéssel jár. Az egyetem biztonsága,
társadalmi elfogadottsága akkor növelhető, ha az egyetem
vezetőinek napi cselekvése és magatartása egy jól megfogalmazott cél- és összefüggésrendszerben
történik.
Illetve: ha az egyetem az adott hatalmat kiszolgálja,
akkor vége!
- A rektori székfoglaló hagyományával
ön is élt. Milyen egyéb hagyományt frissített föl? Mit tanult még
az elődeitől?
- Professzori értekezleteket én is tartottam, mint
ahogy közvetlen elődöm, Csirik János. Megjegyzem,
most nem csak én hiányolom ezt a fórumot. Aztán:
a nagy elődök nyomán bevezettük a talárt. Sőt: 1996ban megünnepeltük a szegedi felsőoktatás 75 évét,
és ennek tiszteletére föl is vonult Szeged utcáin
az egyetem professzori kara talárban - a város nagy
örömére. Azt is fontosnak tartottam, hogy a tanévnyitó előtt elzarándokoljunk a szegedi egyetem létrehozásában múlhatatlan érdemeket szerzett kultuszminiszter, Klebelsberg Kunó dómbeli sírjához,
így mutatkozott be az egyetem a városnak. Azt is
megtanultam elődeimtől, hogy Szegeden a három
legnagyobb városi méltóság: a püspök, a polgármester és a rektor. Úgy gondoltam - és ebben azóta sem
változott a véleményem
ha e három
méltóság

a várost vagy akár az egyetemet érintő jó ügy érdekében összefog, az megmozdítja a várost. Rektorságom
idején mi h á r m a n többször is megjelentünk a nyilvánosság előtt, például tévéinterjút adtunk. Az összefogás, úgy is mondhatnám az integráció jelentőségére
figyelmeztet az egyetemalapítók reliefje, amely a Nobel-díjas rektor, Szent-Györgyi Albert egykori munkahelyi épületének falán látható.
- Rektori ciklusának
elején milyen távra
előre? Milyen feladatokat adott
önmagának?

látott

- 1994-es rektorrá választásomkor a szokásos hároméves ciklusra készültem. Akkor azt gondoltam, hogy a kompromisszumok híveként - a három karon belüli
béke és előrehaladás a legfontosabb cél. Ez működött.
Most is úgy látom: akkor sikeres egy rektori ciklus, ha
közös erőfeszítésekkel érünk el eredményt. Rektori szobámban volt egy nagy asztal, amit körbeültünk - minden héten így kezdődött a munka... A JATE egészét
mérlegre téve úgy értékeltem, hogy a TTK világhírű
matematikai iskolája rangot ad, de a másik két karon, a bölcsész- és a jogtudományi karon növelni
kell a tudományos munka színvonalát (ez sikerült is).
Az foglalkoztatott: hogyan lehet a JATE-t dinamizálni,
a minőséget emelni, az intézményt nemzetközi színtéren
még jobban bemutatni, illetve ahol kell, ösztönözni a tudományos tevékenységet. Kiváló vezetőtársaim partnerek voltak ennek az elképzelésnek a végigvitelében.
A törvény adta lehetőség után azonnal megkezdtük
a doktori iskolák szervezését. Az elsők között estünk át
az akkreditáciőn, a JATE-t elvittük az Európai Rektori Konferencia elé felülvizsgálatra, auditra, ami nem
más, mint egy európai akkreditáció. Az akadémiával
szerződést kötöttünk a kutatócsoportok egyetemen
belüli működésének stabilizálása érdekében. Közben
figyelmet fordítottunk arra, hogy hallgatóink növekvő
számban tudjanak bekapcsolódni az európai nemzetközi oktatási csereprogramokba: az integrációig
csaknem 50 intézménnyel kötöttünk szerződést. Fontosnak tartottuk, hogy megerősítsük szerepünket a cross
bordér típusú interregionális kapcsolatok fejlődésében,
vagyis a nemzetközi régióformálásban a temesvári
és az újvidéki egyetemmel együttműködve. Megalapítottuk a francia és a német nyelvű jogászképzést.
Elsősorban a TTK-n számos nemzetközileg is elismert
alap- és alkalmazott kutatási eredmény született.

- A Bokros-csomag azonban fölborította
si elképzeléseket...

a fejleszté-

- É n a hasznát néztem az 1995-ös
Bokros-csomagnak: fölrázta az ország felsőoktatását.
Megmutatta,
hogy nem lehet csak állami pénzből fönntartani
az addigi rendszert. Valamint az integráció felé mozdította a közös gondolkodást. Igaz, hogy voltak elbocsátások, finanszírozási problémák, egyéb megszorítások, a Bokros-csomag előtt és után mégis nagy
ívű, előremutató változások történtek: a tudományos fokozat, a PhD adományozásának jogát viszszakapták az egyetemek az 1993-as új felsőoktatási

törvényben deklarálva. A pozitívumok közé sorolom az autonómia lehetőségét, konkrétumait,
a minőségbiztosítást, az akkreditáció intézményének, illetve a felsőoktatási fejlesztések pályázati
rendszerének létrehozását, a hallgatói létszám növekedését, egyáltalán: a felsőoktatás modernizációjának elindítását. És ebben az izgalmas, bonyolult
helyzetben a felsőoktatás teljesítménye emelkedett.
A Bokros-csomag után, illetve azzal összefüggésben,
tehát viszonylag h a m a r fölmerült a felsőoktatási integráció gondolata, vagy inkább követelménye - sok
vitával.
- Kikre támaszkodhatott?

Honnan kapott

töltetet?

- A rektori megbízatásomat megelőző dékáni munkám tapasztalata meggyőzött arról, bármilyen funkcióban hasznos Donald H. McGannon bölcsessége:
„A vezetés cselekvést jelent, nem pozíciót". Rektorként abból töltekeztem, hogy egyre több kollégám
értette meg, mit akarok. Ugyanis
folyamatosan
kommunikáltam.
Sőt: az óráim 70 százalékát megtartottam, s annak örültem, ha megszólítottak, és
kérdeztek. így nem szakadtam el sem az oktatóktól, sem a hallgatóktól, sem a professzori kartól
vagy a korábbi szokásaimtól, mert például változatlanul együtt fociztunk a kollégákkal. Tehát nem
kerültem légüres térbe. Korábbi kollégáimon kívül nagyban támaszkodtam a professzori karra. Ezt
a testületet úgy tekintettem, mint a vének tanácsát
- megtisztelve éreztem magam, hogy meghallgattak.
Nem apróztam el, de például költségvetés előtt mindig kikértem a professzorok véleményét, s egy-két jó
ötletet is hallottam.
- Mi indította arra, hogy újabb ciklusra is vállalja
a vezetői feladatot?
- Kértek erre az első kört követően. Aztán az újabb
ciklusra ugyancsak fölkértek; de bennem is kialakult az ambíció: szerettem volna végigmenni az úton.
A JATE is elindult egy általam és munkatársaim által
jónak vélt pályán. Én voltam a rektori konferencia
elnöke, s úgy gondoltam, az én felelősségem, hogy
az integráció körüli időszakban a helyemen maradjak. Aztán közbejött a betegségem...
- Az integrációt követően olyan intézmények
is
bekerültek az univerzitásba,
melyeket
korábbról

nem ismerhetett olyan mélységig, mint a JATE-t.
E helyekről hogyan választott bizalmi embereket?
- Az orvoskarról is kellett rektorhelyettest találni, fölütöttem a telefonkönyvet: nagydoktort kerestem, így
bukkantam Benedek György nevére, akit nem ismertem, ezért meglátogattam egyetemi munkahelyén,
kitűnően elbeszélgettünk. Később nagyon jól együtt
tudtunk dolgozni, és a másik rektorhelyettessel,
Kenesei Istvánnal is. 0 elárulta: a rektorválasztáskor ellenem szavazott, én meg értékeltem ezt a nyílt
beszédet, mert úgy gondoltam: biztos nem „támadna hátba". Remek rektorhelyettes is lett. A többi,
korábbról hozott és itt méltatlanul nem említett
rektorhelyettesek munkája is kiemelkedően jó volt
- közülük volt, aki strasbourgi bíró lett, volt, aki
dékán, és van, aki jelenleg is rektorhelyettes. Szabó
Imre kancellár, Kárpáti Tiborné, később Tráser Ferenc, a gazdasági főigazgatók pedig megteremtették
az egyetem igazgatásának és gazdálkodásának országos elismertségét. Nagyszerű munkatársaim
voltak! így aztán akár azt is mondhatom: nekem
csak figyelnem kellett. Nem voltak jelentős személycserék. A kis létszámú szakértő-apparátus
nagyon hatékony lehet a jól szervezett munkában.
- Csak felső nyomásra indult a folyamat,
vagy
alulról is? Maguk az egyetemek, főiskolák is akarták
az integrációt?

- A rektori konferencia elnökeként milyen konfliktusos helyzetekre emlékszik az integrációt előkészítő
időszakból?
- Voltak hasznos és fölösleges viták, töméntelen
mennyiségben. Két kérdésről azonban - a karok
önállóságáról
és a hallgatói
önkormányzatoknak
a különböző testületekben való képviseleti
arányáról - koncepcionális vita folyt. Véleményem
szerint
sajnos egyiket sem sikerült jól megválaszolni. A karok túlságosan nagy önállóságot kaptak, ez nehezíti az egyetemi érdek felszínre kerülését - talán még
ma is. A hallgatói önkormányzat képviseleti aránya
pedig - világviszonylatban is - túlzott. Közben elözönlötték a felsőoktatási intézményeinket a külföldi „integrációs" szakértők, akik kezdetben azt
sem tudták, mi a magyar felsőoktatás. S mikor még
az sem volt világos, hogy az integráció milyen konfigurációt vesz föl, milyen lesz a startja, már elindult
egy újabb nagy rendszer, az úgynevezett Bolognafolyamat előkészítése. Tíz év távlatából visszatekintve az a véleményem, szinte csoda, hogy

TALALKOZASOK:

„Négy köztársasági elnök volt a vendége a szegedi egyetemnek rektori időszakomban. Különösen Göncz Árpád elnök úr tüntetett ki ben-

- Az nem igaz, hogy csak a politika akarta, a felsőoktatási intézmények nagy többsége is csatlakozott
a modernizációs folyamathoz,
amely egyik jelentős
szakaszának gondoltuk az integrációt. A vita egyrészt a garanciákról szólt - e téren hibázott a politika, de kisebb részben a felsőoktatás is - , másrészt
az intézményi kapcsolódásról, vagyis hogy ki kivel
integrálódjon, illetve ki m a r a d j o n egyedül. Komolyan fölmerült a szakegyetemek, főiskolák önállóságának kérdése: például orvostudományi egyetemek,
testnevelési egyetem, művészeti egyetemek - én jó
ötletnek tartottam. Alulról is indultak kezdeményezések, a rektori konferencia is támogatta az integrációs folyamatot, mert az volt a véleményünk:
túl
sok felsőoktatási intézménye van
Magyarországnak.
Őszintén gondoltuk: a folyamat végén létrejön
egy olyan koncentráció, melynek h á r o m fő típusa
- a városi egyetem, a főiskolai típus és egy regionális campusrendszer - lesz.

nünket érdeklődésével és gyakori látogatásával.
Közel 30 nagykövet látogatta meg a ]ATE-t.
Az aktuális oktatási miniszter is gyakori vendégünk volt. honoris causa doctorrá avattuk - többek között - az Amerikai Egyesült Államok külügyminiszterét, Madeleine Albright asszonyt.
Az ezredfordulóra a veronai egyetemmel közösen, elemző tanulmányokkal, megjelentettük
az Aranybullát igen reprezentatív formában,
négy nyelven. A római Magyar Intézetben maga
Göncz Árpád elnök úr mutatta be, és átadott
belőle egy példányt a pápa őszentségének is.
Elküldtük több példányban a magyar közjogi
méltóságoknak is, hogy nemzetközi kapcsolatrendszerükben használják fel, s tudomásom
van arról, hogy örömmel éltek vele."
(Mészáros Rezső)
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ebbe a hihetetlen terhelésbe a felsőoktatás akkor nem
roppant bele. A felsőoktatási integráció egésze sikertelen.
- Hasonlóan
mérlege is?

negatív a szegedi integrációs

folyamat

- Az integrációs időszak elejére, például arra, amit
a Szegedi Universitas Szövetség vezetői csináltak, jó
szívvel emlékszek vissza. Áldhatjuk az eszünket, hogy
az integráció előkészítésére megalakítottuk a Szegedi
Felsőoktatási Szövetséget! Ott megbeszélhettük aktuális és vélhetően közös dolgainkat, pályázhattunk
közös infrastruktúra-fejlesztésekre. Megjegyzem:
a TIK felépítésének ötlete akkor is vitát váltott
ki, de ma is állítom - akármennyibe is kerül most
a fenntartása - , hogy jó döntés volt felépíteni. A TIK
ma az egyetem lelke, szíve, motorja, nélkülözhetetlen egysége és jó „PR" is. így, szövetkezve nálunk
az „udvarlási szakasz" két évvel tovább tartott, mint
másoknak, a „nászéjszaka" m á r túl nagy meglepetést nem okozott - de azért az sem volt unalmas,
ért egy-két meglepetés. Ennek ellenére az oktatók
körében előfordult fenntartás, egzisztenciális félelem - országosan is - az integrációtól. A szegedi
felsőoktatási intézmények akkori vezetőinek nagy érdeme az, hogy itt békében, értékmegőrzéssel történt meg
az integráció. Azért sikerült így, mert lassan történt,
nem romboltunk, nem kutattunk egymás zsebében,
nem váltottunk le senkit, és igyekeztünk megértetni
azt, hogy ez hosszú távú folyamat, nem lehet három
év alatt levezényelni, mint ahogy az oktatáspolitika
néhány vezetője gondolta.

Továbbá: a Szegedi Tudományegyetemen létezik
vallástudományi szak, s úgy tudom, a hallgatók számára áthallgatásra is van lehetőség. Mindettől függetlenül: fontosnak tartom, hogy a mindenkori rektor
és a hivatalban lévő püspök között személyes találkozások, megbeszélések is erősítsék az egyetem és a hittudományi főiskola közötti kapcsolatot.

MONDOTTA:
az egyetem nevéről
Mészáros Rezső akadémikus a Szegedi Tudományegyetem név megváltoztatása helyett
azt tartaná szükségesnek, hogy „nemzetközi
rangjához méltó, többnyelvű internetes oldala
legyen az egyetemnek, melynek nyitólapján
helyet kaphatnának a szegedi felsőoktatás történetének leghíresebb, legismertebb személyiségei (így többek között Szent-Györgyi Albert,
Bay Zoltán, Fodor Gábor, Lovász László vagy
éppen a nemrég elhunyt Csörgő Sándor). 'Ezen
a nyitólapon a jelenre is fókuszálhatnánk, ami
a mai menedzservilágban elengedhetetlenül
fontos; például arra, hogy három alkotmánybírája, egy brüsszeli bírája is van az egyetemnek' - emeli ki. (...) A Kolozsvárról elűzött
egyetemet befogadó város sem hagyható el
a névből Mészáros Rezső szerint. 'Szeged
hosszú idő óta szeretett volna egyetemet, ám

- De végül kevert formájú lett ez az integráció. Ha
csak a szegedit nézzük is, hiszen ide tartozik a volt
vásárhelyi mezőgazdasági főiskola, miközben
nincs
benne az univerzitásban például a Szegedi Hittudományi Főiskola. Miért?

ez csak a trianoni diktátumot követően valósulhatott meg Klebelsberg Kunó jóvoltából.
A város befogadta az intézményt, megteremtette működésének feltételeit, így Szeged nevének elvetése tisztességtelen lenne! A város és
az egyetem egymással szorosan összefüggő egy-
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- Úgy is mondhatnám: Vásárhelyt nem volt hova tenni, ugyanakkor az agrárcentrum ennek révén volt életre hívható. A hittudományi főiskola kimaradásának
anyagi és egyházon belüli okai is voltak. De van erre
más, hasonló példa is, hiszen a debreceni református
főiskola sem tagozódott be az ottani univerzitásba.
Minden ilyen lépés egyházi döntés következménye.
Ugyanakkor ne feledjük: a Szegedi Felsőoktatási
Szövetségnek tagja volt a hittudományi főiskola.

ség. Nem véletlenül hozta ide az univerzitást
Klebelsberg, hiszen itt látta azt a holt teret,
melyben elhelyezhette' - így az akadémikus,
aki hozzáteszi: megfontolásra ajánlja, hogy talán
a világ vezető egyetemei sem véletlenül viselik
a nekik otthont adó város nevét."
(Szegedi Egyetem, 2008, 8. szám)

- Az integráció mellett leggyakrabban
hangoztatott
érv, hogy egy olyan nagyságú intézmény jöjjön létre,
amely sikerrel pályázhat uniós, világbanki támogatásért is. Ezenkívül ön mint az átalakulás
rektora
hogyan és milyen eredménnyel érvelt az intézmények egyesülése mellett?
- A fordulópontban kijelölt 2000. év közeledtével
beszélgetéseinkben, gondolatainkban egyre többen
igyekeztünk megtalálni az új egyetem lényegét, felépíteni annak szellemiségét, távlatait. Az volt a határozott véleményem - pedig még nem is tudtam, hogy
én leszek az integrált egyetem első rektora, még ki
sem volt írva a pályázat
hogy az integráció kezdeti időszaka, az első két év az új intézményen belül
az emberi viszonyok nagy próbája lesz. Ezért a kezdet
minden szereplőtől különösen nagy felelősségtudatot,
türelmet, kompromisszumkészséget kíván. Gyanítottam, hogy végzetes hibát követünk el, ha hierarchiát kezdünk építgetni az egyesülő, de különböző
karok között. A különbség majd a feladatokban lesz.
Ugyanakkor az oktatási minisztérium
rosszul kommunikálta az integráció ügyét. Merthogy méretkérdés is meghúzódott az integráció mögött. Láttuk
mi is: a külföldi egyetemek nagyon nagyok, 30-80
ezer hallgatót befogadóak. Ezzel szemben például
az egykori JATE, az 5-6 ezres létszámával, az európai vagy amerikai mércén „általános iskolai
méretűnek" minősült. A megvalósult SZTE, 30 ezres
létszámával, középkategóriás méretű. Az integráció
megítélésének nem tett jót, hogy abba belekeveredett
a Világbank, merthogy összekeveredett a fejekben
az integráció beruházási igénye, illetve a felsőoktatás
infrastrukturális fejlesztésének ügye. Sem a társadalom, sem az akkori középiskolások felkészítése nem
volt megfelelő. Az érettségiző ugyanis nem tudta, hogy
például a JATE, a SZOTE vagy az SZTE hallgatójának
jelentkezik-e. A Szegedi Felsőoktatási Szövetség véleménye szerint is túl gyors lett ez a folyamat, jeleztük is
annak idején, hogy még három évre szükségünk lenne,
tehát mi lassítottuk volna. Ezzel szemben az oktatáspolitika sürgetett, miközben túl sok volt a huzavona. De
azt is problémának látom, hogy a felsőoktatást nem
konszolidálta az állam. Úgy is mondhatnám: az integráció után a politika magára hagyta a felsőoktatást.
- 2000. január l-jén Szegeden is megtörtént a felsőoktatási intézmények integrációja. Hogyan élte meg
a sorsfordító
napot?

- Rektorként, a rektori konferencia elnökeként és
tanszéken beosztott professzorként különbözőképpen
éltem meg az integrációs aktust. Egymástól homlokegyenest eltérő impulzusok értek. Nyílt és becsomagolt kérdéseket kaptam a különböző médiumok
munkatársaitól, oktatóktól, kutatóktól, egyetemi
polgároktól. A leggyakrabban nekem szögezett három kérdés: lesznek-e elbocsátások, lesznek-e tanszéki összevonások, és lesz-e felsőoktatási konszolidáció? Úgy érzékeltem, ma is úgy látom, hogy ezek
a kérdések a felsőoktatás kiszolgáltatottságát fejezik
ki. Annak ellenére, hogy - néhány esettől eltekintve
- az integráció tulajdonképpen zökkenőmentesen
lezajlott, különösen az oktatásban és a
kutatásban.
A belső struktúra átalakítása, a gazdálkodás
optimalizálása, a belső működési mechanizmusok
adekvát
rendszerének kialakítása a vártnál sokkal
hosszabb
időt vett és vesz a mai napig is igénybe. Országosan
és Szegeden is az univerzitás nem hallgató polgárai körében sokkal nagyobb volt az új egyetem
iránti bizalmatlanság, félelem, jó néhány esetben
egzisztenciális félelem, mint az érzékelhető vagy
föltételezhető volt. És ez nagyon lassan oldódott.
A szegedi integrációban részt vevő, különböző múlttal, identitástudattal, felelősséggel, anyagi kondíciókkal és igényekkel rendelkező intézményegyüttesből
nem lehet két-három év alatt új egységet, az univerzitást megteremteni. Csak el lehet indulni a hozzá
vezető úton. Ezért tartottuk az értékmegőrzést és
az új szituációban is az értékteremtést a legfontosabbnak. Óvakodtunk a kapkodástól, igyekeztünk
keresni a kompromisszumokat. Kétségtelen, hogy ez
lassította a folyamatot, bíráltak is érte. De most is
úgy látom, így volt helyes. A szegedi integráció kezdete és az azóta megtett út is: sikeres.
- Hát a felsőoktatás egészének átalakulását
sikeresnek vagy sikertelennek tartja-e most, az integráció
első évtizedére
pillantva?
- Összességében sikertelennek. Már a kezdetben
tulajdonképpen rosszul volt „összerakva" - például
az egyesülő intézmények köre, amit sok, többnyire
szubjektív szétválás, kiválás követett. Nagy problémának látom, hogy a kormányzat nem állít gátat
az intézmények számbeli növekedésének. Igaz,
a jelenlegi 69 felsőoktatási intézmény többsége nem
állami egyetem, de azok is államilag elismert diplomát adnak, hallgatói állami juttatást kapnak, vezetői

A 75. évi jubileumi ünnepségen, 1996-ban a szegedi dóni előtt fényképezkedett
az egyetem talárt öltő professzori kara.
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tagjai a rektori konferenciának. Akárhogy is nézzük,
az integráció után lényeges növekedés következett
be a magyar felsőoktatás intézményi létszámában.
Tehát az eredeti cél nem teljesült, vagyis nem csökkent, hanem növekedett az intézmények száma az integráció óta. Szerintem sürgősen csökkenteni kell
az egyetemek és a főiskolák számát. De az is képtelenség, hogy több száz szakon adunk ki diplomát!
E szempontból nyugati példákat csak akkor lenne
értelme idézni, ha a magyar gazdaság is „nyugati
színvonalon" lenne. Nonszensz az is, hogy kiképezzük sokmillió forintért az orvosokat, a közgazdászokat, a tanárokat, akik aztán Nyugatra mennek, mert
itthon nem tudnak a végzettségüknek megfelelően
elhelyezkedni. Hibának tartom, hogy eddig még nem
volt átfogó, nyilvános értékelése az integrációnak. így
hát senkinek sincs képe országos szinten arról, hogy
a végeredmény jó, vagy éppen zsákutca, így folytatódjon, vagy inkább módosítani kellene. Ezért jelenleg a tényszerű informálás helyett legendagyártás
folyik!
- De intézményenként
készülnek mérlegek. Például az integráció tizedik évfordulóját
előkészítve
az SZTE jelenlegi rektora megszólította elődeit, segítsenek feltárni és rögzíteni az itt történteket, s ta-

lán a Debreceni Egyetemen
natfelvétel...

is készült hasonló

pilla-

- Ez helyes, de nem elegendő, illetve nem pótolja
az országos értékelést. A helyi értékelések ugyanis
százféle megoldást kínálnak. Illetve ha az egyik intézmény elolvassa a másik értékelését, azonnal rávágja: „nálunk jobb a helyzet". Jelenleg senki nem
meri kimondani: nem sikerült igazán jól az ország
felsőoktatásának
átalakítása.
- Közben egyre kevesebb,
támogatásban részesül a

illetve rossz
felsőoktatás.

struktúrájú

- Valóban csökken a támogatás, illetve ez így nem
pontos. Az egész finanszírozás egyre bonyolultabb,
jobban mondva egyre kuszább ügy. Most már csaknem két évtizede leszűkül arra, hogy a finanszírozás hallgatóalapú legyen, vagy legyen funkcióalapú;
jól elvitatkoznak az illetékesek azon, hogy egyes
szakokon, karokon mennyi legyen a normatíva.
A finanszírozás s t r u k t ú r á j á b a n is sok változattal
próbálkoztak, hol ez, hol az kapott hangsúlyt: hol
az oktatás minősége, hol a kutatási szempontok, hol
meg az oktató kvalifikáltsága. Miközben új műszerek
kellenek, az épületek állaga rossz, a könyvtári állo-

mányt bővíteni kell és így tovább. Úgy gondolom,
ez rossz irány, egyfajta „gumicsont". Azt hiszem,
a felsőoktatás finanszírozása nemzetpolitikai, stratégiai, szemléleti kérdés elsősorban (ami m á r egyébként a rendszerváltoztatás óta többször felmerült).
Ezzel kapcsolatban eszembe jut egy kínai bölcsesség: „ha egy évre gondolsz előre, ültess gabonát,
ha tíz évre gondolsz előre, ültess fát, ha száz évre
gondolsz előre, tanítsd a népet!". El kellene dönteni
végre, hogy melyik változatra voksolunk, de annak
a változatnak az összes feltételét közel azonos időben
biztosítani kell.
- Mert más a funkciója
főiskolának?

egy egyetemnek,

illetve egy

- Sajnos összekeveredtek a funkciók. Úgy látom,
hogy a Bologna-rendszer ezen nem sokat segített.
Sőt: az önálló főiskolák megtalálták a maguk funkcióját és identitását, de az egyetemen belüli főiskolai
karok némelyike még küzd ezekkel a problémákkal.

dekeltségi és garanciarendszerét. Azt hiszem, nem
az élősködés, a siránkozás és a fanyalgás a jó megoldás. Sőt: a r r a is figyelni kell, hogy az a világtendencia, hogy az egyetemek - keresve szerepüket,
küldetésüket a globalizált világban - egyre inkább
társadalmi, gazdasági környezetük felé
fordulnak.
Ebből a nézőpontból alaposan értékelni érdemes,
hogy milyen lehet a jövőkép egyetemünk számára, és nem csak a divat szintjén. A fejlett világban
az egyetemek környezete is keresi az érdemi kapcsolatot, folyamatos párbeszéd alakul ki az egyetem és
a felhasználó között. Magyarországon ez a kapcsolat még mindig esetleges és jórészt tudományterületekhez kötött. Az egyetem esetében nagyon meghatározó környezetének gazdasági fejlettsége is. Mi
ebből a szempontból nem vagyunk jó helyzetben:

ÉLETPÁLYA:

Mészáros Rezső geográfus - született: Makón,

- Hogyan
jövőjét?

fogalmazza

meg a szegedi

univerzitás

1942. március 4-én. 1965: biológia-földrajz
szakos középiskolai tanári oklevelet szerez a szegedi József Attila Tudományegyetemen. 1965:

- A Szegedi Tudományegyetem jövőjét nem nehéz
megfogalmazni, de megvalósítani, tartok tőle, nehezebb lesz. Ha a magyar felsőoktatás-politika továbbra is magasan tartja az intézmények számát, netán
még növeli is azt, akkor a létért való küzdelem,
vagyis a hallgatókért való harc lesz jellemző. Ha
az intézmények száma csökken, akkor elsősorban
a minőségi hallgatókért való küzdelem erősödik
fel. Tehát a hallgatóért való harc alaphelyzet marad.
A másik: koncepcionális elem, hogy egyetemünk
továbbra is legyen tudományegyetem,
tehát a tudományok legszélesebb körének gyűjtőhelye. Az elmúlt kilenc év bizonyította, hogy az érdeklődés
- bár szakonként és évenként változó - országosan
kiemelkedő, a szegedi egyetem szempontjából biztonságosnak mondható. A szükséges oktatási szervezeti átalakítások - többé-kevésbé - megtörténtek,
vagy reményt keltően körvonalazódni látszanak.
Persze a kari összetétel, de még az intézeti, tanszéki struktúra is bizonyára változni fog. Az a lényeg, hogy az egyetem meg tudja őrizni - gazdaságilag is - ezt a sokszínű tartalmat. De akkor ezt
nem szabad rövid távú - akár évenkénti - bizonytalanság tárgyává tenni. Ki kell dolgozni belső ér-

a csanádpalotai általános iskolában és a makói
gimnáziumban tanít. 1974: a József Attila Tudományegyetem Gazdaságföldrajzi Tanszékének
munkatársa. 1994: a JATE Gazdaságföldrajzi
Tanszékének vezetője. 1994-1999: a József
Attila Tudományegyetem rektora. 2000-2003:
a Szegedi Tudományegyetem rektora. Érdeklődése
kezdetben az agrárföldrajz, később a településés területfejlesztés kérdéseire irányul. Kutatási
területe a regionális földrajz, a településföldrajz, a
térbeli kapcsolatok és a települések térbeli struktúrája; a társadalomföldrajz elméleti kérdései.
Kutatási eredményeiről rendszeresen számot ad
tanulmányaiban, melyeknek száma meghaladja a
százötvenet; egyetemi jegyzetet, két, országosan
elfogadott tankönyvet írt (társszerzőkkel); 16
könyvnek társszerzője, és hat önálló könyve is
megjelent. Személyes adatok: Feleség: Mészáros
Rezsőné, nyugalmazott általános iskolai igazgató. Gyerekek: Zoltán, közgazdász - CIB Bank,
Gábor, ügyvéd. Unokák: Virág, Dorka. Kedves
időtöltés: olvasás.

A szegedi román főkonzulátus épületét 1998. január 27-én együtt avatta fel Emil
Constantinescu, Románia államelnöke és Göncz Árpád köztársasági elnök - együtt tárgyaltak
a József Attila Tudományegyetem rektorával, Mészáros Rezsővel.

a Dél-Alföld depressziós térség. Az interregionális
együttműködés térsége reményt keltő lehet, de konkurenciaveszélyeket is hordoz. A kutatási, oktatási
szakmai összetételéből következően csak néhány
vonatkozásban tudunk érdemben gazdaságfejlesztő
tényező lenni. Sajnos. Ezért jól meg kell gondolni, hogy a tudásközpont szerepét az egyetem miben is
tudja megvalósítani a környezete számára. Továbbá:
azt gondolom, hogy az egyetem jövőképében meghatározó szerepet kell elfoglalnia egy olyan oktatási,
képzési struktúrának, amely az alapképzésében is egyre nagyobb arányú idegen nyelvű - akár választható,
de zömmel angol - képzést biztosít. A versenyképesség
növeléséhez ez elengedhetetlen. Nyilvánvalóan szükség lesz a vendégoktatók minél nagyobb számú tartós jelenlétére. Gondoljunk bele: a világban már ma
az agyelszívás helyett, mellett inkább az agycirkuláció
a jellemző. Ennek érdekében a nemzetközi
kapcsolatrendszert értékelni és bővíteni kell. Ez beruházást igényel - például normális oktatói vendégházat. Hasonlóképpen, az egyetem oktatói a jelenleginél nagyobb
számban és minél szélesebb szakkínálatában legyenek
képesek, felkészültek külföldi vendégoktatói meghívásokra. De hangsúlyozott egyetemi érdek lehet (már
napjainkban is) az, hogy legyen képessége, ereje a mi-

nél nagyobb számú agyvisszaszívás megvalósítására.
Sok olyan nemzetközi színvonalú oktatónk, kutatónk
tartózkodik hosszabb ideje külföldön, aki a megfelelő
feltételek biztosítása esetén hazajönne, és ezzel nagymértékben emelné az egyetem kvalifikáltsági szintjét.
Végül, de nem utolsósorban: színvonalas és folyamatos kutatás nélkül a jövő Szegedi
Tudományegyeteme
nem képzelhető el. Nem arról lesz szó a jövőben, hogy
- teszem azt - az oktatók hány százaléka kutat, vagy
hány százalék nyert OTKA-t, ha még lesz, hanem arról, hogy a nemzetközi együttműködésben végzett kutatások aránya milyen mértékű, és növekszik-e a tendenciája? Ez ugyanis - nézetem szerint - a minőségi
oktatásnak és a magas kvalifikációjú nemzetközi
kapcsolatrendszernek is egyik éltető eleme, illetve garanciája. Összegzésképpen: a világ még bonyolultabb
lesz, mint amilyennek ma mutatja magát. Talán akkor
járnak el helyesen az egyetem jövőjének formálói és megvalósítói, ha a végtermék minőségére
összpontosítanak,
ha a diploma, a kutatási eredmény piacképességét erősítik. Azt hiszem, a Szegedi Tudományegyetem már ma
is az európai egyetemi hálózatba szervesen integrálódott. Reális cél lehet, hogy egyetemünk minőségét és
teljesítményét tekintve az európai egyetemi rangsor
felső negyedében foglaljon helyet.

DR.

SZABÓ

GÁBOR

AZ ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLA FŐIGAZGATÓJA
1996 É S 2 0 0 3 K Ö Z Ö T T ,
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM REKTORA
2003 Ó T A :
„A legelső integrációs lépés Magyarországon:
a SZÉF JATE-hoz csatolása"
/

A

z univerzitás részévé tette a SZÉF-et - jegyzi Szabó Gábor érdeméül a Szegedi Élelmiszeripari
Főiskolából lett Szegedi Tudományegyetem Mérnök Kara históriája. De Szabó Gábor - hét év rektori tapasztalattal a háta mögött - azt tartja fontosnak, hogy tisztázza a szegedi integráció legfőbb üzenetét:
kritikus tömegű, vagyis gazdaságilag jelentős, hagyományai és humánerőforrása alapján nemzetközi rangú
intézmény jött létre, ami alapja az újabb és újabb sikereknek. A szegedi univerzitáson 30 ezer diák tanul, 12
kar indít képzéseket, 50 kutatócsoport, 200 intézet és tanszék működik, valamint 8500 munkatárs dolgozik.
Szabó Gábor integrációs leltárához az is hozzátartozik, hogy hét évet töltött a SZÉF főigazgatói székében,
hét éve rektora a Szegedi Tudományegyetemnek, 2009-ben pedig a - 400 ezer hallgatót, 30 ezer oktatót, illetve kutatót és 25 ezer egyéb alkalmazottat magába foglaló - felsőoktatási szféra egyik legfontosabb testülete,
a Magyar Rektori Konferencia elnökévé választották.
- Szülővárosa, Karcag inkább a Debreceni
Egyetem
felé orientálta, mégis az akkor leginkább
elérhető
külföldi felsőoktatási szférába, a
szovjetunióbelibe
ment diplomát szerezni. A moszkvai
Élelmiszeripari Technológiai Egyetemről viszont Szegedre érkezett. Mikor és mit hallott először a Tisza-parti
város
felsőoktatásáról?
- 1975-ben j á r t a m életemben először Szegeden:
máig emlékszem a Kossuth Lajos sugárút platánjaira. Az akkor önálló, kétkarú élelmiszer-ipari
főiskolán
Huszka Tibor t a n á r úrral volt egy megbeszélésem
arról, hogy 76-ban ide, Szegedre jönnék tanítani. Legendás tanára volt Huszka Tibor az élelmiszer-ipari főiskolának, jelentős szerepe volt abban,
hogy talpon maradhatott, a magyar élelmiszer-ipari
felsőoktatás fellegvára lett, majd megélhette ez az intézmény a szegedi felsőoktatási integrációt. Huszka

tanár úrtól sokat tanultam, ha tetszik: átmentettem
emberi kvalitásait - például: hogyan kell a hallgatókkal partneri viszonyt kialakítani. Mikor először
találkoztunk, mint leendő tanársegédnek nemcsak
a főiskolát mutatta meg, h a n e m beszélt a szegedi
felsőoktatásról is, leginkább a JATE-ról, mivel ő ott
végzett vegyészként. Lenyűgöző volt már akkor is a
JATE tudományos reputációja. Büszke voltam, hogy
azzal álltunk föl megbeszélésünk végén: Szegedre
jövök tanítani!
- Miért nem a pedagógus pályán indították

el szülei?

- Tanárok voltak - édesapám technikát tanított,
s egyébként a Juhász Gyula tanárképzőn végzett,
édesanyám pedig pedagógusdinasztiából származott, Győrben szerzett tanítói diplomát - , s nekem
is örök vágyam volt, hogy taníthassak, de a szüleim

végzettségű fiatal oktató számára elég nagy feladatot
jelentett fölépíteni az élelmiszer-ipari klasszikus gépészmérnöki és az irányítástechnika mérnöki képzést.
Gálánsnak bizonyult a főiskola: a nem szegedieket,
így engem is hamarosan szolgálati lakáshoz juttatott. A laborokat viszont nekünk kellett fölépítenünk.
A mostani Mars tér 7. szám alatti épületben zsúfolódtunk össze a szakközépiskolával. Akkor még öten dolgoztunk egy olyan irodában, ahol négy íróasztal állt.
Békésen megfértünk, mert elég magas óraszámban,
még szombaton is tanítottunk. Sőt: egy ideig még
Kecskemétre, az ottani főiskolára is kísértük az irányítástechnika szakos hallgatókat gyakorlatra, mert
nekünk nem volt ilyen jellegű laborunk. Az oda-vissza
úton pedig készülhettem a hétfői óráimra, ugyanis sok
előadást tartottunk, sok gyakorlatot vezettünk. A mainál jelentősen kisebb létszámú évfolyamokat tanított
a kis létszámú oktatói kar, ugyanakkor nagyon sok
volt a személyes találkozó a hallgatókkal.
Hogyan, milyen
a SZÉF?

lebeszéltek erről. Ezért éreztem szerencsésnek a találkozást későbbi tanszékvezetőmmel, Horváth Lajos
tanár úrral. Mikor ő cserediákokat hozott Moszkvába, megismerkedtünk, s így lehetőséget kaptam
arra, hogy szakmám szerint az élelmiszer-ipari gépészeket taníthassam.
- Külföldön szerzett végzettségével egyedi színt
az akkor születő SZÉF oktatói karába?
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vitt

- Nemcsak a külföldi diploma számított újdonságnak, hanem a szakmai végzettségem is, ugyanis akkor nem képeztek Magyarországon élelmiszer-ipari
gépészmérnököt, még a „Műegyetem" sem. Nagyon
is beleillettem a tanári karba ezzel a diplomával.
- Hogyan fért összje a szakma és az

stratégiára

alapozva

nőtt

- Egyrészt a Mars tér 20-ban megvásároltunk egy
épületet, oda kerültek át az irányítástechnikai szakhoz
tartozó tanszékek. Aztán a Moszkvai körúti épülettel
növekedett kubatúrában is a főiskola. Akkor még nem
stratégiának hívtuk, hanem 5-10 éves, hosszú távú tervnek nevezte az intézményvezetés a célkitűzéseket. Ezek
megvalósításában mi, akkori fiatalok tevékenyen
részt vettünk. Mikor én a főiskolára érkeztem, már
jellemző volt, hogy rengeteg ipari partnerrel állt kapcsolatban az intézmény. Horváth Lajos feladatul adta
nekem is, hogy nézzem meg a környező ipari üzemeket. Nagyon sok volt a visszacsatolás: mi, fiatal tanársegédek szerveztük a nyári termelési gyakorlatokat,
ugyanakkor év közben a hét egy napját is termelési
gyakorlattal töltötték a hallgatók. Tehát napi, élő volt
a kapcsolat az üzemekkel, melyek KK-munkákkal
bízták meg a főiskolát. Ennek jelentőségét illusztrálja, hogy e pluszjövedelemből vásárolhattam meg
az első autómat, egy tízéves, használt Polski Fiatot:
egy év alatt tízezer forintot sikerült összegyűjtenem
ezekből a munkákból, mikor 1200 forint volt a havi
fizetésem.

oktatás?

- Számunkra, a Horváth Károly főigazgatósága idején egyszerre a főiskolára került hat, erős műszaki

- Tanítottak,
kutattak, pénzt is kerestek. A tudományos fokozatok
megszerzését
is
megkövetelte
a főiskola az oktatóitól?

- A műszaki egyetemen a gazdasági mérnöki szakon
szereztem diplomát, a kertészetin pedig élelmiszeripari művelettanból doktoráltam. E kettőt párhuzamosan végeztem. Gazdasági mérnöki végzettségemnek
vezetői pályafutásom során folyamatosan hasznát veszem. Például az egyetemi költségvetés összeállításában a mai napig nagy segítségemre van.

DÁTUM:
2009. szeptember 5.
„Az SZTE jubileumi, a szegedi felsőoktatási
integráció 10 éves évfordulóját ünneplő tanév-

- Miként lehetséges: hamarabb lakott a Károlyiban,
mint ahogy egyetemi kollégium lett a Kossuth Lajos
sugárúti épület?

nyitó szenátusülésére, egyben a 2009/2010es felsőoktatási tanév országos tanévnyitójára
2009. szeptember 5-én került sor. Hiller István átadta a Felsőoktatási Minőségi Díjat Dr.

- Az akkor még DÉLÉP-munkásszállóként ismert
épületben a SZÉF bérelt egy szintet - első főiskolai
kollégiumként, s én mint egyedülálló tanársegéd
a SZÉF-es hallgatók kollégiumi nevelőtanáraként
laktam a második emeleten egy évig. Aztán az ALÉP
volt munkásszállóját vette meg a főiskola, s alakította át saját kollégiumának, szabadidős központnak.
- Az intézmény hol a vásárhelyi főiskolai karral alkotott egy egységet, hol a kertészeti egyetemhez tartozott. Ez az ide-oda csapódás miként hatott az oktatói kar hangulatára, belső
viszonyaira?
- Évente kétszer összoktatói értekezletet tartott
a SZÉF főigazgatója. Tájékoztattak, de nem terheltek
bennünket „heroikus küzdelmüket" ecsetelve. Közölték a tényeket: például azt, hogy meg kell tervezni
a Moszkvai körúti laborokat. Ez azért volt mérföldkő
az intézmény életében, mert nem külsős céget bíztunk
meg a munkával, hanem mi magunk, gépészmérnökök - Gyögyösi József tanszékvezetőnk, aki ma már
sajnos nincs közöttünk, irányításával - terveztük, építettük. Pénzt nem kaptunk, de nem is kértünk érte,
mert tudtuk: magunknak építjük a laborokat. Én is
részese voltam a Mars tér 20. szám alatti épület átalakításának: egy hatalmas kollégiumi termet műanyag
válaszfalakkal osztottunk föl tanári szobákra. Munka közben egy blankolókéssel szinte lemetszettem
az egyik ujjamat - a mély seb nyomát máig mutatja
egy heg a kezemen. De azok a falak csak fizikai elválasztást jelentettek, mindent lehetett hallani, ami
a szomszédban történt. De ezt nem éreztük zavarónak, mert szinte együtt éltünk. Különböző
tudományterületeket műveltünk, nagy szakmai rivalizálás nem
alakult ki közöttünk. Fiatalok voltunk, eszünkbe se jutott, hogy egyszer majd mi leszünk a tanszékvezetők,
a főigazgatók. Nem ez a fajta menedzser karrierelv

Szabó Gábor rektornak. A 2006-ban alapított Felsőoktatási Minőségi Díjat, a magyar
felsőoktatás legmagasabb intézményi elismerését,
mellyel a minőségfejlesztés terén elért kimagasló
eredményeket és folyamatos fejlődést felmutató
felsőoktatási intézményeket jutalmazzák, harmadik alkalommal ítélték oda - idén az SZTE-nek.
A tanévnyitó ünnepséget megtisztelte jelenlétével - egyebek között - Dr. Paczolay Péter, az
Alkotmánybíróság elnöke, Dr. Balogh Elemér
alkotmánybíró, Dr. Trócsányi László alkotmánybíró, Dr. Dékány Imre akadémikus, a Magyar
Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai
Bizottság elnöke, Dr. Kovács Árpád, az Állami
Számvevőszék elnöke, Dr. Bazsa György,
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
elnöke, Dr. Rudas Imre, a Budapesti Műszaki
Főiskola rektora, a Magyar Rektori Konferencia
tiszteletbeli elnöke, Sándorné Dr. Kriszt Éva, a
Budapesti Gazdasági Főiskola rektorasszonya, az
MRK társelnöke, Dr. Fésűs László, a Debreceni
Egyetem rektora, Dr. Hudecz Ferenc, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem rektora, Dr. Gábriel
Róbert, a Pécsi Tudományegyetem rektora, Dr.
Mészáros Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem
rektora, Dr. Péceli Gábor, a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem rektora, Dr.
Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem rektora, Dr. Dinya László, a Károly Róbert Főiskola
tudományos és kutatási rektorhelyettese, Dr.
Sipos Jenő, a Bolyai János Katonai Műszaki Kar
dékánja, Dr. Mását András, az Andrássy Gyula
Budapesti Német Nyelvű Egyetem rektora.
(www.u-szeged.hu/hirek/2009-szeptember/
orszagos-felsooktatasi)

vezényelt bennünket. Azért is emlékszem jó szívvel
a főiskolai évekre, mert a főigazgatók, a tanszékvezetők
engedték, hogy mi, fiatalok „kifussuk
magukat"
tudományos vonalon is. Nagyon sok segítséget
kaptunk: kifizették az útiköltséget, szerény tandíjat igen, de munkaidő-kedvezményt legfeljebb anynyit kaptunk, hogy lehetőségünk nyílt blokkosítani
az órákat. Nem tudtuk, mi az, hogy „csapatszellem",
de kedves gesztusokkal fordultunk egymáshoz. Ezekből
a hagyományokból például az összoktatói értekezletek
szokását én is megtartottam, amikor hét éven át irányítottam főigazgatóként a főiskolát.

házigazdája, Csirilc János Milyen lesz a felsőoktatás
2000-ben? címmel tartott vitaindító
előadást,
s - Wölfling János interneten is elérhető fotói
tanúsága szerint - ázott megjelent
Csernay

TALALKOZASOK:
„A

shanghal listára hivatkozott az egyik

elsőéves hallgató, mikor arról kérdezték: miért
éppen a Szegedi Tudományegyetemre jelentkezett. A 'gólya' az újságban olvasta, hogy

- Sziget volt a SZÉF abban az időben, vagy kapcsolatban állt a környékbeli főiskolákkal, illetve a szegedi egyetemmel?

a világ felsőoktatási intézményeiről készített
rangsorban az SZTE a legjobb magyarországi
egyetem. Ez a történet is jellemzi, milyen hatást
vált ki a Shanghaiban készülő, 2003 óta nyil-

- A főiskolának két fő profilja volt. Az egyik a technológusmérnökképzés, a másik az élelmiszer-ipari
gépészmérnökképzés. A technológus mérnök szakon oktató kollégák kapcsolódtak a JATE-hoz, de
például a táplálkozástudomány területén a SZOTEval is voltak kapcsolataink. Ennek nem létezett intézményesített formája, eredetét az jelentette, hogy
az oktatók közül többen is korábban a JATE-n végeztek, így a volt évfolyamtársakkal ment a tudományos együttműködés is. Más véletlen folytán - mert
történetesen egy házban laktunk - én is kapcsolatba
kerültem a JATE egyik oktatójával, Dékány Imrével a kolloidkémia terén. Egyrészt az egyetemi doktori,
másrészt a kandidátusi értekezésemben számíthattam az ő vagy kollégái, tanítványai segítségére.

vánosságra hozott összeállítás.
A világ közel ezer felsőoktatási intézményének
rangsorolására vállalkozik a shanghai Jiao Tong
Egyetem. Az intézmény honlapján ott a 2003as, 2004-es és a 2005-ös lista - a 2006-os
rangsort még szerkesztik. A világ legjobb egyeteme a Harvard, mert mindhárom listán első.
Európa legkiválóbb képzőhelye Cambridge,
mely a világranglista 5., 3., majd a 2. helyén
állt. A szegedi egyetem - más intézményekkel
holtversenyben - 2003-ban a 201 -202. helyen
volt, majd 2005-ben a 203. Az SZTE-n kívül
tőlünk csak az ELTE került a világranglistára
- tavaly a 301 -400-as csapatba. A legjobb száz
európai intézmény közül tavaly kiváló helyezést
ért el az SZTE, mellyel a legjobb közép-európai

- Levél az államtitkárnak.
Mozgalom az egyetem
megújításáért - olvasható a Délmagyarország
1990.
szeptember 14-i cikkében. A felsőoktatási
reformok,
az integráció mikor kerültek az ön látókörébe?

és hazai felsőoktatási intézménynek minősült.
Hat fő szempont alapján vetik össze a világ
felsőoktatási intézményeinek teljesítményét
Shanghaiban. Figyelembe veszik a valaha
ott dolgozottak által elnyert Nobel-díjakat,
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- A felsőoktatási szövetség volt az első együttgondolkodási forma az egyetemi integrációról. Erről még
a S Z É F összoktatói értekezletén hallottunk, Dinya
László főigazgatósága idején. Sőt: Csirik Jánossal
és néhány vezető professzorral közösen ők alkották
azt az „ötös fogatot", amely a magyar felsőoktatás
integrációjáról, egyetemi-főiskolai összevonásokról
tartalmas eszmecserét folytatott.

a kiemelkedő matematikai teljesítményért
adományozott Fields-medálokat, a Nature és
a Science című rangos lapokban megjelent publikációk, illetve más tudományos közlemények
számát, a természettudományok művelőin túl
a társadalomtudományokban elmélyülök és
a művészetekben eredményt mutatók idézettségét, továbbá az intézmény méreteit."
(Délmagyarország, 2006. augusztus 12.)

- Hasonló rendezvény
lehetett a Szegedi
boldt-klub 1998. január 5-i ülése, amelyen

Humaz est

László, továbbá Penke
Dékány Imre, s ön is?

Botond,

Hannus

István,

-Tény: egyszer csak megalakult a szegedi felsőoktatási szövetség, s ennek lett, azt hiszem, második
elnöke Dinya László kollégám, professzortársam.
- A felsőoktatási szervezet, illetve Dinya László elnöksége is igazolta, hogy egyenrangú a főiskola és
az egyetem - az integrációs
folyamatban?
- Bizalomerősítő megoldásnak tűnt az elnöki poszton a rotáció. Igazából formális szerepe volt az elnöknek: összehívta időről időre az intézményvezetőket,
összegezte a két találkozó között elhangzottakat,
esetleg újabb gondolatokkal egészítette ki. Ennek
az alulról szerveződő, demokratikus intézménynek
én is voltam elnöke, h a j ó i emlékszem 1996 —97-ben,
miután 1996. j a n u á r l-jén megbízottként, 1996 nyarától választott vezetőként Dinya Lászlót váltottam
a SZÉF főigazgatói székében.
- A felsőoktatási szövetség az ön elnöksége
milyen témakörökkel
foglalkozott?

szakemberek?

- De hogy a TIK olyan, mint most, az már rektori időszakához kötődik. Ennek taglalása előtt térjünk vissza a SZÉF-hez! A főiskola
szemszögéből
ijesztőnek tetszett, hogy az univerzitás része lesz?
- A legelső integrációs lépés Magyarországon a SZÉF
integrálása volt a JATE-hoz - még 1998-ban! Az történt, hogy kinyitottuk a Délmagyarországot reggel,
és - Mészáros Rezső, a JATE rektora, illetve én mint
a SZÉF főigazgatója - elolvastuk, s így tudtuk meg:
van egy kormánydöntés, hogy a SZÉF a JATE-hoz kapcsolódik. így lettünk mi, idejekorán, a JATE része.

idején

- A tanulmányi és információs központ fő tartalmának tervezésénél tartottunk. Addigra már eldőlt,
hogy az Ady téren fölépül a TIK, még itt voltak a világbanki képviselők, zömében az Amerikai Egyesült
Államokból.
- Milyenek voltak a világbanki
ték: „mi a dörgés"?

sége. A könyv szeretetét nem lehet kiirtani az elektronikus világ fertőzésével! Egy könyvet kézbe venni: élmény - nemcsak egy bölcsésznek, hanem egy
természettudósnak is. Vagy azért, mert ő írta, vagy
épp a mestere. Vagy azért, mert olyan kézikönyv,
melynek lapozgatása más élményt jelent, mint rolózni a komputeren. Ezen nagyon elgondolkoztak az
amerikaiak, ekkor dőlt el, hogy az új Ady téri épület
zömében könyvtár fog működni.

Értet-

- Nagyon emlékszem arra, hogy gyakran váltogatták
egymást. így aztán mindig újra kellett kezdenünk: elmagyarázni az aktuális világbanki szakembernek, milyen is a szegedi felsőoktatás, milyen
intézményekből
áll. Lassan jobban tudtuk egymás intézményi történetét, mert sokadszorra hallgattuk, mint a sajátunkat. A fordulópont akkor következett be, amikor
az amerikaiak megértették, miért kell könyvtár. Ők
ugyanis korábban amellett érveltek, hogy vegyünk jó
sok komputert, ezekből adjunk minden kollégiumi
szobába, és az interneten keresztül adja az egyetem
és az oktatói kar az információkat a hallgatóknak.
Akkor az asztalra csaptunk, és azt mondtuk: ennek
a kis országnak a magyar nyelv
fennmaradásához
magyarul írt szakkönyvekre, publikációkra van szük-

- „Mindenki a Magyar Közlönyből értesült. A SZÉF
a JATE kara lett" - ez volt a
Délmagyarország
1998. május 14-i számában megjelent,
egyetemtörténeti jelentőségű cikk címe. Hogyan vette ön tudomásul e fordulatot?
- Dinya Lászlóval, aki akkor a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár volt, lett ebből egy kis összetűzésünk.
Kétségtelen, korábban volt egy tárgyalásunk. Ennek
körülményeiről annyit, hogy mivel szeretek saját autóval is hivatalos útra menni, s míg Szegedről Budapestre értem - telefonon, kihangosító készülékkel - ,
beszélgettünk államtitkár úrral és munkatársaival
többek között arról is, hogy a SZÉF majd csatlakozik
a JATE-hoz. Én akkor - többek között - azt mondtam:
„ragaszkodom ahhoz, hogy ha az integráció létrejön,
a SZÉF nevet mint márkanevet megtartsuk". De én
arra nem gondoltam, hogy ezt a beszélgetést helyettes
államtitkár úr úgy fogja föl, hogy ezzel bólintottam is
az integrációra, hogy a JATE tagjai leszünk!
- Nem előzte meg ezt az integrációs
temi tanácsi, sem főiskolai tanácsi

lépést sem egyedöntés?

- Nem! Formálisan a Délmagyarországból tudtuk
meg a döntést. Ezután volt egy kemény ütésváltásunk

a lap hasábjain: Dinya Laci - nem szégyellem elmondani - például azt mondta: „a főigazgató úr
amnéziában szenved", s ez nem esett nekem jól, de
az elmúlt több mint tíz év történetiségéhez tartozik.
Nem rejtem azt sem véka alá, hogy nem voltunk nagyon nyugodtak, de aztán lehiggadtunk Mészáros
Rezső rektor úrral. A cikk megjelenésének napján,
délelőtt gyorsan megegyeztünk abban, hogy úgy leszünk a JATE tagjai, hogy én mint főigazgató ott fogok ülni az egyetemi tanács ülésein, de nem hívunk be
a testületbe képviselőket a SZÉF-ről. Zseniális ötlettel
Mészáros Rezső azt mondta: „Igazad van, ne bontsuk
meg formálisan sem azt az egyensúlyt, ami a JATE-n
belül kialakult a négy kar között. Mivel nem voltunk
túl népes főiskola, azért külön hálás vagyok Mészáros Rezsőnek, hogy nem akarta kitenni a JATE új
egységét, főiskolai karunkat annak, hogy az egyetem
hagyományosan nagy karai esetleg nehéz helyzetbe hozzák. Megállapodtunk: leszünk a JATE ötödik
kara, formálisan pedig akkor, ha létrejön a szegedi integrációval az univerzitás. A figyelmes olvasó talán
észre is veszi, mert az újságírók jól tudják és írják:
a JATE, a SZOTE, a JGYTFK és a vásárhelyi főiskola
szerepel az integrációs cikkekben, mert addigra már
a SZÉF és a zeneművészeti főiskola is a JATE kara
lett, mint ahogy korábban az egészségügyi
főiskola
a SZOTE kara.
- A SZÉF-en belül is lezajlott a belső
a sok kicsi tanszékből nagyobb intézetek

integráció:
lettek?

- Most már, az évtizedes történelmi távlatból nézve, be merem vallani: a SZEF-en belül olyan intézeteket hoztam létre, hogy azok nevében sem lehetett
olyan párhuzamosságot
fölfedezni, ami miatt hozzájuk nyúlhattak volna más karok. Például: én voltam
a művelettani intézet vezetője, de hozzám tartozott a matematika, a fizika tanszék ugyanúgy, mint
a művelettan mint tanszék. így aztán nem tudott
szemet vetni ránk az egyetem matematika vagy fizika tanszéke sem.
- Miért csinálta: félt, vagy „nem értette az idők szavát" a párhuzamosságok
leépítéséről?
- Híve vagyok a párhuzamosságok leépítésének,
de 1998-ban a döntésem mögött meghúzódott az
is, hogy a más egyetemi karokkal
párhuzamosságot
mutatva nehogy légüres térbe kerüljenek
tanszékeink.

Nem voltam híve ennek a nagyon gyors és erőszakolt
integrációnak, s ebben Mészáros Rezső is partner
volt. S azt gondolom, jól sikerült az integrálódásunk,
hiszen ezek a kollégák megbecsült nyugdíjasai ma
m á r az intézménynek. Utódaim - Fenyvessy József és
Véha Antal professzorok - nem a párhuzamos szakmából hoznak fiatalokat, hanem a mostani szakmai
profilhoz hozzák a megfelelő utánpótlást. A még
hiányos pontokon pedig átoktatással fedik le a képzést. A rájuk hagyományozott örökséget tehát kellő
bölcsességgel ápolják, gazdagítják.
- Mindez jellemzi a szegedi felsőoktatási
integráció
nagyon is emberi léptékét és vonásait. A politika zavarta ezt a folyamatot?
- 1998-ban tudtuk, hogy integráció lesz Magyarországon. Utólag mi, a felsőoktatás szereplői is
szeretünk hivatkozni arra, hogy „a politika ránk
erőltette ezt az integrációt". Azt gondolom, hogy
csak azért érintett bennünket váratlanul a 2000.
j a n u á r 1-jei dátum, mert úgy gondoltuk: egy kicsit
húzzuk-halasztjuk, még dolgozunk a projekten. De
őszintén szólva jó döntésnek tartom, hogy a politika
hirtelen kitűzött egy dátumot, amikortól
megszületik
a szegedi univerzitás, mert még most is a „Szegedi
Felsőoktatási Szövetség" életét élnénk! Időnként
kell egy ilyen erőszak a felsőoktatásban is.
- Ez érvényes Bolognára is? A bolognai
folyamatról
is az a közvélekedés, hogy kényszerrel
született.
- Utódaink s z á m á r a Bologna is meg fog szépülni]
Már 99-ben tudtuk, hogy lesz, és 2010-ig be kell vezetni a teljes bolognai rendszert. Az már más kérdés,
hogy későn kezdtünk hozzá, mert azt gondoltuk:
az még nagyon messze van! Ez veszélyes attitűd.
Általában is érvényes ugyanis: nem az az érdekes,
hogy a jelenben és a következő egy-két évben mi
történik, hiszen azt egy gyakorlott vezető jól tudja.
Inkább az a kérdés, hogy ha egy vezetői ciklus letelik,
ki lesz az utódja, és milyen jelennel adja át a stafétabotot, illetve egy kidolgozott jövőképpel-e, amely
az adott egység vagy intézmény fejlődését szolgálja,
vagy csak a mának él.
- Egyetemi
szintről
mennyire
befolyásolható
a felsőoktatás egésze? Illetve: a felsőoktatást
irányító testületek hathatnak a
döntéshozókra?

- Nem ért bennünket váratlanul Bologna sem. Jó
döntés volt. Azon, hogy mi lett belőle, el lehet, el is
kell gondolkodni. Ugyanakkor tapasztalom: a rektori
konferencia - proaktív módon - mégiscsak befolyásolni tudja a felsőoktatást. Mert akik a törvényeket
hozzák, nem olyan szinten ismerik a felsőoktatást,
mint mi, akik ezt gyakoroljuk. Nem véletlen, hogy
a Magyar Rektori Konferencia elnökeként állandóan hangsúlyozom: „a felsőoktatást érintő kérdésekben tessék megkérdezni a rektori konferenciát"!
Mert amikor „baj van", mint most az emelt szintű
érettségivel, a politika zavarba jön, nekünk kell tisztán látni.

százaléknál kevesebb, amiből a negyven nem állami
intézmény részesül. Tehát a felsőoktatásra
fordított
182 milliárd forint állami támogatás több mint 90

MONDOTTA - a 3.
generációs egyetemről
„Az egyetemek fejlődését is több nemzetközi
stáb vizsgálja, az egyik legújabb, 2009-ben
megjelent kutatás szerint az egyetemek há-

- Abban a vitában is a rektoroknak,
professzoroknak kell tisztán látni, ami Bologna kapcsán elindult? Vagyis: sok vagy kevés ma
Magyarországon
a felsőoktatási
intézmény?

rom generációba sorolhatók. (...) A harmadik generációs egyetemek (...) versenyeznek:
a felvételiző diákokért, a közvetett, javarészt
pályázati forrásokért, ipari kutatásokért. (...)
A harmadik generációs egyetemek legfonto-

- Vérmérséklet kérdése, ki hogyan ítéli meg, hogy
sok vagy kevés a felsőoktatási intézmény. Tény, hogy
ma a 69 intézményből 29-18 egyetem és 11 főiskola
- állami fenntartású, márpedig szerintem ennyi állami felsőoktatási intézmény egy tízmilliós országban
nem sok.
Ausztriában például hasonlóak az arányok.

sabb jellemzője, hogy a tudás hasznosítása
központi szerepet kap, és az egyetemeken
ez válik a harmadik céllá az oktatás és kutatás mellett. A know-how hasznosítása válik az egyetemek harmadik pillérévé, mivel
az egyetemeket tekintik egy újfajta, innovatív tevékenység bölcsőjének, kiegészítve
a kutatás és oktatás hagyományos feladata-

- Mi az oka a felsőoktatási
integrációnak
némileg ellentmondó
„szaporodási
folyamatnak"?
Ki
a felelős azért, hogy miután több felsőoktatási intézmény egyesült, újabb és újabb főiskolák, egyetemek
születhetnek?

it. (...) A harmadik generációs egyetemek
multikulturális intézmények, sokszínű diákpopulációval. Ebben az értelemben közel
vannak a középkori világi egyetemekhez.
A legtöbb harmadik generációs egyetem egyszerre folytat hatékony tömegoktatást, és

- Az, hogy újabb és újabb felsőoktatási intézmények
alakulhattak, hogy erre alkalmasnak találja és elismeri működésüket, az a Magyar Akkreditációs Bizottság felelőssége. Törvény nevesíti a felsőoktatási
intézményeket, vagyis létrejöttükről a rektori konferenciának csak véleményalkotási joga van, ahogyan
a Felsőoktatási Tudományos Tanácsnak is. Bevallom, számos új intézmény létrejöttét nem támogatta
az MRK, mert nem látta biztosítottnak a fenntartható minőséget. Az pedig, hogy az állam megrendel
az alapítványi, a magán- és az egyházi intézménytől
„szolgáltatást": politikai döntés kérdése. A szülőknél
is lehet persze érdeklődni, hogy gyermeke továbbtanulásakor miért választja ezt vagy azt az intézményt.
Ugyanakkor látni kell: az erre fordított összeg minimális: a magyar felsőoktatás költségvetésében tíz

a legtehetségesebb diákjait kiemelve megteremti a lehetőségét az elitképzésnek is. (...)
Ennek szellemében elvárom a most kezdő
diákoktól, (...) jusson eszükbe, hogy SzentGyörgyi szerint a 'tudós egyszerűen csak
az az ember, aki miközben mászkál a világban, ugyanazt látja, mint bárki niás;
de miközben ugyanazt látja, olyan dolgok
jutnak eszébe, mint előtte soha senkinek'.
(...) Az elmúlt időszakban a Szegedi Tudományegyetem lépésről lépésre kerül közelebb
a generációváltáshoz."
(www.u-szeged.hu/hirek/sajtoarchivum/
orszagos-felsooktatasi)
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A Szegedi Tudományegyetem és a vizes sportok kölcsönösen jó indulattal viseltetnek egymás iránt,
ezt mutatja a felvehető vizes kurzusok színessége, vagy hogy 2009-ben második alkalommal rendezték
meg az Universitas Regattát, illetve hogy saját sárkányhajója is van az univerzitásnak. Szabó Gábor
rektor is támogatja, hogy az SZTE rendezze meg 2 0 1 0 . augusztus 13-15. között a XI. EgyetemiFőiskolai Evezős-világbajnokságot a Maty-éri olimpiai központ vizén.

százalékát az állami egyetemek, főiskolák kapják. Ha
a minőség oldaláról közelítjük meg a kérdést, akkor
valóban elgondolkoztató, hogy megfelel-e valamenynyi intézmény a nemzetközi normáknak. Nyilván
nem, de a szabad versenyt törvényileg sem kívánatos korlátozni.
- Továbbá azokat a polgármestereket
is
kérdezni, akik minden követ megmozgatnak
hogy városukban
valamilyen
felsőoktatási
mény legyen?

lehetne
azért,
intéz-
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- Ha én lennék egy város polgármestere, én is
büszke lennék, ha lenne felsőoktatási intézménye
az általam irányított településnek. A kérdés az: e települések tudják-e finanszírozni az így születő intézményeket? Mert ha én lennék az adott város polgár-

mestere, én bizony finanszíroznám és támogatnám
a felsőoktatási intézményemet is, mert az munkahelyeket ad, és helyben tartja a fiatalokat, miközben
a hallgatók által igényelt szolgáltatások az adott
város vállalkozói szektorát is éltetik. Jó példa erre
a József Attila Tanulmányi és Információs Központ,
amely megnyitása óta (öt éve) közel 50 szolgáltató
vállalkozást generált az épület körül.
-A rendszerváltással
egybeesik a felsőoktatás
átalakulása. A „politikai földrengés" mennyire
rendítette
meg a felsőoktatást?
- A magyar felsőoktatás nemzetközi, ez a rendszerváltástól függetlenül, évtizedek óta jellemzi az egyetemi és főiskolai környezetet. Tehát
bennünket,
a felsőoktatásban
dolgozókat a rendszerváltás
nem

úgy érintett, mint a társadalom egészét. Mi 89 előtt
is jártunk külföldre nemzetközi konferenciákra, a tehetséges és szerencsés kollégák közül sokan hosszabbrövidebb ideig külföldön tudtak dolgozni. Mikor már
lazult a politikai rendszer, még „jelentéseket sem
kellett írni" a külföldi útról. Tehát hogy mi történik
az európai vagy a világ felsőoktatásában, azzal teljesen tisztában lehettek a szegedi felsőoktatásban dolgozók, hiszen világlátott emberek.
- Akkor miért honosodnak meg ilyen lassan azok
a „jó gyakorlatok", amelyeknek az előnyeit már évtizedekkel korábban is tapasztalhatták
a külföldet
járt oktatók, de még most, a „bolognai
folyamat"
ösztönzésére sem lettek a mindennapok
részei?
- Például az oktatók hallgatói véleményezési rendszerének bevezetése nem sikerül évek óta, pedig ennek ösztönző erejét jelzi, hogy az amerikai egyetemeken könnyen előfordul, hogy rossz oktatói minősítés
eredménye a katedráról való eltávolítás. De lassan
ültetődön át az integráció lényege is, vagyis hogy kritikus tömegű egységek jöjjenek létre. Mert a szegedi integrációnak is ez a legfőbb üzenete. Olyan nagyságú
- gazdaságilag, de elsősorban h u m á n e r ő f o r r á s tekintetében - intézmény jött létre, amely azt a típusú
nemzetközi elismertséget, amelyet az elődök ránk
hagytak, tovább tudja gazdagítani. Csak így tudott
a korábbi intézmények mindegyike - még az integrációt kétségtelenül meghatározó JATE és a SZOTE
is - még nagyobb léptékkel fejlődni. így, a szegedi
felsőoktatás integrációjával lett meg az a gazdasági
erő és a hírnév, ami alapján lehet nyerni nagy értékű
hazai és európai pályázatokat. Mert hiszem: nemzetközi minőségű humánerőforrás nélkül nincs egyetem,
de a mai versengő világban kevés a személyek világhíressége, az intézmény egészének világhíressége kell
a sikerhez, minél több tudományterületen.
- Mint a legújabb siker, az ELI Szegedre
telepítése
esetén, a lézerkutatás területén? Az ilyen sikerben
mi az intézmény aktuális vezetőjének a szerepe?
- Európa-szerte elismert
kutatásfejlesztési-innovációs
tevékenységünket mutatja, hogy Magyarország Szeged
helyszínnel pályázott az Extrémé Light
Infrastructure
elnevezésű szuperlézer befogadására. A több mint 100
milliárd forintos beruházás példátlan siker a régió,
sőt az ország életében is: Szeged megerősítheti he-

lyét a világ tudományos térképén, az ELI felépítése
húzóerőt gyakorolhat a környék iparára, és segítheti
az ország tudományának, oktatásának fejlődését is.
A lézerfizikusok nagyszerű eddigi teljesítményére alapozódik a projekt. De a sikerhez hozzájárult az egész
Szegedi Tudományegyetem
súlya is, amit a természettudósok, az orvosok és gyógyszerészek, a bölcsészek, jogászok és más tudományágak képviselői eddigi teljesítménye jelent. Ugyanakkor nem tagadom:
valamilyen szintű kapcsolati tőke is kellett e sikerhez.
De ez nem az intézményvezető politikai állásfoglalását tükrözi, hanem az intézmény vezetőjének az adott
aktuális politikai szereplőkkel való párbeszédképességét bizonyítja. így lett kormánygarancia a beruházásra és legfőképp a működtetésre. így lett városi
garancia a befogadásra. Tehát: azt tapasztalom a világban, hogy az egyetem neve, reputációja nagyon
sokat segít egy európai léptékű projekt és támogatás
elnyerésében is.
- Az integráció egy évtizede megtörtént.
Ennek
a 2000-ben csúcsosodó folyamatnak vannak vesztesei?
- Ha mindenki őszintén szembenéz az elmúlt tíz évvel, akkor azt mondja: „ez mégiscsak egy szükséges
lépés volt, amelyet mi is akartunk"\ Annak megítélése, hogy az integrációból „tartalmilag" jól jöttünk-e
ki, vérmérséklet kérdése. A válasz attól függ, ki melyik intézményben és hol élte meg az elmúlt évtizedet. Nagyon sok függ attól, hogy az adott személy
értékítéletének mi a kiindulópontja. Abból a kis
közösségből néz-e mindent, ahol dolgozik. Mert ha
nem volt olyan főnöke, aki mondjuk a szakmai karrierjét egyengesse, akkor bizonyára keserűbben emlékszik. De ezek m á r fikciók: a „mi lett volna, ha..."
kezdetű mondatok. Mert ott a másik oldal: ha nem
lett volna integráció, a fanyalgóknak talán még sikertelenebb lehetett volna a szakmai karrierje. Én
nem a „félig üres", hanem a „ félig tele pohár" híve
vagyok, bármilyen lejáratott menedzseri mondat ez.
Mert - hosszú évek tapasztalata m o n d a t j a velem
- az e m b e r akkor kiegyensúlyozott szerintem, ha
minden napjában keres egy pozitív m o m e n t u m o t .
Hasonló ez az intézmény esetében is. Elismerem,
lehetséges, hogy aki elveszette az állását, azt gondolhatja: „az integráció miatt". Ám tudok olyan
volt kollégákról, akiknek kifejezetten jót tett, mert
szakmai irányváltást és új karriert nyitott s z á m á r a

a munkahelyváltozás. Ha sorra vesszük a karok
fejlődését, meg kell állapítanunk: az SZTE mindegyik kara nyert olyan infrastrukturális fejlesztést is,
amit az integráció nélkül nem kaphatott volna meg.
De leginkább a hallgatók a nyertesei az integrációnak. Magas színvonalú szolgáltatás, karok közötti
átjárhatóság, megújult, korszerűsödő infrastruktúra, ösztöndíjak sokasága itthon, külföldi tanulási
lehetőségek és így tovább.

legjobban oldotta meg a kar Galambos Gábor dékán úr vezényletével. Ott sem tömeges elbocsátások
történtek, hanem nyugdíjazás és más karra, például a bölcsészettudományi párhuzamos tanszékekre
történő áthelyezés, amit jó menedzseri technikának
tartok. Emlékeztetek arra, hogy 1200 egészségügyi
alkalmazottal bővültünk 2007-ben, ami azt is mutatja, hogy egy ilyen nagy intézmény be is tud fogadni,
nem csak elbocsátani.

- Tehát az integrációnak minden egyetemi kar nyertese. E tételt olyan megfogalmazásban
is hallottam,
hogy „túl erősek lettek a karok".

- Mennyire múlott személyeken mindaz, ami történt? A korábbi elhatározásokat
stafétaszerüen
át
tudták adni egymásnak a többféle névvel is illetett,
úgynevezett universitas
szövetség évente
változó,
újabb és újabb vezetői?

- A kari méretekkel az a probléma, hogy a normatív finanszírozás már a bevezetésekor is halott ötlet
volt. Mert mikroökonómiából megbukna az a hallgató, aki az általános és a változó költségeket egy
költségnemben helyezné el. Ezért aztán az úgynevezett „kritikus hallgatói tömeg" egyes karokon a mai
napig nincs meg. No de csakis gazdasági szemlélettel
az integrációt nem szabad vizsgálni. Viszont e szempont alapján azt megállapíthatjuk: az integráció
eredményeképpen erős, piacképes, tartalékokat is
felhalmozni tudó intézmény jött létre. így aztán bármelyik kar, amelyik nehéz anyagi körülmények közé
kerül, számíthat a gazdaságilag erős intézmény szolidaritására. Mert egy felsőoktatási
intézménynek,
különösen egy integráltnak a sokszínűség
fenntartása
felelőssége, ami egyben versenyelőnyt is biztosít számára itthon és a nemzetközi mezőnyben
egyaránt.
Csak azért megszüntetni valamit, mert - általam
nem kedvelt kifejezéssel érzékeltetve a helyzetet „kis kar", vagy „kis szak", nem támogatom, mert
egy felsőoktatási intézmény ezzel a sokszínű
szakstruktúrával, felelősséggel képez a magyar társadalom számára szakembereket. Ha viszont - visszatérve
az előző kérdésre - ebből a gazdasági szempontból
vizsgáljuk az integrációt, nehezen tudnék olyan kollégát találni, aki vesztesnek tekintheti magát az egyetemi integrációban.
- A „kényszernyugdíjba"
lás nélkül maradók sem

küldött oktatók vagy az álvesztesek?

- Nagy, megrázkódtató létszámleépítések nem történtek a Szegedi Tudományegyetemen. Kivéve a Juhász Gyula pedagógusképző kar átalakulásával járót, ami fájdalmas ugyan, de emberileg a lehető

- Szerencsésnek tartom, hogy a 2000. évi rektorválasztáson a két nagy egyetem vezetője - Dobozy
Attila professzor és Mészáros Rezső professzor megegyezett, hogy ki lesz a Szegedi
Tudományegyetem első rektora. Ez mérföldkő volt az integráció
életében, mert rivalizálás nem zavarta az univerzitás
születését. Korábban ugyanis, valljuk be őszintén, a
Szegedi Felsőoktatási Szövetség élete a két „mamut",
vagyis a két egyetem mérkőzése volt. Miközben az akkori főiskolákat egyenlő partnerként kezelték, de tudtuk, már méretünknél fogva is, hogy sem a szavazati,
sem a tartalmi súlyunk nem befolyásolja
túlzottan
a történéseket. Nekünk, a szegedi főiskolák
akkori
vezetőinek az jutott feladatul, hogy bevezessük ebbe
az integrációba az intézményeinket - saját profillal,
a függetlenség egy darabját megőrizve. Az, hogy 2000
előtt közel tíz évig tartott ez a beszélgetés, vagyis ez
a békés átmenet a szegedi integráció szintén fontos
mérföldkövének számít. Igaz, Debrecenben is közel
hasonló beszélgetések és előkészületek zajlottak, de
azon és a szegedin kívül más felsőoktatási intézmények szövetkezéséről nem tudok. Budapesten például kimondottan hiányzott ez a periódus. így a SZÉF
volt egyetemének, a budapesti kertészetinek hányatott a sorsa: egyszer Gödöllőhöz tartozott, aztán onnan kilépett, most a Corvinushoz tartozik. Tehát én
úgy emlékszem vissza, hogy 2000-ben, még akkor is,
ha váratlan volt a megoldás, de nyugalmi
állapotba
került mindenki az integrált Szegedi
Tudományegyetemben.
- De például az új intézmény
kavart.

elnevezése

némi

vihart

- Kompromisszum
eredménye a Szegedi
Tudományegyetem elnevezés - a József Attila Tudományegyetem, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola bölcs
együttes döntéseként. Mindhárom intézmény vezetői
jól érzékelték: a tradíciók miatt egyik korábbi névvel
sem lehet egyetemelnevezést kezdeményezni.
- Erre aklcor nem, de ma már talán érett az egyetem? Ön rektorként
2008-ban
letette a voksát:
egyetértett volna azzal, hogy az SZTE helyett SzentGyörgyi Albert Tudományegyetem
legyen a Tiszaparti univerzitás
elnevezése.
- Sajnálom, hogy nem sikerült. Magyarországon
ugyanis gyakorlat, hogy egy híres emberhez - Szent
István, Corvinus, Tessedik Sámuel, Eötvös Loránd,
Semmelweis - kötődik egy-egy felsőoktatási intézmény elnevezése. Biztos vagyok abban, hogy elérkezik az idő, amikor megérik a helyzet, hogy Nobel-díjas
tudósunkról nevezzük el a Tisza-parti univerzitást ha nem Szent-Györgyiről, akkor új Nobel-díjas tudósunkról. E helyzet érik, többször is nyilatkoztam.
- De akár Báthory István egyetem is lehetne a szegedi? Az erdélyi fejedelem a Dóm téri
Pantheonban
mellszobrot kapott, de neve alá nem
államférfiúi
érdemeire emlékeztető sorokat véstek, hanem azt:
„egyetemalapító "...
- Való igaz, akár Báthory is lehet a névadó. Tény:
a magyar univerzitások elnevezésének hagyományát
akár hungarikumnak is tekinthetjük. Tudom persze:
Szeged város nemzetközi tekintélye,
beágyazottsága
az európai környezetbe meghatározó, de azért én változatlanul szeretnék nevet adni a szegedi egyetemnek.
Ez persze nem kardinális kérdés a Szegedi Tudományegyetem életében.
- Azt viszont lényeges lehet tudni: miért
bele minden érintett az integrációba?

nyugodott

- Mert tudták, mivel j á r ez az integráció. Tudták,
nem fogják elveszteni önállóságukat, hogy a gazdasági kérdésekben autonómok lesznek, hogy a programok meghirdetésében és továbbvitelében a szakmai autonómia megmarad. De azt is tudták, hogy
az egyetem működtetésében és költségvetésében áldozatokra van szükség.

- A költségvetés kardinális kérdés. Egy
kisvárosnyi,
30 ezer egyetemi polgárt érint, Szeged
önkormányzati költségvetésével
vetekszik az egyetemi
büdzsé.
Kialakítása milyen feladatot ró a mindenkori
rektorra?
- Véleményem szerint a magyar felsőoktatási intézmények legbonyolultabb, 2 0 - 2 5 oldalnyi költségvetési algoritmusával rendelkezünk. Ez nem sokat
változott az idők folyamán. Ez olyan biztonságot ad
a karoknak, amely nem ad lehetőséget egyetlen rektornak, dékánnak sem arra, hogy olyan forrásokat
költsön el, amelyeket nem engedélyez számra a szenátus. Minden rektori évből három hónapot visz el
a költségvetési egyeztetés gyötrelme. Ettől, úgy látszik, az SZTE nem akar eltérni. Jó is ez: nekem is
szellemi kihívás, hogy miként tudok megegyezni a dékánokkal. Hozzáteszem: ezek mindig békében zajló
tárgyalások, melyek végeredménye: kompromiszszum.
- A karok erősek, de a hallgatói önkormányzat
is.
Az elmúlt tíz év meg nem vívott harcai közé sorolja az egyetemi közvélemény egy része, hogy minden
egyes vezetői garnitúra hagyta a hallgatói képviselet
egyharmados arányát, a hallgatói jogok túlburjánzását.
- Nekem egyik „erővel" sincs bajom. A hallgatókban átöröklődött „az én karom", az „én gólyatáborom" szemlélet, de egyetemi szinten jól „összeszerveződnek". Az a tapasztalatom, hogy ma m á r egy
SZÉF-es hallgató is jól tudja, mi a SZOTE-klub,
vagy JATE-klub. A hallgatói érdekképviseleti erőt
megjelenítő 33 százalékos jelenlétük a szenátusban,
kari tanácsokban időnként érzelmi viharokat vált ki
az oktatói karon belül, tudom. A hallgatók - szerintem
- bölcsen látják: joguk van az egyetem közéletébe beleszólni. Őszintén szólva engem nem zavar a 33 százalékuk. Beszélgetek velük, tudom, illetve hét év rektori
gyakorlat tapasztalata, hogy - néhány esettől eltekintve - a hallgatók nem szólnak bele az oktatók szavazási procedúráiba. Nagyon jól tudják, mikor kell a dékánjuk intuícióira hallgatni, metakommunikációjára
figyelni, s nagyon jól meg tudják választani azokat
a kérdéseket, mi szerint „teljesen mindegy, mit mond
a dékán, mi egy blokkban fogunk szavazni"! Nem
kell őket ezért bántani. A rektori tanács dékánokból
áll, s mi is nagyon sokszor egy blokkban
szavazunk

II. János Pál pápával 2 0 0 4 . május 25-én találkozott Szabó Gábor, a szegedi egyetem rektora, miután
részt vett az első Mediterrán Egyetemi Fórumon, Alicante-ban. E fórum kezdeményezésére, Brüsszel
támogatásával, a kultúrák és civilizációk közti párbeszéd előmozdítása érdekében Szlovéniában 2007ben megszületett az Euro-mediterrán Egyetem. Nemzetközi Tanácsadó Testületének előkészítő ülését
2 0 0 8 márciusában Ljubljanában tartották, e tanácskozáson is részt vett a Szegedi Tudományegyetem.

a szenátusban. Lehet tudni: a hallgatók általában a diákságot érintő szabályzatokról, illetve személyi kérdésekről
nyilvánítanak egy blokkba tömörülve véleményt. E jogot
a hallgatók kivívták maguknak, 1993-ban törvénybe is
foglalták. Mai „jogosságáról" lehet érzelemdús vitát
folytatni, de nem tartom időszerűnek e kérdés feszegetését vagy felülvizsgálatát: 16 éves gyakorlatunk van, s
a hallgatók nagyon kulturáltan, esetenként nagyon is
visszafogottan viselkednek a szenátus ülésein.
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- Helyzetértékeléséhez
hozzájárul, hogy 2003-ban,
a hét évvel ezelőtti rektorválasztáskor
is és azóta is
maga mögött tudja a hallgatóság
képviselőit?
- Ez nem olyan egyszerű! A rektorválasztásra egy
évig készültem. Azzal indítottam, hogy Mészá-

ros Rezső rektor úr véleményét kérve elmondtam:
„rektorhelyettese voltam h á r o m éven keresztül, 98
óta részt veszek az egyetemi közéletben, s bár egyetemen belüli ismertségem nem túl nagy, de az integrált egyetem vezetéséről van vízióm, így megkérdeztem: alkalmasnak tart-e az SZTE rektorának". Igenlő
válasza jelentette az első lökést: onnantól kezdve 99
interjút készítettem az egyetem vezető tanáraival.
A felkeresett személyek jelentős részét korábbról
ismertem - Dékány Imre akadémikustól kezdve Benedek György professzoron át sok-sok kollégát - , de
akinek kellett, bemutatkoztam, és beszélgetést kértem: „rektori pályázatot szeretnék benyújtani, s elmondom vázlatosan elképzeléseimet, miközben kérem véleményét a Szegedi Tudományegyetemről".
Nagyon érdekes és tanulságos beszélgetések voltak

ezek az interjúk. Sokféle hangulat ért utol engem,
aki a főiskolai szektorból kívánt az egyetem élére
állni. Az egyik legérdekesebb beszélgetésem Bor
Zsolttal esett meg, akit korábbról ismertem, hiszen
ő Kijevben, én pedig Moszkvában végeztem, de amikor elmentem hozzá, határozottan rákérdezett: „Miért akarsz te rektor lenni?" S mikor kérdésére válaszolva kifejtettem elképzeléseimet, a jó másfél órás
beszélgetés végét azzal zárta, hogy kezet fogtunk, s
azt mondta: „úgy gondolom, a Szegedi Tudományegyetem leendő rektorával beszélgettem". A hallgatói önkonnányzat
akkori vezetőivel is találkoztam:
elmondtam a pályázatom hallgatókat érintő részét.
Olyan furcsa mondatokat hallottak tőlem, mint például: „menedzser szemléletű intézményirányítás",
„a hallgatóknak nyújtott szolgáltatás minőségi szintre történő emelése", „hallgatói partnerkapcsolat".
Meghallgattak, de nem biztattak, hogy támogatnak.
Az akkori hét jelölt közötti szavazási versenyben fokozatosan nvertem el a hallgatók támogatását is. Utólag
- részben a PR-tanácsadómnak fölkért Garamhegyi
Ábeltől és Búzás Norberttől - tudom: a hét jelölt
„audmaxbeli" bemutatkozásán nyújtott teljesítményem sokat nyomott a latban. Bízom benne, hogy
a programomat is olvasták: s annak ellenére, hogy
nem volt nagy ismertségem, elnyertem a többség támogatását. Persze nem is volt veszítenivalóm, hiszen
egv főiskola megbecsült oktatójaként, hét év ottani
vezetői múlttal nyújtottam be a rektori pályázatomat.

jelmondatunkhoz híven - m e g r a g a d j u n k minden
lehetőséget, mert csak az lehet eredményes, aki
tesz is a siker érdekében, nagy szorgalommal, munkabírással és gyakran a „lelkiismeretem szavára"
hallgatva bizonyos döntéseimnél. Az, hogy „kell
egy csapat", m á r az első pályázatom írásakor kiderült 2003-ban, majd később 2006-ban. Nem csupán
azért, mert nem egyszerű dolog egy ilyen pályázat
megfogalmazása. H a n e m azért, mert - aki eddigi működésemet figyelte, bizonyára észlelte - nem
hiszek a klasszikusnak
mondott egyszemélyi rektori
vezetés hatékonyságában.
Sokkal hatékonyabbnak
tartom, hogy például a rektor-helyettesek önállósága kifejeződjék önálló teljesítménnyel is. A rektornak
a lehetőségeket kell biztosítania az egyetem szervezett
tevékenységéhez, a külső-belső kapcsolathoz - a városvezetéshez és a mindenkori döntéshozó állami
szervekhez - kell az egyetem küldetését, arcát képviselni. Tudnia kell ugyanakkor a csapat mindennapi
teljesítményéről, erre jók a heti vezetői értekezletek.
A napi operatív problémákat mindenki megoldja
a saját területén. A másik lépcső: a rektori tanács,
amelynek előzetes állásfoglalását mindenkor kikérem a szenátus elé kerülő kérdésekről. E testületben
a karok vezetői és a szűkebb egyetemi menedzsment
képviselteti magát.
- Sikerült bevonni rektori programja
megvalósításába, az egyetem érdekében dolgozó csapat tagjává
tenni a volt rektorjelölt
társakat?

- A rektori láncban látta a tisztséggel járó „mély
értelmű feladatok szimbolizálását"
Kováts
Ferenc.
„A nemesfémből készült csillogó láncszemek jelképezik a rectori tisztség viselésében egymásra
következő
professorok ragyogó sorát s így mindenkoron
emlékeztetnek arra, hogy minden erőmmel
törekedjem arra, hogy működésem egyenértékű
láncszem
gyanánt illeszkedjék bele illusztris elődeim
odaadó
és lelkes munkásságába.
A lánc súlya viszont figyelmeztet arra, hogy tisztségem viselése súlyos és
felelősségteljes kötelességek gyakorlásával jár, mely
kötelességek teljesítésénél szüntelenül
hallgatnom
kell lelkiismeretem szavára" - mondta az 1930/31es tanév elején, a rektori lánc átvétele
alkalmából.
Mit tekint ön rektori működése
szimbólumának?
Azt, hogy „kell egy csapat"?

- Rektorjelölt társaim programját elkértem, és megkaptam, s amit jónak és elképzeléseimhez illőnek találtam, annak megvalósítására - az érintettek egyetértésével - kísérletet tettem. A volt jelölttársak közül
például Csirik János professzor úrral mint a TTIK
dékánjával együtt dolgoztunk a későbbiekben,
ahogy Benedek György professzor úrral, az orvoskar dékánjával. Mindketten indultak az első rektori pályázaton. Benedek György professzor úr szokta
időnként m o n d a n i egy-egy nehezebb helyzetben,
például amikor az egészségügy büdzséje és az egyetem költségvetése körüli problémákról tárgyalunk,
vagy személyi döntést kell hozni: „de jó, hogy nem
engem választottak rektornak...!" S e sóhaj akár elismerésnek is fölfogható.

- A kemény és kitartó m u n k a mellett fontosnak
tartom, hogy - a veritas, virtus, libertás h á r m a s

- Ha már pénzről
tó összeg növelése

esett szó: a kutatásra
fordíthaminden egyetemen
kulcskérdés.

A szegedi rektorok közül például a világhírű
matematikus,
Riesz Frigyes - már mint
prorektor
- 1926. november l-jén az előző tanévről
tartott
beszámolót. Kiemelte: „az ország összes
kutatóintézetei között a legsürgősebb eszközök
megszerzésére
a miniszter úr által kieszközölt 1 millió
aranykorona állami támogatást és ebből egyetemünk
érdekelt intézetinek 154 ezer K., tehát kb. 15% jutott..."
A jelenben mit tett és tehet az SZTE az ilyen jellegű
források
idevonzásáért?
- Nemzetközi összehasonlításban is mértékadó munkánk feltételeit évente több mint
hatvanezermillió,
azaz 60 milliárd forint biztosítja. Ezt a hatalmas
összeget pályázati forrással egészítjük ki. A magyar felsőoktatási intézmények közül a Szegedi Tudományegyetem nyerte el a legnagyobb összeget - öszszesen 20,2 milliárd forintot - a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség eddig lezárult pályázatain az elmúlt években. A K + F , vagyis a kutatás-fejlesztés terén a karok közötti, illetve az iparral való együttműködés
eredménye a Dél-alföldi Elet- és Anyagtudományi
Kooperációs Kutatási Központ, illetve a két regionális, a Dél-alföldi Neurobiológiai és a Környezetés Nanotechnológiai Egyetemi Tudásközpontok.
Az egyetem gondosan megtervezett gazdálkodása,
a karok érdekeltsége a hatékony intézményirányításban a záloga, hogy nagy értékű pályázatok kerülhessenek egyetemünkre. Az egyetem képes gazdasági erejénél fogva nagyléptékű egyetemi projektek
megvalósítására. Ilyen többek között a műszakitermészettudományos képzés fejlesztésére elnyert
közel 7 milliárd forint, amelyből megújul az egyetem épület-szimbóluma a Dugonics téren, a mérnök
karon új oktatási épületet valósítunk meg, és számos
labor kerül megújításra az orvos-, gyógyszerész- és
a természettudományi karokon. Az egyetem gazdasági erejének a bizonyítéka ez a nagyívű projekt.
Ehhez kapcsolódik az egészségipari pályázatunk 12
milliárd forintja, amelyből a betegellátás színvonala
újul meg egy nagyon korszerű épület együttessel, kiszolgáló világszínvonalú technológiával.
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- Ellenben úgy tűnik: az SZTE belső
integrációja
gyerekcipőben jár. Az egyetemi közvélemény egy része szerint azért, mert integráció ide, egyesülés oda:
esetenként „tűz a vízzel" nem maradhat
tartósan
együtt. Nyolc évtizede, 1930. szeptember 18-án tartott tanévnyitó beszédében az akkori rektor, Győrffy

István az egyetem és a „m. kir. Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola" viszonyáról, vagyis az akkor időszerű integrációról azt mondta: „a két intézmény célja teljesen eltérő, nem lehet - és nem is
volna kívánatos! - egyiket sem hajlítani a másikhoz.
Mi, Egyetem megmaradunk
a Tudományt
mívelő,
a Tudományt enmagáért mívelő intézménynek, s ott
a gyakorlati szempontok irányítók. E merőben ellentétes irányzatú két intézmény cooperálása
azonban
eddigelé megy elég simán. A főiskola
hallgatósága
törekvőnek és igen szorgalmasnak
bizonyult.
Saját
hallgatóságunkkal
nemcsak, hogy egyenlő elbánásban részesítjük, de némileg még előnyben is."
- Ami az oktatást illeti: az integrációs célok teljesülése szempontjából fontos mutató az átoktatás. Ennek
szabályzata javult, de még mindig nagyon merev,
karok közötti konfliktusok forrása. Az egyetemen belüli hallgatói mobilitás még messze nem érte el a kívánatos mértéket. Tehát marad feladat a következő
tíz évre! Például az, hogy a K + F + I modellhez igazodva hogyan tudnánk lebontani az egyetemen belüli karok közötti időnként merev határvonalakat
- a hallgatók érdekében. Mert a mérnök kar oktatói átoktatnak a gazdaságtudományi karra és viszont, a jogi kar dékánja is tanít a mérnök karon,
vagy TTI K-sok is tanítanak az orvoskaron és fordítva. Az orvoskar és a TTIK között két olyan tanszékről
is tudok, mely az integráció során jött létre a két kar
között. A kutatás-fejlesztés-innováció
hármasságára
épülő tudományos diákköri munkákban például nincsenek kari határok. A „tűz és víz" együttélése tehát
megvalósítható, kitartással, elkötelezettséggel, szorgalommal, kellő kreativitással. Itt is marad még tennivaló az elkövetkező években.
- TDK-vonalon mindig is erős volt a szegedi egyetem. A múltból egyetlen példa: a
Kolozsvárról
az egyetemre érkezett orvos, szemész Ditrói Gábor
rektor az 1935/36-os tanévet értékelő beszédében is
kiemelte: „Hogy eredménnyel tanítottak a profeszszorok, azt mutatja az az érdeklődés és
munkakedv,
amit a tudományos kérdések iránt a kötelező mértéken felül bírtak ébreszteni a hallgatóságban.
1697
hallgató közül 54-en nyertek pályadíjat, ami 3,18
százaléknak
felel meg. Ezeken kívül 9-en nyertek
még könyv- és pénzjutalmakat
külön
pályamunka
nélkül. (...) Igen szép eredmény ez, valóságos szellemi fellendülés jele, ami mutatja, hogy ifjúságunk-

Prof. Dr. Szabó Gábor 2 0 0 9 . december 17-én vette át a Doctor Honoris Causa kitüntetést
Prof. Dr. Cornel Antaltól, a Nagyváradi Egyetem rektorától.

ban megvan a képességeken kívül a készség is arra,
hogy szűkös viszonyai között is töretlen
akarattal,
elszántan küzdjön komoly tudományos
célokért.
Nincs nagyobb jutalma a professzoroknak,
mint
ha látják, hogy tanításuk megfogamzott, és a tudás
általuk gviíjtott mécsese egyre fényesebb lánggal ég
a tanítványok
lelkében..."
- Oktatóink és hallgatóink elhivatottságát és tudományos teljesítményét mutatja, hogy a 2009. évi OTDK-n
a szegedi hallgatók 67 első, 55 második, 62 harmadik
díjat szereztek. Kiérdemeltek továbbá több mint öt
tucat különdíjat, dicséretet, kiemelt dicséretet, egyéb
elismerést. Ezzel ők végeztek az országos összesített
lista első helyén. Az összesen 184 dobogós helyből
78-at tudhat magáénak a természettudományi és informatikai kar, 50-et a bölcsészettudományi kar, 17et az állam- és jogtudományi kar, 8-8 helyet a GTK,
JGYPK, ÁOK, 7-et a mérnöki kar, 4-et a GYTK, 2-t az
ZMK, 1-1-et az MGK és az ETSZK.

- A Magyar Rektori Konferencia elnökeként
együtt
tárgyal az MTA elnökével, a Felsőoktatási
Tudományos Tanács, a Magyar Akkreditációs
Bizottság,
a Nemzeti Bologna-bizottság
elnökeivel. Lassan törvény lesz önökből?
- Az öt elnök folyamatosan egyeztet a felsőoktatást
érintő kérdésekről. Ennek jelentőségét növeli, hogy
a mostani kormányrendelet szerint a kutatóegyetemi
minősítés csapatát ez az öt elnök alkotja. Együtt fogjuk
készíteni a felsőoktatás hosszú távii stratégiáját, javaslatot dolgozunk ki a finanszírozás új modelljére. A munka
nyilvánosságához hozzátartozik, hogy a Magyar Rektori Konferencia honlapján tesszük közzé a dokumentumokat. így aztán minden professzortársam részt vehet
a programalkotásban, együtt alakíthatjuk a felsőoktatás
következő legalább 10 évre vonatkozó stratégiáját.
- Hasonlót
javasolt
egyik
Bernáth Árpád
professzor.

vitaindító

cikkében
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Szabó Gábor rektor kitüntetéses doktori címet adott át Sólyom László köztársasági elnök jelenlétében
Sztriha László neurológusnak a Szegedi Tudományegyetem Napja alkalmából 2 0 0 9 . november 11-én
rendezett ünnepi szenátusülésen.

- Vettem „dörgedelmét". Ezért ez egy olyan kezdeményezés a Magyar Rektori Konferencia részéről,
ami lehetővé teszi, hogy mindenki gazdagítsa/gyengítse a felsőoktatással kapcsolatos elképzeléseket ki-ki vérmérséklete szerint.
- Ón a 2000-ben megszületett univerzitás
második
rektora, aki immár a második vezetői ciklusa végéhez érve leghosszabb ideje irányítja Szeged és a délalföldi régió legnagyobb intézményét. Az eltelt hét
év teljesítményéből
melyek a legfontosabbak,
amelyeket pozitívumként,
sikerként kiemel - a szegedi
felsőoktatási integráció első tíz évét értékelve?
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- Jól működő egyetemirányítási struktúrát sikerült kialakítani. Bármelyik szintet vesszük - rektor,
rektorhelyettesek, kari dékánok, igazgatóságok
megállapíthatjuk: azonos minőségben vesznek részt
a szervezet irányításában, persze más-más tartalom-

mal és felelősséggel. A legfőbb döntéshozó szerv,
a Szenátus szakszerű és törvényes működtetését
nagy szakértelemmel és szakmai alázattal végzi Merényi Mária főtitkár asszony. Az egyetem nemzetközi
reputációja hazai és nemzetközi
összehasonlításban
is nagyon sokat erősödött. Bármelyik rangsort tekintjük, a sanghaji nemzetközi listát vagy a hazai rangsorolásokat, egyetemünk és annak karai tartják stabil előkelő helyezéseiket. A magyar felsőoktatásban
az előkelő harmadik helyen állunk a tudományos
minősítéssel rendelkezők száma tekintetében. Külön
sikerként élem meg, hogy megalakult egyetemünk
12. kara, a fogorvos-tudományi. Fontos eredmény,
hogy folyamatosan nőtt az egyetemre jelentkező
hallgatók száma: amióta megváltozott a felvételi
rendszer, az első helyen egyetemünket választók száma is folyamatosan növekszik. 2009-ben - az előző
évhez képest - csaknem 20 százalékkal, szám szerint több mint 17 ezerrel több hallgató jelentkezett

a szegedi egyetemre, közülük tízezren első helyen
jelölték meg az intézményt. így nem csoda, hogy
a vidéki felsőoktatási intézmények közül a szegedi
fogadhatja a legtöbb elsőévest is - mind az összlétszám, mind az államilag támogatott képzések
tekintetében. A tehetséggondozás területén mértékadóak eredményeink, nevezetesen 18 doktori iskola működik, az elmúlt években közel 400 fokozatot
adtunk ki. Az MTA-kutatócsoportok száma 12. A kutatás-fejlesztés és innovációs aktivitás révén folyamatosan bővül az a külső ipari és szolgáltatói kör,
amelyikkel együtt valósítjuk ezt meg. Folyamatosan
növekedtek az OTKA-pályázatokon - az elnyert öszszeggel 3. helyen állunk egyetemeink közötti versenyben - , továbbá az NKTH Jedlik Ányos és Nemzeti Technológiai Programok pályázatain elnyert
források mennyisége, amellyel a 2. helyet értük el
a hazai rangsorban a BME-t szorosan követve. A bejelentett szabadalmak számát tekintve egyetemünk
jegyzi a legtöbb bejelentést a Debreceni Egyetemmel közösen. A Dél-Alföldi Neurobiológiai Tudásközpont (DNT), a Környezet- és Nanotechnológiai
Tudásközpont, valamint a Dél-Alföldi Élet- és
Anyagtudományi Kooperációs Kutató Központ alapés alkalmazott kutatási eredményei, szabadalmak,
rangos folyóiratokban történő publikációk formájában, jelentős mértékben hozzájárultak egyetemünk
tudományos reputációjához. A legtöbb spin off vállalkozás, számszerűen 12 nálunk született a magyar
felsőoktatási intézményi környezetben. Ugyancsak
folyamatosan növekedett az európai uniós FP6-os
és FP7-es keretprogramokban az elnyert pályázatok száma, amely összesen 40. A Web of Science
adatai szerint 2004 és 2008 között közel 4000 publikációt jegyeznek egyetemünk munkatársai, és ezzel az SE után másodikok vagyunk a rangsorban.
Az infrastruktúra legnagyobb ívű tervét még Mészáros Rezső rektor úr és Rácz Béla akkori és mostani rektorhelyettes készítette, de az én időmre esik
a tanulmányi és információs központ befejezése, illetve tartalommal történő megtöltése. Ez az épület
a magvar felsőoktatás egyik legrangosabb,
nívódíjban is kitüntetett épülete, amely az elmúlt évek nagy
felsőoktatási beruházásai során megvalósult. Bár
eredetileg csak könyvtárnak épült, de mára ide került a hallgatói szolgáltatói részleg, otthont ad a hallgatói önkormányzat irodáinak, a könyvesboltnak,
ajándékboltnak. E részlegek befogadása a József
Attila nevét viselő TIK nagyszerű épületébe Mader

Béla könyvtárigazgató kompromisszumkészségének
is köszönhető. Számos infrastruktúra-fejlesztés indult, melynek részletei ismertek az egyetemi közvéleményben: több kollégium korszerűsítésétől kezdve
a gazdaságtudományi kar otthonává lett Kálvária
sugárúti épület felújításán át - Farkas Beáta dékán
érdeme — az újszegedi biológiai épület - Mezősi
Gábor dékán érdeme — elkészültéig. Nagyon nagy
eredmény az is, hogy a sok-sok gazdasági probléma ellenére mégiscsak stabil költségvetésű az SZTE,
ahol nincs PPP-teher, vagy olyan 90 és 60 napon
túli tartozás, aminek rendezése miatt izgulnia kellene az egyetem közvéleményének. Mindez annak
a filozófiának köszönhető, hogy a karok önállóan
gazdálkodnak, s ez egy olyan szemléletű
felelősséget
alakított ki, ami az egész egyetem stabil működését
biztosítja. A jól szervezett és hatékonyan működő
gazdasági-műszaki főigazgatóság Tráser Ferenc vezetésével biztosítja a stabil hátteret gazdálkodásunk
irányításában.
- Mérföldkőnek tartja az egészségügyi integrációt

is?

- Mindenképpen! Vallom, hogy az egyetem szenátusa bölcs döntést hozott, amelyhez nagyon nehéz
tárgyalások eredményeképpen jutottunk. Mert ha
visszaemlékeznek az ítészek: ez közel egy évig tartó küzdelem volt, mely majdnem lesre futott, s ha
az egyetem szervezeti és működési szabályzatának
minden pontját ismertem volna, talán nem is lenne. De akkor úgy éreztem, hogy ebbe az irányba kell
elmozdulni. Mikor eldöntöttem, mint vezető, hogy
afelé irányítom a szenátus munkáját, hogy szavazza meg az egészségügyi integrációt, a szakmai érvek
mellett „hallgattam lelkiismeretem szavára" is, de
meggyőződésem, hogy jó szerződést kötöttünk a várossal. Ebben az esztendőben, 2009-ben egy kicsit
bajban vagyunk a finanszírozással, de ez olyan objektív tényező, ami kivédhetetlen egy egyetem számára.
- Az egészségügyi integrációt is „bevállalta" a szegedi egyetem. Ez a folyamat még nem jubiláns, nincs
tízéves, mint a legutóbbi felsőoktatási
integráció,
de azért már lehet mérleget készíteni. Mi az, amin
a rektor
változtatna?
- Az egészségügyi integrációnak még csak az elején tartunk, vannak bizonyos részeredmények, de

a számvetésnek még nincs itt az ideje. Van viszont
határozott véleményem az egészségügyi finanszírozás hektikus állapotáról. Érvényes szenátusi döntés van arra vonatkozóan, hogy az egyetem költségvetését a lehető legteljesebb mértékben
függetleníteni
kell a betegellátási finanszírozástól.
Senkinek sem
jó az a kettőség, hogy az integráció eredményeként
a klinikák fenntartójává vált a mindenkori Oktatási
Minisztérium, a szakmai felügyeletet pedig a betegellátás területén az egészségügyi kormányzat és az
OEP közösen gyakorolja. Ez a helyzet szabálytalan
gazdálkodást eredményez egy oktatási intézmény
esetében, mert csak keresztfinanszírozással tudjuk
egyensúlyban tartani költségvetésünket. Az egyetem
nemzetközi elismertségéhez az általános orvostudományi kar kutatás-fejlesztési eredményei alapvetően
járulnak hozzá. A kutatások színterei az orvostudományban a klinikák. Méltatlan és igazságtalan a finanszírozásuk. Mindaddig, amíg nem látom megnyugtatónak a stabil, kiszámítható finanszírozást,
értelmetlen beszélni bármilyen szervezeti változtatásról. A magánosítás bizonyítottan zsákutca, ezért
tovább küzdök, hogy a mindenkori kormányzat
megértse, hogy a klinikákat súlyuknak, terhelésüknek, világszínvonalú betegellátási tevékenységüknek
megfelelően finanszírozza. Ha ez elmarad, akkor
az orvosképzés és -továbbképzés is zsákutcába kerül
veszélyeztetve ezzel az eddig kivívott, nemzetközileg is számottevő eredményeinket, mind az oktatás
és azon belül az idegen nyelvű képzés, mind pedig
a kutatás-fejlesztés területein.
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- Mi az, amit az elmúlt hét évben nem sikerült
ni, bár fontosnak tartotta
volna?

elér-

Tag (2009-). SZTE rektor: (2003-). I. Szeged
Lions Klub tagja (2005-től). DÉMÁSZ KajakKenu Szakosztály Elnökségi tagja (2006-).

- Azt gondolom, hogy a rektori pályázataimban
megfogalmazott programot sikerült jó színvonalon
teljesíteni. Vannak persze megvalósulatlan elképzelések, de azok nem befolyásolták az egyetem töretlen fejlődését. Az Öthalmi úti laktanya 100 hektáros
területének hasznosítása például nem sikerült. Hiszen
ebből a szuperlézeres fejlesztés is csak 10 hektárt igényel. Persze azért nagyon jó, hogy nem kótyavetyéltük el a területet, és nem engedtünk a különböző
bevásárlóközpontot oda óhajtó befektető és fitneszguruk kívánságának, mert most szabadon gazdálkodhatunk akár tízszer tíz hektárral. De azért
van hiányérzetem: mostanra sikerült csak olyan

Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje
(2005). Kutatási területek: Hibrid (konvektívmikrohullámú) energiaközléses anyagkezelés,
mikrohullámú hőközlés elmélete és gyakorlata.
Hő-, anyag- és impulzus transzport folyamatok
vizsgálata élelmiszeripari műveletekben, eljárásokban. Tudományos közleményeinek, hazai, nemzetközi előadásainak száma: 210. Társszerzős
tankönyvei száma 4. Oktatási jegyzeteinek száma
7. Szabadalmak száma 3. Unokája Tas. Hobbi:
teniszezés, síelés, lovaglás.

nagyléptékű beruházást, tudástranszfer jellegű munkahelyet teremteni, mint az ELI, de egyelőre akár
a gyógyszeripari, akár az
információs-technológiai,
vagy egészségipari kutatásainkra alapozva nem sikerült idehozni más munkahelyteremtő
beruházást. De
reménykeltő tárgyalást folytatunk egy komoly angol szakmai befektetővel informatikai, „eall center"
jellegű központ idetelepítéséről több 100 munkahelylyel. Ugyancsak közel állunk egy új fogorvos-klinikai
beruházás megvalósításához.
- Ezek a vágyak, feltételezem, célkitűzés
bekerülnek a következő ciklus stratégiai
közé.

formájában
elképzelései

- Feltétlenül, hiszen az új infrastruktúra végeredményben a ránk bízott nemzedék minőségi oktatásának feltétele. Célként fogalmazódhat meg
a különböző szervezeti kultúra egységesítése egyetemi szinten. Nem sikerült áttörést elérnünk az idegen
nyelvű képzésnek az orvos-, fogorvos-, gyógyszerészkarokon kívül más karokra való kiterjesztésében. Nem sikerült még megfelelő számú külföldi oktatót bevonni hallgatóink képzésébe, holott e téren, vagyis hogy
hány vendégoktatót küldünk külföldre, és fogadunk
máshonnan, a legutóbbi felmérések szerint elsők vagyunk Magyarországon. Ezen persze úgy kell változtatnunk, hogy a bent lévő oktatói állomány munkahelye stabil maradjon. Ide nem azért kell karonként
3 - 4 külföldi oktatót hozni - amit egyébként elbír
az egyetem - , mert fölösleges vagy éppen kevés itt
az egyetemi tanár, hanem azért, hogy ezek a - például Nagy-Britanniából, Németországból, az Amerikai Egyesült Államokból érkező — tudósok elhozzák
a hazájuk kultúráját, az ottani, esetenként tőlünk
eltérő szemléletet. Ettől áttörést várok, mert ezt a nagyon bonyolult világot mégiscsak a felnövekvő értelmiség fogja „kiegyenesíteni"! Tévedés ne essék: nem
azért kell ide külföldi hallgató, hogy az egyetem büdzséjét egyensúlyba tartsa! E fordulatnak egészen
más az üzenete. Az, hogy együtt éljen itt például egy
szerb, egy angol, egy olasz, egy német, egy magyar,
egy argentin, egy perui hallgató, küzdjön meg a többiek identitásérzésével, tanulják meg egymás esetenként nagyon is eltérő kultúráját, szokásait tisztel-

ni. Tehát rendkívül fontos ennek a sokszínűségnek
az egyetemen belüli kialakítása.
- Mindez a következő öt-tíz év feladata? Milyennek
látná tíz év múlva, 2020 táján a Szegedi Tudományegyetemet?
- Akkor azt szeretném olvasni az akkori Délmagyarban, hogy az oktatói állomány 2 5 - 3 0 százaléka külföldi, a hallgatók 30-35 százaléka más országokból érkezett hozzánk diplomát szerezni, ha
nem is Nobel-díjas, de arra ajánlott professzor dolgozik a Szegedi Tudományegyetemen. Az egyetem
inkubációs hálózatot üzemeltet, ahol a kutatóink,
kreatív hallgatóink saját innovatív vállalkozásaikat működtetik. Zökkenőmentesen működik a 265
ágyas klinika, a fogászati klinikai tömb hazai és külföldi gyógyulni vágyó pácienseink megelégedésére.
Nemzeti kutatóegyetemi ranggal rendelkezik egyetemünk a hozzá méltó finanszírozással, amelynek
eredményeként a világ vezető tudományos folyóirataiban (Nature, Science, PNAS - Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States
of America) sorozatban jelennek meg publikációink.
Szerintem átalakul a ma 12 karú egyetem szervezete, irányítása. Kritikus tömegű intézményekből,
tudományos műhelyekből áll össze a szegedi univerzitás, mely őrzi kutatóegyetemi státusát, nemzetközi rangját. Bízom benne, hogy akkor sem lesz
bent a politika a Szegedi Tudományegyetemen,
s megtartja autonóm státusát. Remélem, hogy ezzel
szoros összefüggésben a Szegedi Tudományegyetem
adja a Magyar Köztársaság elnökét, és sok kolléga
vállal kormányzati szerepet, mert a tudományos felkészültség addigra előfeltétele lesz a kormányzati
adminisztrációban való részvételnek. Tíz év múlva
az egyetemnek lesz fedett sportuszodája a Hattyas
soron, ahova én is eljárok majd - az unokámmal.
Azt is remélem, hogy lesz az SZTE-nek egy olyan
sportegyesülete, amely a tudományos reputáció
mellett tovább növeli az egyetem vonzóképességét.
Bízom benne, hogy tíz év múlva nagypapaként lesz
időm foglalkozni, együtt tanulni az addigra általános iskolássá cseperedett fiú unokámmal, aki nagy
büszkeség számomra. Majd meglátjuk!
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A MAGYAR T U D O M Á N Y O S AKADÉMIA S Z E G E D I
A K A D É M I A I B I Z O T T S Á G A 1991 É S 1999,
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a legnagyobb magyarországi tudományos műhelyeknek "

A

z erdélyi Nagyszebenből, illetve Pécsről érkezett, de a szegedi tudományos élet vezető személyisége lett
Telegdy Gyula. A szegedi orvosegyetem kórélettani intézete vezetőjeként a betegségek mechanizmusát
és kialakulását kutatja. Nemcsak a munkája miatt fejlett éleslátására és elemzőképességére, hanem tudományos és intézményvezetői tapasztalataira is gondolva kértük a szegedi univerzitás és a felsőoktatási integráció betegségeinek leírására, egyfajta diagnózis felállítására.
- Amikor 1975-ben a kórélettani intézet élére megérkezett a pécsi egyetemről, interjút adott Szeged
lapjának, a Délin agya ro rs zágna k. Most
visszagondolva, 35 éve milyennek látta új
munkahelyét?
- Pécsett kollegiális légkörű munkahelyet hagytam
hátra. Az egyetem azonban ebben az időben az integrált oktatás r e f o r m j á b a n izzott. Olyan elvetélt
ötletekről lehetett hallani „reform" címszó alatt,
mint például: a tárgyakat összevonni, a hallgató három diszciplína közül csak az egyik blokk tételeiből
húzott a vizsgán, aztán vagy szerencséje volt, vagy
nem. De az is előfordult, hogy az anatómiát, a biokémiát és az élettant egyszerre kellett letennie a hallgatónak. Vagy azt mondták, hogy egyedüli üdvözítő,
ha a szervrendszereket az alapoktól a klinikumig
egy blokkban oktatjuk. Például az úgynevezett
„mozgató rendszerben" benne foglaltatott az anatómia, a fiziológia, a klinikum..., mindez abszurditás.
A tárgyak integrálásának fejben kell
megtörténnie.
Ma m á r látjuk, hogy ezek az úgynevezett reformok
sehova se vezettek, csak szétverték az orvosképzés
hagyományos struktúráját, aminek lényege, hogy az

alapoktól kezdve fokozatosan épül föl. Ezt Szegeden
sokkal megfontoltabban, részeredményekkel
változtatták, ezért kevesebb visszalépésre volt szükség.
- Mi ennek a magyarázata? Óvakodott
tól a szegedi
orvosegyetem?

a

reformok-

- Szeged konzervatívabb intézmény hírében állt. Talán az itteni vezetők bölcsessége lehet az oka annak,
hogy a párthatározat formájú reformok bevezetésének nem mondtak, mert nem mondhattak ellent, ellenben látszat- vagy részmegoldásokkal megőrizték
a tradíciókat.
- Milyen volt a szegedi intézet fölszereltsége
a pécsivel
összehasonlítva?

például

- Őrültnek tartottak, amikor elfogadtam az itteni
állást, mert a szegedi orvosegyetemen az alagsorba dugott intézet alapfelszereltsége egy centrifugából és egy fotométerből állott. Később fölkerültünk
az első emeletre, mert - nemes gesztussal - Szontágh
Ferenc professzor, az akkori rektor tartotta magát

szeti klinikán megalakult a WHO klinikai központja.
Ezért egy teljesen új területet kellett beindítanom:
a neurohormonok, az agy működését befolyásoló
hormonok vizsgálatát. A hormonoknak a központi
idegrendszerre gyakorolt hatását még Pécsett kezdtem kutatni. Ezt az irányt támogatta a Szegeden
már akkor is erősnek számító peptidkémiai csoport,
akkor Kovács Kálmán, később Penke Botond, ma
Tóth Gábor professzor vezetésével. így általuk olyan
anyagokhoz jutottunk, amelyet a kereskedelemben
nem is tudtunk volna megvásárolni. E prosperáló,
új területen szinte bármihez nyúltunk, új eredményt
hozott. így aztán tíz évvel az idejövetelem után
a kórélettan az egyetem egyik legproduktívabb
intézetévé nőtte ki magát, munkatársaim és tanítványaim közül ma h á r m a n a Magyar Tudományos Akadémia tagjai lettek. A diákokkal is jó kapcsolatokat
ápoltunk, hiszen például a neurológiát most vezető
Vécsei László professzor, akadémikus diákkörösként
nálunk kezdte a kutatómunkát. Utódom, Szabó Gyula professzor is mellettem kezdett mint diákkörös.
- Mint cseppben a tenger, az ön intézetének
fejlődése
mutatja az orvostudomány
fejlődését is. így aztán
talán azt is modellezheti, milyen volt az orvosegyetem és a tudományegyetem
közötti
együttműködés?
az ígéretéhez, amelyet akkor tett, amikor fölkért
az állásra: átadta a klinikán belüli lakását a kórélettani intézetnek - laborjaink egy része ma is azokban
a helyiségekben található. Hozzá kell tennem, hogy
egy év múlva meghalt a pécsi kórélettan vezetője,
és visszahívtak, de nem mentem, mert addigra már
három munkatársam átjött Szegedre. De azért sem
volt számomra visszaút, mert erkölcsi kötelességemnek éreztem, hogy ne hagyjam cserben azokat, akik
kiálltak mellettem.
- De kihívást
tása?
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is jelentett

a szegedi

intézet

fölállí-

- Természetesen. Ugyanakkor hozzáteszem: amiért én Szegedre jöttem, a reprodukció kutatása,
az kútba esett. Arról volt szó, hogy Szegedre kerülésemmel egy jó reprodukciós központot csinálunk,
amelynek klinika része Szontágh vezetésével, míg
elméleti része az én irányításommal működhetett
volna, s így minden reményünk meg lett volna arra,
hogy elnyerjük a WHO támogatását. Közben azonban Szontágh professzor elhunyt, s a szegedi szülé-

- Ilyenről nemigen számolhatok be. Az orvosegyetem
akkor különálló egységként dolgozott. A szegedi egyetem másik, vagyis tudományegyetemi részével csak
1991-ben kerültem kapcsolatba - akkor, amikor
az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke lettem.
- De a rendszerváltás időszakában a SZOTE orvoskari dékánjaként, majd az orvosegyetem
általános
és oktatási rektorhelyetteseként
dolgozott.
Ebbéli
minőségében sem alakult ki munkakapcsolata
tudományegyetemi
kollégáival?
- Időnként találkoztunk, de munkával összefüggő
kapcsolat, együttműködés akkoriban még nem alakult ki a két egyetem között.
- Pedig párhuzamosság
létezett. Például
mindkét
egyetemen kialakultak úgynevezett
kerekasztal-tárgyalások...
- Ez a dékáni időszak végére esett, az egyetem rektora Szilárd János volt. Létrehoztuk a Tanári Testű-

letet, amelynek első elnökévé megválasztottak. Olyan
megállapodás született, hogy akit a Tanári Testület
nem jelöl, nem lehet rektorjelölt. A testület a rektori posztra Karácsonyi Sándor sebészt jelölte. A hallgatóság viszont Fráter Lorándot. A lényeg: a Tanári
Testület elé került a hallgatói javaslat, de nem nyert
támogatást, ám Karácsonyi Sándor egyedüliként
nem vállalta a jelölést a rektori posztra. Erre kénytelen voltam újra szavazásra bocsátani a kérdést,
így lett rektorjelölt Fráter Loránd.

DÁTUM: 1961, 1990
„Az M T A Elnökség 1961 elején az alábbi
határozatot hozta: 'Az országban folyó tudományos munka, valamint a jobb központi
irányítás és ellenőrzés elősegítése érdekében kívánatos, hogy egyes vidéki egyetemi
városokban (elsősorban Szeged, Debrecen
és Pécs, későbbi időpontban esetleg Sopron,

- Hallottam olyan véleményt, hogy az akkor okozott
károkat húsz év alatt sem heverte ki az orvosegyetem. Milyennek látta a Fráter Loránd által igazgatott időszakot?
- Az egyetem súlyát, tekintélyét a professzori kar adja
meg. Ezzel szemben a Fráter-féle időszakban az egyetemi professzor az „egyes számú közellenség" lett. Ez
az időszak az orvosegyetem életének egyik legszomorúbb és legmegrázóbb időszaka volt. Nem szívesen nyilatkozok erről az időszakról. Akit ez közelről
érdekel, olvassa el az akkori napi sajtóban megjelenő
cikkeket. Az orvoskar a botrányoktól volt hangos. Ez
a dicstelen periódus erkölcsileg és anyagilag is megroppantotta az egyetemet közel 1,5 milliárdos hiánynyal.
- Mégis hat éven, két rektori cikluson át irányította
a SZOTE-t Fráter Loránd. A számonkérés, a rehabilitáció
megtörtént?
- A következő rektor, kijelentette: nem hajlandó
elődje módszereit követni... Egyébként is: az az
óriási társadalmi változás, ami több mint húsz évvel
ezelőtt elkezdődött, sok jót és rosszat is a felszínre
dobott. Tudom, hogy egyesek gyűjtötték a Fráter-féle
újságcikkeket és más dokumentumokat. Gondoltam
m á r rá, le kellene jegyezni az emlékeket. Aztán elvetettem az ötletet, mert nem akarok emléket állítani
ennek a periódusnak. Bár, ki tudja...
- A politika korábban is jelen volt az egyetem vezetésében: például a rektor Petri Gábor
országgyűlési
képviselő, sőt: az Elnöki Tanács tagja is volt...

Miskolc) akadémiai bizottságok létesüljenek'.
Az Elnökség tehát határozott. Saját kebelében
eldöntötte, hogy ennek az újonnan létesítendő
bizottságnak az elnöke Budó Ágoston akadémikus, az MTA elnökségi tagja lesz. (...) Ez volt
a gyakorlat a SZAB életében 1990-ig: a szoros
központi irányítás. Budó Ágostont haláláig,
majd őt követően 15 éven át (1970-1985)
Szőkefalvi-Nagy

Bélát

kijelölték

SZAB-

elnöknek. (...) Berend T. Iván elnökké választásakor (1985) (...) az Elnökség ugyancsak
kijelölte Grasselly Gyula akadémikust a SZAB
elnökének. (...) Az 1990-es tisztújításkor (...)
a SZAB szótöbbséggel megválasztott elnöke
a SZAB orvostudományi szakbizottságának
addigi elnöke, az 1990. május 21 -én az MTA
levelező tagjává választott Telegdy Gyula lett.
(...) Lényegében (...) ugyanazt az álláspontot
képviselte, mint Kosáry Domokos az elnöki
székben. A politikát a lehető legtávolabb kell
tartani a SZAB-berkektől. Az újonnan megválasztott (...) Telegdy (...) vázolta vezetési koncepcióját. Ennek értelmében igyekszik maradéktalanul betölteni a SZAB regionális szerepkörét;
azon lesz, hogy növekedjék az értelmiségnek
helyt adó funkciója; törekedni fog a szakbizottsági munka folyamatosságára, valamint igyekszik minél előbb sikeresen befejezni a székház
rekonstrukcióját..." „Kosáry Domokos MTAelnöktől" származik az intenció: „az MTA nem
öregurak klubja, hanem a tudományt művelők
széles körére támaszkodik, és a magyar tudomány egészét kívánja képviselni".
(Minker Emil: A Magyar Tudományos
Akadémia Szegedi Területi Bizottságának

- De az akkori szegedi orvosegyetem összetartó közösség volt, tisztelték, becsülték egymást az emberek. A rektor támaszkodott a professzori karra.

története - 1962-2006)

- Az orvosegyetemek
önállóságukat
hangsúlyozták,
vagy láttak példát - például külföldön - az integráció előnyeire?
- Az integrációt nem az egyetemek, hanem a politika kezdeményezte.
Tehát nem alulról
indult,
a felsőoktatási intézmények összefogására hazai
példát nem, de annál több külföldi mintát láttunk.
Az integráció előnye például Amerikában elsősorban
abban áll, hogy a hallgató beiratkozik az egyetemre, és ettől kezdve az intézményen belül olyan
vizsgaelőírásokat választ, amilyeneket akar, végül
összeáll, hogy mondjuk pszichológus akar lenni,
s ahhoz milyen tárgyakat kell lehallgatnia, miközben
végig fenntarthatja annak lehetőségét, hogy váltson,
illetve egy időben, ha bírja teljesíteni a követelményrendszert, akár több szakot is elvégezzen.

- A politika egyértelműen el volt kötelezve az integráció mellett.
- A politika miért akarta
az átalakulást?

ennyire

vehemensen

- A külföldi minta miatt: Európa nagy egyetemei sokkaritak. Ugyanakkor az amerikai egyetemek többféle minta alapján szerveződnek. Érdekesség, hogy
szomszédunkban, Ausztriában az orvosegyetem kivált
az integrált felsőoktatásból, aminek az az oka, hogy
a betegellátás, ami az oktatás egy részét képezi, financiálisán olyan nagy volument és akkora problémát jelent, hogy ezzel egy integrált egyetem nehezen tud megbirkózni. Magyarországon a politika
kikényszerítette az integrációt, de azzal sose nézett
szembe, mit hozott ez a változás.

Ez sajnos a mai napig sem működik a magyar
egyetemeken.
- Miért?
- Talán, mert erősek maradtak a karok.

TALALKOZASOK:

„Két évig voltam Svédországban, egyet pedig

- Holott reform reformot követett a magyar felsőoktatásban is. De mit is értsünk reform alatt?

az Amerikai Egyesült Államokban töltöttem,

- Például a tantárgyakon belül az új megfigyelések,
a betegellátásban az új gyógyszerek figyelembevételét. A tantárgyak oktatásának folyamatosan
meg
kell újulniuk. Sőt: a tudomány fejlődésével, új kutatók és eredmények jelentkezésével új tantárgyak
is megjelennek. így lett új tárgy az immunológia,
a reumatológia, endokrinológia. Tehát az oktatás folyamatosan megújul. De a felsőoktatás egészét
érintő nagy átalakításra — az integráció előtt — csak
egyetlenegyre emlékszem, mikor párthatározat írta elő
a reformot. Az egyetemen belül persze voltak átalakulások: ezek többnyire személyhez kötődtek, vagyis
egy új kutatási irányban eredményt fölmutató tudós
az oktatásra is lehetőséget kapott. Dékánságom ideje környékén jött létre például az endokrinológia,
a hormonzavarokkal foglalkozó önálló osztály, vagy
rektorhelyettesi időszakomban a magatartás-kutatás, mely diszciplína korábban nem is létezett.

az a feltételek közti különbség. Még a pénz sem

úgyhogy van tapasztalatom a külföldi munkával
kapcsolatban. Ami igazán kedvező lett volna,
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vonzott annyira, annak ellenére, hogy körülbelül
az itthoni fizetések öt-tízszeresét kereshettem
volna meg. A hazai környezet azonban teljesen
más, mint egy idegen helyé. Ráadásul külföldön
azt is tapasztaltam, hogy mindaddig nagyon
kedvesek az emberrel, amíg vendég, de amikor
már konkurenciát jelentünk számukra, megváltozik a légkör. Úgyhogy nem bántam meg,
hogy hazajöttem. (...) Két cikluson keresztül én
tölthetem be a dékáni posztot az orvosi karon
1985-től 90-ig. Ez idő alatt azt tekintem a legfontosabb feladatomnak, hogy megszervezzem
az orvostanhallgatók angol nyelvű képzését.
(...) A hallgatói érdeklődés jelentősen megnőtt,
90-ben például már több mint hatszázan jelentkeztek az egyetemünkre külföldről."
(A Szabó Endrének adott interjú részlete
- Portrék a Szegedi

- Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága
elnökeként
kicsit kíviilről-felülről is szemlélhette a felsőoktatási
integrációt. Milyennek látta a főszereplőket?

ezt

Tudományegyetemről II., 2005)

Az M T A elnöksége 1963-as állásfoglalása szerint Szegeden Akadémiai Székház legyen, melyet a korábban
Hungária Szállodaként is használt épületben kívánta létrehozni. Az épületet 1868-ban feltehetően Hild
József tervei szerint, késő klasszicista stílusban építették. Ez volt Szeged első nagyvárosi rangú épülete,
ami társasági központtá vált. Itt alakult meg a Szabadelvű Kör, amely az első szegedi tudományos jellegű
egyesület volt, ahol gyakran tartottak irdodalmi ünnepélyeket, felolvasásokat is. Fotó: Somogyi Károlyné.

- Ön milyen ellentmondásokat

lát?

- Például: arról volt szó, hogy az integráció koncentrálni fogja az erőket, és nem lesz annyi egyetem, mint annak előtte. Ezzel szemben most a hazai
felsőoktatási intézmények száma a korábbinak duplája. Ám ebbe belenyúlni az aktuális politika számára nem kockázatmentes vállalkozás.
- A felsőoktatási tudományos tanácsnak ön is tagja
volt. Nem tudták volna megakadályozni
az tijabb és
újabb intézmények
alapítását?
- Egv-egv város számára státusszimbólum,
hogy
főiskolát, egyetemet hozzon létre. Utóbb a főiskolák
jó része egyetemmé vált azzal, hogy beolvadt egy
egyetembe. Csak egy feltétel teljesülésére figyelt
a felsőoktatási tudományos tanács: a személyi, vagyis
a perszonális feltételek adottak-e az intézményben.

Azt például soha senki meg nem nézte, hogy a r r a
a képzési f o r m á r a szüksége van-e a gazdaságnak,
az országnak. Ebből következően olyan diszciplínák jöttek létre, amelyekre a piacnak vagy az országnak nincs szüksége, és csak a csalódott munkanélküliek számát növeli. Tehát gyakorlatilag nem
a szükségleti oldaláról, h a n e m a feltételi oldalról
történt az új diszciplínák, új szakok, új ágazatok
beindítása. Közben a normatív támogatást is bevezették, így egyetemi érdekké vált, hogy minél több
szakot indítson, és minél több hallgatót vegyen föl.
Ezzel p á r h u z a m o s a n a felvételi követelmény csökkent a n n a k érdekében, hogy be lehessen tölteni
a helyeket. Az oktatók szemszögéből ennek az lett
a következménye, hogy aki keményebb maradt, az ki
volt téve annak, hogy a hallgatók leszavazzák. Ezért
az oktatók puhák lettek, s ezáltal népszerűek. Ugyanez érvényesül a felvételinél is: ha az egyetem abban érdekelt, hogy minél több hallgatót vegyen föl,
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Szegedi akadémikusok, 2 0 0 6 . május 23. Első sorban állnak balról jobbra: Hatvani László, Telegdy
Gyula (a S Z A B elnöke), Meskó Attila (az M T A főtitkára), Dudits Dénes. Második sorban balról jobbra:
Venetianer Pál, Ormos Pál, Leindler László. Harmadik sorban balról: Bartók Mihály, Molnár József
(a S Z A B titkára), Alföldi Lajos. Hátsó sorban balról: Dobozy Attila, Gécseg Ferenc, Csörgő Sándor,
Dékány Imre, Mészáros Rezső.
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akkor csökkenti követelményrendszerét, és a diákok
bevonzásával tudja fenntartani magát.

- Az integráció előnyének tartja-e a közös
lehetőségeket, tudásközpontok
létrejöttét?

- Ez minden felsőoktatási intézményt
lyek az SZTE speciális vonásai?

- A pályázati rendszer állandóan változik. Az uniós pályázatok feltétele általában nem az univerzitás léte, hanem,
hogy kialakuljon valamiféle együttműköilés a különböző
karok és kutatók, illetve az ipari szereplők között.

jellemez.

Me-

- A válaszhoz át kellene látnom az egyetem egészének
működését. S bár mint a SZAB korábbi elnöke meghívott voltam a szenátus üléseire, ettől függetlenül nincs
elég információm. Ugyanakkor valószínűsítem, hogy
a hallgatók szemszögéből a legfontosabb előny, az áthallgatás nem lett olyan mértékű, mint lehetett volna.
A különböző karok különböző módon élik meg az integrációt. Például az orvosegyetem, melynek bevétele
jelentős a betegellátás és a devizás oktatás miatt, arányosan nagyobb összeggel száll be a közös büdzsébe.

pályázati

- Ugyanakkor a tudásközpontokon
belül megtörténik az, ami más formában nemigen: különböző karokhoz tartozó kutatók dolgoznak együtt.
- így van. Például az általam vezetett neurobiológiai
tudásközpontban közel ötven kutatási csoport vett
részt - a volt tanárképző főiskolától kezdve a volt JATE
és SZOTE intézetein át egészen az SZBK-ig. Ám ta-

pasztalatból mondom: ez az, amihez ha akarom,
azt mondom: „kellett az integráció", ha akarom, amellett érvelek, hogy „nem kellett", mert a pályázathoz
való kapcsolódás nem az intézményen, hanem a kutatók
személyén múlik. Tehát ha egyetemeknek hirdetnek
egy pályázatot, akkor előnyös az integráció, de ha szabadon, ilyen és ilyen témára írnak ki pályázatot, akkor
az intézmény jellegétől független a résztvevők köre.
- 1990-ben választották
SZAB-elnöknek.
felfogható integratív
szervezetnek?

A SZAB

- Igen. Amikor létrehozták az akadémia területi bizottságait, az volt a koncepció, hogy a régióban dolgozó kutatókat próbálja témák szerint
egyesíteni.
Szoktam is mondani, hogy jóval az egyetemi integráció előtt megtörtént a kutatási integráció, amelyeket
a SZAB több mint hetven munkabizottsága végez.
Ez régiós alapú együttműködés, amelynek keretét az
akadémia biztosítja: a különböző helyen, de azonos
kutatási problémán dolgozók lehetőséget kapnak,
hogy az akadémia bizottságain belül összeüljenek,
és kicseréljék gondolataikat.
- Ez

- Kétségtelen: jó, ha tudományos szempontból is
minél magasabban kvalifikált szakember a vezető,
de nem biztos, hogy a szakmájában kiváló tudós
a legjobb vezető is. Nagyon kevés egyetemünk van,
amelyik élén akadémikus áll. Egy ekkora egyetemet,
mint amilyen a szegedi lett, csak egy menedzser
típusú személy tud kézben tartani! Tehát a szegedi
univerzitás méretű intézmény szinte főállású rektort
kíván. Lehet valaki kiváló, de ha nem hajlandó átmenetileg sem föladni arra a periódusra a szakmáját,
akkor nem lehet igazán jó rektor. Tehát a szakma és
az intézményvezetés nehezen egyeztethető össze. Kivéve, ha az illető mögött olyan stáb áll, amelyik a munka részleteit nélküle is viszi tovább. Hozzáteszem:
az amerikai egyetemek elnöke nem a szakmát, hanem a pénzvilágot képviseli. Az egyetem elnöksége
is azokból az emberekből áll össze, akik a n n a k
működését finanszírozzák. Az elnök célja, hogy
szakmailag a legjobb oktatókat, kutatókat gyűjtse
össze az országból, hiszen az anyagi támogatás így
kamatozik a legjobban.
- Milyen jövőt vázol az SZTE-nek?

működik?

- Hogyne! Hiszen például egy kongresszusra való eljutás és szereplés manapság félmillió forintnál kezdődik.
Ezért óriási a haszna annak, hogy ha valaki kijut
külföldre, tapasztalatait, a tudományága legfrissebb
eredményeit az itthon maradiaknak is elmondhassa.
Ez biztosítja az állandó megújulási lehetőséget.

MONDOTTA:
- a SZOTE öt évéről
„Szeptember 12-én Szegeden járt a Művelődési

- Egy ciklus kihagyásával 15 éven át volt a SZAB
elnöke. Az akadémia munkamódszerén
kellett változtatni azért, mert létrejött az SZTE?

és Közoktatási Minisztérium vizsgálóbizottsága,

- Az első ciklus 3 év volt - amikor az első ciklusom
lejárt, akkor született meg az akadémiai törvény.
Onnan ketyegett a következő kétszer három év, így
lett összesen kilenc. Aztán három év kihagyás, majd
újraválasztottak kétszer h á r o m évre. Az akadémia
munkamódszerén nem kellett változtatni. Azonban
mindig fontosnak tartottam a régióval, az egyetemmel való szoros kapcsolatot.

titkár mostanra kilépett a bizottságból. Dr. Fráter

melynek elnöke dr. Szarnel Katalin főosztályvezető
volt. Az első meghallgatásra március 14-én került
sor dr. Nemcsók János vezetésével, ám az államLoránd rektor a március 14-i SZAB-székházbeli
vizsgálaton nem vett részt, mert az Egyetemi Tanácsot kizárták az ülésről. Az ott elhangzott vádakkal
és panaszokkal a mostani fordulóban szembesítették a rektort és az Egyetemi Tanácsot. (...)
A vádakkal kapcsolatban felszólalt dr. Telegdy
Gyula, aki az egyetem utolsó öt évét 'szomorú
történetnek' nevezte..."

- Kinek, pontosabban
irányítania a szegedi

milyen típusú vezetőnek
univerzitást?

kell

(Szegedi Egyetem, 1996. október 1.)
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- Ez nemcsak a helyi, hanem az Európai Unión belüli
tendenciáktól is függ. Az orvoskar problémája marad:
a betegellátás finanszírozási módja miatt állandó mínuszban van. Ennek egyik következménye, hogy ha
veszteséges az orvoskar, akkor azt a többi, például
a hallgatói létszám alapján pluszt termelő karnak
kell előlegeznie. így aztán kifelé az egyenleg lehet
pozitív akkor is, ha belül egy-egy kar veszteséget termel, de ezt a többiek nem tolerálják túl hosszú ideig.
Ezért a feszültség lehet financiális, ugyanakkor szakmailag gyümölcsöző lehet az együttműködés, amit
példáz, hogy az orvoskar „átoktat" a gyógyszerésztudományi karra, a természettudományi karra vagy
épp a pedagógiai főiskolai karra, továbbá számos
doktori iskolát is erősítenek. Tehát a jövőkép vázolását nagyban nehezíti a betegfinanszírozás
alakulása,
ami az egész világon probléma. Valamiféle drasztikus
irányváltásra nincs szükség, hiszen például eddig
is jól pályázott az SZTE, ugyanakkor jó lenne, ha
tényleg elkészülne a klinikai tömb. Gondnak az agyelszívást látom: félő, hogy a fiataljaink egzisztenciális okból, a bizonytalanság miatt külföldre mennek.
Az egyetem vezetésének legfontosabb feladata, hogy
a lokálpatriotizmuson túllépve a legjobb oktatókat
hozza az egyetemre. Fontos az is, hogy megfelelő
képviselettel rendelkezzen az egyetem a hazai és
nemzetközi fórumokon, s minél több támogatást sikerüljön ide vonzania.

regionális intézmény élén. Mindezek alapján
nek látja a szegedi egyetem reputációját?

milyen-

- A sanghaji listán fönn lenni az első háromszáz között egyetlen magyarországi vidéki egyetemként és
előkelőbb helyen, mint az ELTE: kiváló
reputáció
a Szegedi Tudományegyetem
számára. Fanyalgók
persze vannak, hiszen aki nincs rajta, az leszólja ezt
a listát. Nem hiszem ugyanis, hogy csakis Szeged
Nobel-díjas tudósának, Szent-Györgyi Albertnek köszönhetnénk ezt az eredményt. SZAB-elnökként
mindig is hangoztattam: az SZTE az akadémikusok,
doktorok száma alapján egyike a legnagyobb magyarországi tudományos műhelynek, a területi akadémiai
szférában talán a legnagyobb.

ÉLETPÁLYA:
Telegdy Gyula orvos - született: Nagyszebenben 1935. június 5-én. Orvostudományi
Egyetem, Pécs (1959). 1975-ig POTE Élettani
Intézet docense. 1975-2000: SZOTE Kórélettani Intézet igazgatója. 1985-1990: a SZOTE
orvoskar dékánja. 1990-1991: a Tanári Tes-

- Tehet-e a város az

egyetemért?

tület elnöke. Az MTA-SZTE Neurohuniorális
Kutatócsoport vezetője. 1997-2000: a SZOTE

- Kívülállóként úgy látom, Szeged sokszor tett a pályázatok sikeréért. Ugyanakkor a mobilitást is segítette: például ideérkezésem időszakában lakásadással. Ez óriási gesztus volt, de lehetne is, a magyar
tudományos élet egyik rákfenéje a „röghöz kötöttség",
ugyanis könnyen kialakul a tudományon belüli belterjesség. Ez ellen a németek úgy védekeznek, hogy
a diplomázó azon az egyetemen nem lehet profeszszor, ahol végzett, csak miután más intézményben
bizonyított. A másik modell: az amerikai rugalmasság hátterében az áll, hogy nemigen jellemző a lakástulajdon, a bérek lehetővé teszik, hogy az emberek lakásbérletre alapozzák az életüket.

általános és oktatási rektorhelyettese. 2000től professor emeritus. 2001-2006: Elméleti Orvostudományi Doktori Iskola elnöke.
Kutatási területek - Neuroendokrinológia: reprodukciós endokrinológia 1975-ig. Jelenleg
neurohornionok, neuropeptidek idegrendszeri
és endokrin hatásainak vizsgálata. Tudományos
dolgozatok száma: 828 (2008) - eredeti közlemény 509 (2008), könyv 2, könyvrészlet I 19,
disszertáció 2, abstrakt 200 (2006). Tudományos munkára való hivatkozások száma: 4321
(2008). Kumulatív impakt faktor: 707.207
(2008). Személyes adatok - Nős, felesége:
dr. Haszon Ibolya nephrológus orvos, egye-

- Bár az egykori SZOTE általános orvosi karja dékánjaként, illetve későbbi rektorhelyetteseként belülről
is átlát egy egyetemet, de felülről is látja a szegedi
felsőoktatást, hiszen 15 é\'ig állt az MTA SZAB mint

temi docens, 3 gyermekük van: Enikő és Ildikó
orvos, Gergő jogász.

DR.

DÉKÁNY

IMRE

AZ M T A S Z E G E D I AKADÉMIAI
BIZOTTSÁGA ELNÖKE 2008-TÓL:
„A tudásközpontok fölpörgették
a tanalmi integráció motorjait"

R

egionális tudásközpontként, a tudomány és a művészetek közös otthonaként fogja föl a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságát Dékány Imre, aki alelnökként 2002 óta vesz részt
annak a szervezetnek a munkájában, amelynek 2008 óta elnöke. Mivel korábban a háromkarú JATE és 2003tól a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyetteseként is tevékenykedett, tapasztalja: az. univerzitás és a SZAB
tudományos élete összefonódik.

- Radnótis diákként a műszaki egyetemre
készült,
nem a Szegedi Tudományegyetemre.
Miért? Mit tudott szegedi középiskolásként a József Attila Tudományegyetemről?
- A hatvanas években nemcsak a gimnáziumban, hanem m á r általános iskola hetedik-nyolcadik osztályában is hallottam a szegedi egyetemről.
Mert a szegedi Dózsa György Általános Iskolában
olyan tanáraink is voltak, akik az 56-os események miatt „nem nevelhették az egyetemi hallgatókat", ellenben nekünk szinte egyetemi szinten
adtak elő. Például az irodalmár dr. Ökrös László
- a Délmagyarország napilap újságírója és rovatvezetője, később az Új Tükör című folyóirat
olvasószerkesztője - az osztályfőnökünk volt. Dr.
Fenwesi István pedig az orosztanárunk, majd 7-8.
osztályban osztályfőnököm volt, akiről ugyancsak
utólag tudtuk meg, hogy a politikai olvadással 1962ben a tanárképző főiskola tanszékvezetője lett, majd
1979-től nyugdíjba vonulásáig ismét a szegedi egyetemen dolgozhatott. Neki azért is lett fontos szerepe
az életemben, mert ő beszélte rá édesapámat, hogy

ne gépipari technikumba, hanem a szegedi Radnóti
Miklós gimnáziumban tanuljak tovább. A Radnóti
gimnáziumban is olyan tanáregyéniségekhez lehetett szerencsém, mint például dr. Ésik Zoltán, vagy
a németet tanító dr. Arató Adám, s Bánfalvi József
volt az igazgató - csupa ismert név. Tudtunk arról
és számon tartottuk, hogy az egyetlen
magyarországi
Nobel-díjas, Szent-Györgyi Albert a szegedi egyetemen
oktatott. Nagy tekintélye volt az egyetemi intézeteknek, különösen a természettudományok és az orvostudományok terén. Ugyanakkor itt nem létezett
mérnök szak, márpedig engem gyerekkoromban
minden olyan szerkezet érdekelt, amelyet szét lehetett szerelni, ezért gépészmérnöknek készültem.
Aztán a kémia és a fizika t a n á r o m elmagyarázta,
hogy a mérnöki tudomány a tudás hasznosítása, de
vannak a tudománynak mélyebb régiói, így például az anyag jobb megismerése. Sosem felejtem el,
hogy hozott egy pohár vizet, és azt mondta: „nem
tudjátok, gyerekek, ebben a pohár vízben mekkora
energia lakozik". Szöget ütött a fejembe a gondolat:
„miért van ebben energia?" S mennyire igaza volt
50 évvel ezelőtt: lassan a víz értékesebb lesz, mint
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sültem azzal - , hogy micsoda neves tudósok oktatják
a kémiátl Például: Szabó Zoltán, Márta Ferenc, Beck
Mihály, Csányi László, Solymosi Frigyes, Bartók Mihály. A szerves kémia és az or\>osi vegytan területén
Szent-Györgyi Albert után Bruckner Győző vagy Fodor Gábor nemzetközi hírű szerveskémia-iskolát
hagyott hátra.
- Milyen embernek, tanárnak ismerte meg a rektori
feladatokat is vállaló Márta Ferencet?

az olaj, mert a jó minőségű ivóvíz m á r ma is értékes
kincs, de a vízből a következő évszázad energiaforrását, a hidrogént is elő fogják állítani.
- Húsz-huszonöt
évig foglalkozott
mire átkerült az anyagtudományok

kolloidkémiával,
területére...

- Igen. A nanoszerkezetű anyagok előállításakor valóban az anyag ezen új tulajdonságait kell kihasználni!
Hihetetlen szakmai élmény: ha ugyanannak a kémiai
összetételű anyagnak a méretét megváltoztatom,
akkor más lesz a fizikai tulajdonsága, például más lesz
a színe, a sűrűsége. Néhány nanométernél, vagyis a
milliméter milliomod részénél az anyag meglepő, váratlan új tulajdonságot mutat! De hogy milyet, azt
előre nem tudhatjuk, csak ha az adott anyagot „földaraboltuk", vagy az atomokból és a molekulákból
felépítettük néhány nanométernyire.
- Tehát nem bánta meg, hogy Szegeden

maradt?

- Egyáltalán nem! Ugyanakkor a városban nem volt
köztudott - és én is csak egyetemistaként szembe-

- Rendkívül alaposnak. Heti hat órában tanított bennünket fizikai kémiára akkor is, amikor már rektor
volt: nyolctól tízig megtartotta az óráját, aztán néha
jött érte a gépkocsi, s indult Budapestre. Rendkívül
szigorú vizsgáztató hírében állt, de így biztos, hogy
megtanultuk az alapokat, a fizikai kémiát - most ennek a tanszéknek vagyok a vezetője... Egyébként Szabó
Zoltán is rektora volt korábban az egyetemnek, Beck
Mihály pedig Debrecenbe került, s ott rektorhelyettesi
feladatot is kapott... Márta Ferenc pedig az MSZMP
országos párt- és tudományos testületeinek tagjaként is
a szegedi egyetem javára fordította kapcsolatait. Neki
köszönhetjük például az újszegedi biológiai épület első
részét. Igaz, miután az Y alakú épület egyik szára megépült, nem lett folytatás, mert elkerült az egyetemről
Budapestre, az MTA főtitkárának... Mikor 2009 januárjában itt köszöntöttük a 80. születésnapján, örült,
hogy végre azt hallhatta: megépült a TTIK új biológiai
épülete (az Y épület második része).
- A tudományegyetem
volt rektorai közül Márta Ferenc jutott a legmagasabb politikai
tisztségbe...
- ...De ezt nála soha senki nem említette negatívumként, a rendszerváltozás után sem! Tudtuk róla,
hogy támogatja a fiatal oktatói utánpótlást, így lehettem én is 2 évig egyetemi gyakornok. Támogatta
a tehetséges kollégákat, és becsülte a tisztességes,
szorgalmas munkát.
- Nagy volt a fegyelem, például kötelező volt előadásra járni a TTK-n. Miben érezték a középiskola
és az egyetem között a különbséget?
- Szigorúbb volt a gimnázium - a maga egyensapkájával, a lányok egyenköpenyével. A szegedi Radnótit
nem véletlenül nevezték egykor
gladiátoriskolának.
Ehhez képest az egyetem látszólag sokkal „lazább"

intézménynek
számított.
Nem minden ó r á r a volt
kötelező bemenni, nem mindenhol tartottak katalógust. De nem volt könyv és jegyzet, ezért érdemes
volt megjelenni. Ma is azt tartom jó tanulási módszernek, ami akkor nekem bevált: az órán meghallgatva az anyagot könnyebb megérteni, aztán
a könyvből megtanulható ötösre - ha tanulni jött
egyetemre a diák, nem csak valamilyen papírért.
- Mondják: az egyetemek feladata olyan szakemberek
képzése, akik meg tudják újítani a világot, de az egyetem nem tudja megújítani saját magát. Talán azért,
mert az egyetemi oktatók túlnyomó többsége szerint
nem kell reform, legalábbis addig, amíg ők tanítanak... Először mikor hallotta a kifejezést: reform?
- 1970-ben kezdtem dolgozni a szegedi egyetemen,
de m á r 1972-73-ban
oktatási reformról beszéltek.
Márta professzor emlegette először. Akkor azt gondoltam: nem kell komolyan venni, csak ha van megfelelő
erő, akkor meg kell csinálni. Elszánás nélkül nincs
értelme változtatásokról, reformról beszélni.
- Azóta a felsőoktatásban
folyamatos,
mokban érkező feladat a reform?

vagy

átdolgozni, modernizálni, vagy éppen az új jegyzetben fejezeteket kellett írni. Összességében a reformnak voltak fölösleges elemei, de jó részei is. De amit
mondtak, azt meg kellett csinálni.
- Ma milyen a viszony a

reformhoz?

- Most az egyetem vezetése legfeljebb kérhet. Hétéves rektorhelyettesi munka után azt tudom mondani, hogy a Szegedi Tudományegyetem jelenlegi
működési szabályzata szerint ugyanis az adott kar
vagy tanszékvezető szándékától és belátásától függ,
hogy teljesíti vagy nem azt, amit a rektor helyetteseként kértem: például az egyetemi tudományos kutatási
koncepció kialakításához adatok gyűjtését. Ezért, mint
a nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes,
nem sikerült elérnem, hogy elkészüljön a szegedi egyetem oktatási tematikájának angol nyelvű változata, ami
elengedhetetlen a nemzetközi reputációnkhoz. Hét
éven át, míg az SZTE rektorhelyetteseként dolgoztam,

hullá-

- H u l l á m o k b a n érkezett a változtatás igénye.
A 70-es és 80-as években a reformok
megvalósításának ellenőrzése, a számonkérés szigoriibb volt, mint
az utóbbi években. A diktatórikus rendszer - párt- és
szakszervezeti ellenőrzés mellett - lehetővé tette,
hogy oktatókat és szervezeti egységeket, csoportokat elszámoltassanak a végzett munkáról és az eredményességet a kor szelleme szerint értékeljék. Ilyen
számonkérés nincs a 90-es évektől, mivel nemzetközi és hazai adatbázisokból „lehívható" az egyetemek
oktatási és tudományos teljesítménye. Lényeges
változást hozott az alap- és mesterképzés
bevezetése,
ami a jelenlegi formában még kiforratlan, és további elemzésre szorul. Szerintem a jelenlegi rendszer
nem működik jól, a hallgatókat és az oktatókat sem
motiválja megfelelően.

DÁTUM: 1996

„ A Magyar Tudományos Akadémia létrehozásáról 1825. november 3-án döntött a pozsonyi országgyűlés. Több mint száz évvel később,
1996-ban a magyar tudósok világtalálkozójukon arról határoztak, hogy ez a nap lesz
minden évben a magyar tudomány napja.
Abban az évben érte el mélypontját a kutatás-fejlesztés GDP-arányos támogatása, amit
2002-ben 1 százalék fölé emelt a kormány.
Ám az utóbbi hat évben a hazai tudomány
fejlesztésére szánt források jelentősen (a GDP
0,97 százalékára) csökkentek. Európában
a fejlesztési támogatások átlaga 2005-ben
a nemzeti össztermék közel 2 százaléka volt,
amelyet az Európai Unió 2010-re már 3 százalékra tervez megemelni. Magyar kezdeményezésre november 10. napjára hirdették meg

- A fiatal oktatónak és kutatónak
tott az aktuális
reformból?

milyen feladat ju-

- Az akkori tanszékvezetők, docensek nekünk, tanársegédeknek is kiosztottak ebből részfeladatokat,
például a laborgyakorlati tantervet nekünk kellett

a tudomány világnapját - megünnepléséről
az U N E S C O 2001-ben döntött, majd 2002ben tartották meg először."
(Délmagyarország, 2008. november 8.)

I Az ifjú vegyész: Dékány Imre.

nem tudtam elérni, pedig mindenkinek csak fél-egy
oldalt kellene írnia angol nyelven a saját oktatási tematikájáról. Az ősi alma mater, a Kolozsvári Egyetem
ma 1600 oldalas kötetbe foglalva terjeszti Európában
a teljes oktatási tematikáját angol nyelven, pedig Románia később lett az Európai Unió tagja.
- A szegedi egyetem képes lenne egy teljes átfogó idegen nyelvi oktatásra?
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- Igen, s még akkreditálni sem kellene, hiszen ez már
minden szakterületen megtörtént. A nemzetközi reputációnk szerencsére még mindig jó. Angol és német nyelvű
képzés két neves karunkon azért már régóta működik.
Csak ezt kellene folytatni a többi karnál is...
- Mondják: a reformokat általában
politikusok,
kormányok kezdeményezik, hajtják, illetve hajtatják
végre, de nem mindig szerencsés módon. Hazánkban például a „bolognai folyamatra"
hivatkozva

olyan felsőoktatási törvény született, aminek csak
mellékes része lett a képzési rendszer
átalakítása.
Úgy tudom: a bolognai nyilatkozat nem tér ki például az intézményrendszer
átalakítására,
az egyetemek szervezeti felépítésére, irányítási
módjára,
csakis a kétszintű képzés és a kreditrendszer
általánossá tételét írja elő Európában.
- Az integráció elsősorban az egészségügyi
vonalon,
a klinikumban valósult meg. A többi karon az átszervezési szándék megvan, de van ellenállás is. A kémia
területén létrehoztuk a fizikai kémiai és anyagtudományi tanszéket, ami azt jelentette, hogy a korábbi hat tanszék helyett most négy tanszék létezik. De
az átszervezés nagy ellenállásba ütközött, és csak
rektori megbízással, a kar dékánjának pozitív támogatásával lehettem tanszékvezető.
- Az ön által jól ismert vegyészmérnökképzés
ul kétlépcsős volt korábban is - Budapesten,

példáVeszp-

rémben. Ha jól tudom: három év után minden hallgató üzemmérnöki oklevelet kapott, s további két év
tanulás árán lett okleveles mérnök. E korábbi rendszer „mellékterméke": a ki- és az átjárhatóság.
Mi
a fontosabb: az oktatás vagy a kutatás?
- Elsősorban az átjárhatóság a fontos azért, hogy
a megfelelő szakirányt megtalálják a hallgatók.
Mindez a mesterképzésnél már nagyon igényes képzéshez van kötve. Ennek hátterét viszont a kiváló
kutatómunka adja, amely a doktori iskolák színvonalas működését is jelenti.
- Innovációval is foglalkozik - kutatóként évek óta.
Mit jelent az innováció a
tudományegyetemen?
- A laboratóriumi fölfedezés, egy új jelenség rögzítése, újfajta anyag készítése, új eljárás vagy technológia
kreálása: innováció. S ha látom, hogy haszna lehet,
érdeklődik a közösség vagy az ipar, növeljük a méretet:
1 gramm helyett készítünk 1 kilogrammot, aztán
100 kilót, végül 1 tonnát. Persze a végeredmény
nem egyszerű szorzással jön létre, hanem teljesen
új technológiát kell kidolgozni, aminek sok buktatója is van. Figyelni kell az oktatásra: a kis problémák, a kis anyagkezelés legyen hallgatói feladat.
Aztán jön a mérnöki tudomány és a technológia.
Szakterületem olyan, hogy - rektorhelyettességem
előtt is - körülbelül 15 szabadalmammal tapasztaltnak
számítottam az innováció terén. Most már 22 szabadalomnál járok, a közel négyszáz publikáció mellett.
Az anyagtudomány közel áll a gyakorlathoz. Épp ezért
mi az alapkutatáshoz képest „visszafelé" dolgozunk. Kiderítjük: valami működik, de nem tudjuk pontosan, miért. Ez elég a szabadalomhoz. Aztán viszont nekiállunk
a kutatásnak, a tudományos közleményekben közöljük
a szabadalom hátterét jelentő alapkutatás eredményét.
Például az egyik, fiatal adjunktusként bejelentett és
megadott szabadalmam eredményét már tíz éve használták itthon és külföldön, amikor odáig jutottam,
hogy a nagydoktorim egy részével meg tudtam magyarázni: miért tudtam azt a bizonyos eljárást szabadalmaztatni. Tehát a kutatás kibontakozási lehetősége
az, ha elmegyünk az alkalmazás irányába. Ennek
a szocializmus időszakában nem volt jelentősége,
az egyetemektől nem várták el. Most viszont a normatívából nem lehet megélni, a tanszéki költségvetés
harmadát nekünk, a tanszéki oktatóknak is meg kell termelnünk - „innovatívan". Nyugatról „begyűrűzött" és

egyetemi feladattá vált az innováció, az innovációs lánc
végére pedig terméket vagy szabadalmat várnak el.
- Ezt a felismerést

rektorhelyettesként

kiterjesztette?

- Valóban: rektorhelyettesként a TTK-n kívül kezdtem tárgyalni az orvoskarral, aztán a gyógyszerészkarral. Voltak olyan intézetek és tanszékek, ahol
ezt örömmel fogadták, voltak olyanok, amelyek
továbbra is a saját témájukat óhajtották kutatni...
Előtte minimális munkakapcsolat létezett az intézmények között. De az ezredforduló után jöttek
az egyetemi nagyprojektek, amelyeket tudományos
rektorhelyettesként nekem kellett koordinálnom.
Ezek voltak a regionális egyetemi (RET) tudásközpontok. Ezek közül is az első - számos szegedi iparvállalat közreműködésével - a Dél-alföldi Elet- és
Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ
(DEÁK), melynek Búzás Norbert volt az igazgatója.
A másodikat, a Dél-alföldi Neurológiai Tudásközpontot (DNT) az orvosegyetemmel, Telegdy Gyula és Penke Botond akadémikusokkal, az AOK,

TALALKOZASOK:
„Már a nyolcvanas években remek kapcsolatokat alakítottam ki Németországban, hiszen
fiatalkoromban különböző német egyetemeken
dolgoztam Humboldt-ösztöndíjjal. Ennek révén
több német vezető kutatóval állok szakmai kapcsolatban, így német cégeknek teljesíthettünk
ipari megbízásokat is. A következő előrelépés
a 90-es években következett be, amikor sikerült elnyernünk egy NATO-pályázatot: ebből
a 200-250 ezer dolláros támogatásból értékes, nanotechnológiai kutatásokhoz alkalmas
műszereket vásároltunk, emellett munkahelyeket
is teremtettünk. Akkor kovácsoltam össze ezt
az azóta nemzetközi hírnévre szert tett csapatot, amely újra és újra fiatal doktoranduszokkal
bővül: eddig már egy tucat kollégám szerzett
fokozatot, s még öten-hatan védik meg disszertációjukat a következő két-három évben."
(Szegedi Egyetem, 2007. február 26.)
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Dékány Imre (balról a második) egyetemi tanári kinevezése. A budapesti közgazdasági egyetemen
tartott ünnepségen, 1990. július 20-án részt vett többek között: Csákány Béla matematikus, akkori
rektor (a kép jobb szélén) és (félig Dékány Imre mögött) Mészáros Rezső geográfus, később a ] A T E
utolsó és az SZTE első rektora.

GYTK és a TTIK összefogásával mint tudományos
rektorhelyettes szerveztem. Miközben az egészet is
át kellett látnom, egyes részprojektekben is dolgoztam - például Kemény Lajossal együtt bőrgyógyászati
szövetbarát anyagokkal, a gyógyszerészeknél nanokapszulákkal, amelyeknek a szabadalmát m á r egy
gyógyszerészeti cégnek eladták. Mindennek lényegét
úgy fogalmaztuk meg, hogy a kutatásban nem csupán a tanszékek, hanem a karok közti falakat is le kell
bontani. Ennek fölismerését segítették a pályázatok.
Akik ebben részt vettek, tudták finanszírozni a kutatásaikat, akik nem, azok - egyéb pályázat híján többnyire hiánnyal zárták az évet.
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- De mintha ugyanaz a kutatói kör mozdulna
den fölhívásra.

min-

- Aki akart, dolgozhatott. Végül kialakult egy csapat. Vádolnak bennünket azzal, hogy túl zárt ez

a kör. De nem erről van szó: a pályázattal
érintett
szakterületek behatároltak, és meghatározott
kutatási
célokra irányultak. Ugyanakkor saját tapasztalatból
tudom, hogy ehhez váltani kell. Jómagam tízévenként
változtattam
a kolloidkémián
belül is a témákat.
Először - a 70-es, 80-as években - határterületekkel
foglalkoztam, aztán a 80-as és 90-es években határfelületi fizikai kémiával és termodinamikával, majd
a 90-es évek végétől pedig anyagtudománnyal és
ezen belül a nanoszerkezetű anyagokkal.
- Kényszer a váltás?
- Nem, inkább kihívás. Meg tapasztalat: Humboldtösztöndíjasként is ezt láttam Münchenben, aztán
kikerültem Észak-Amerikába,
ahol csak azt csinálják, aminek haszna van, vagy egyszer haszna lesz.
A Magyar-Amerikai Közös Alap (MAKA) pályázatain is hasonlót tapasztaltam - az akkor elnyert 250

ezer dolláros pályázat eredményeként műszereztem
föl a tanszéket... Tehát egymás után jönnek a kihívások. Aki ezeknek nem felel meg, előbb-utóbb bajba
kerül - az egyetemen is. Vége a kávézgatós, Tiszaparton sétálgatós, a professzori szobában sziesztázós
délutáni nyugalomnak, mert az egyetemi lét egyre inkább a kihívásokról szól. Az innovációval foglalkozó,
szűkebb professzori csapatra irdatlan terhelés nehezedik. E többletet vállaló társaság tagjainak persze
lehet, hogy több a jövedelme is - meg egyesek szerint sokat utaznak - , de nem ezért csináljuk: a tudomány megszállottjai vagyunk. A számos külföldi utazás megadja azt a fontos tapasztalati hátteret, amely
a korszerű kutatás és oktatás felépítéséhez szükséges itt, Szegeden bármely laboratóriumban.
- Tényleg egy - Klebelsberg Kunó szavaival
sza-parti Göttinga" lesz Szeged?

- „Ti-

- Lehetséges. De hogy ebből a lehetőségből valóság
váljon, nagyon ügyesen kell dolgozni. Most ide kerül
az ELI, ami megadja akár egy új Nobel-díjra érdemes
eredmény lehetőségét is. Más kérdés, hogy azt magyar kutató éri-e el, vagy az itt dolgozó francia vagy
éppen román. Mert itt sok mindenki fog dolgozni.
Olyasmi épül az Európai Unióban, mint az ókori Római Birodalom, amely provinciákból állt. Mi is egy
regionális tartomány vagyunk, a központok: Brüsszel,
Párizs, Berlin, Róma.

tanárképzést, mert a szakemberképzésünk nagyon
visszaszorult az utóbbi 10-15 évben.
- Az innováció mellett a nemzetközi
kapcsolatok
ápolása is rektorhelyettesi
feladatai közé tartozott. Azóta, hogy az MTA SZAB elnökeként lemondott erről az integratív feladatkörről
kettéosztódott
a munka: külön innovációs és külön tudományos és
külkapcsolati rektorhelyettes dolgozik az egyetemen.
Indokolt ez a „reintegráció"?
- Mikor Szabó Gábor rektor úrral 2004-ben a szenátus előtt megalapítottuk az egyetem szabadalmi portfolióját 10 millió forinttal, nulla szabadalom volt
benne - most negyven! Ezt már külön kell kezelni és
menedzselni, tapasztalt irányító apparátus szükséges
hozzá. Szakértelem kell a vállalati kapcsolatok kezeléséhez, a szerződések megkötéséhez. Erről egyformán gondolkodtunk m á r 2003-ban és, ezért álltam
mellé, mikor rektornak választották. A tudományos
rektorhelyettesi feladataim teljesítésének fontos

MONDOTTA:
a tudás hatalmáról
„ A tudósok véleményére jobban kellene támaszkodniuk a döntéshozóknak-véli Dékány Imre.

- Tanszéket és doktori iskolát vezet, akadémiai kutatócsoportok és tudásközpontok munkájában vesz részt,
szerepet vállalt az egyetem közvetlen
irányításában,
és jelenleg az MTA SZAB elnöke két titkárnő osztja
be az idejét. Ezt a szemléletet hogyan lehetne átvinni
azokra az egyetemi egységekre, ahol nincs ilyen közvetlen kapcsolata a kutatásnak a gyakorlati élettel?

- Független álláspontunk megfogalmazása - térítésmentesen - kötelességünk is, például regionális kérdésekben. Az innováció és a technológiai
transzfer összekapcsolódik a tudománnyal, de
lényeges, hogy az ipar megfogalmazza igényeit,
mert így orientálhatjuk a kutatást.
A tudás hatalmának elismertetését tekinti
az egyik legfontosabb feladatának a SZAB

- Az SZTE Mérnöki Kara bekapcsolódik ebbe a vonulatba, hozzájuk csatlakozik a vásárhelyi főiskolai
kar. A humántudományok
helyzete annyival nehezebb,
hogy egymással kell kialakítaniuk
együttműködést,
mert számukra is léteznek pályázati lehetőségek, gondoljunk csak a gazdaságtudományi vagy a jogi kar
teljesítményeire. A hallgatók s z á m á r a mindebből
az a tanulság, hogy az olyan kettős szakok, mint
a mérnök-informatikus, mérnök-közgazdász, vagy
jogász-közgazdász szép jövő elé néznek. Ugyanakkor
a jövő szempontjából nagyon fontosnak tartom a jó

új elnöke. Meggyőződése, hogy a térség
fejlődésének motorja az a szellemi produktum
lehet, ami a szegedi egyetemen és a dél-alföldi
kutatóhelyeken születik. - A természettudományok és az informatika kulcsszerepe vitathatatlan a régió és a világ előtt álló globális problémák megoldásában - jelenti ki a vegyész."
(Délmagyarország, 2008. november 8.)

^///////////////////////////////^^^^
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eredménye még az is, hogy a rektor úr támogatásával három évvel korábban beterjesztettünk a szenátus
elé egy javaslatot 10 millió forint összeggel kutatási
és művészeti pénzügyi alap létrehozására az SZTE-n
folyó kiemelkedően teljesítő akadémiai kutatócsoportok és művészeti tevékenységet folytató csoportok
számára. A szenátus ezt egyhangúlag megszavazta.
- Szabó Gábor a SZÉF, ön a JATE oktatója és kutatója volt, honnan ismerték
egymást?
- Egy lépcsőházban laktunk a hetvenes években,
néha beszélgettünk, tudtunk egymás munkájáról.
Tudtam róla, hogy jó mérnök és jó szervező.
- Alikor merült föl először a szegedi
felsőoktatás
egyesülésének vagy egységesülésének
gondolata?
- A rendszerváltozás idején.

Gábor fölvetette az integráció és innováció összefüggéseit. S hogy megvalósult, annak köszönhető, hogy
nemzeti innovációs alapon nyugvó pályázatok ösztönözték az egyetemi tudásközpontok életre hívását.
- Tudásközpontok

nélkül nincs valós

integráció?

- Nem azt mondom, hogy nincs, de ösztönzőleg hatott, hogy „kaptunk" például a
Környezettudományi
Nanotechnológiai Regionális Egyetem
Tudásközpontra, a KNRET-re cirka másfél milliárd forintot! Igaz,
meg kellett nézni, hogy hova tesszük, de láttuk, hogy
hasznos, ezért végrehajtottuk. Szigorúan elszámoltattak bennünket, jelentésekben és komoly bizottságok előtt kellett igazolni, jól sáfárkodtunk a pályázati
forrással. Nagyon sok intézmény között - TTIK, orvoskar, gyógyszerész-tudományi kar, SZBK, gyógyszeripar, General Electric - szabadalom, termék és
eljárás, informatikai szoftver született. Ez az integráció nélkül nem ment volna! Eddigre már lezajlott

- Korábbi tanára, Márta Ferenc felfogásában integráció az is, szűkebb értelemben, hogy a természettudományi karon belüli sok kicsi tanszékből
intézeteket hoztak létre.
- Ennek híve lettem én is, mert így lenullázhattuk
a tanszékek hiányait - én és Erdőhelyi András három tanszékből hoztunk létre egyet. E lépéssel azonban ellenségeket is szereztem magamnak, így személyesen és „kicsiben" megtapasztalhattam,
milyen
érdekellentétekkel jár az integráció. Pedig senkit sem
bocsátottunk el, ellenben vezetői megbízatásokat
érintett ez az összevonás: 68 emberre 6 tanszék és
12 professzor volt nálunk abban az időben, amikor
az ELTE-n egyetlen kémiai intézetben dolgoztak
négy tanszéken. Nekem annyit sikerült elérnem,
hogy a hatból négy lett, és a fizikai kémia Szegeden
ezzel erősödött, s én erre nagyon büszke vagyok.

ÉLETPÁLYA:
Dékány Imre vegyész - született: Szegeden,
1946. december 9-én. 1965-1970: elvégezi a JATE vegyész szakát. 1970: a JATE,
2000-től az SZTE TTIK Kolloidkémiai Tanszékén dolgozik, 1990 óta egyetemi tanárként;
1989-től vezeti a tanszéket. 2 0 0 0 - 2 0 0 8 :
az SZTE Kémiai Doktori Iskola vezetője.
1992-1994: a JATE általános és tudományos rektorhelyettese, 2003-2008: az SZTE
tudományos és nemzetközi kapcsolatokért
felelős rektorhelyettese. Kutatási területe: kolloidkémia, anyagtudomány, nanoszerkezetű
anyagok. 2001: az MTA levelező tagja, 2007:

-Az integrációt előkészítő időszakban, 1992 és 1994
között Csirik János rektor mellett általános és tudományos rektorhelyettesként
foglalkozott
innovációs
és „egyetemközi"
feladatokkal?

az M T A rendes tagja. 2008: M T A Szegedi
Területi Bizottság elnöke. 360 publikáció,
idézetek száma: kb. 4200, Hirsch-index: 33.
Nős, házastársa: dr. Török Edit szemészorvos,
gyermekei: György (gyógyszerész), Andrea

- Akkor még más feladataim voltak. Akkor indítottuk a doktori iskolákat. Arra összpontosítottunk
például, hogy egy összefüggő informatikai hálózatot hozzunk létre. De később, 2003-ban a 11 karú
egyetemen, az SZTE-n a rektori pályázatában Szabó

(jogász) és Edit (mérnök). Kedvenc időtöltése:
opera-előadások, koncertek és képtárak látogatása, hétvégén kerti munka, fűnyírás...

az egyetemi integráció, de a szakmai
együttműködés,
a formát kitöltő tartalom az igazán lényeges! Tehát
két lépcsőben zajlott az integráció: Mészáros Rezső
rektorsága idején, 2000-re „összerakták" az egész
Szegedi Tudományegyetemet, megtörtént a formai
egyesülés, de aztán, Szabó Gábor rektorságával a tudásközpontok fölpörgették a tartalmi integráció motorjait, s ebből „kipördült" az egyetem körüli 20-25
kis cég, melyekben az egyetem különböző tanszékei, kutatói munkájának eredményeit hasznosítják
-i oda-vissza érvényesül az együttműködés.
- Mindez valamiféle nemzetközi
ténik, vagy egyedi út?

minta alapján

tör-

- Hasonlít például a Turkuban működő rendszerre, azzal a különbséggel, hogy a finn költségvetés
a GDP 4 - 5 százalékát, míg a magyar 1 százalékát
költi a tudományra. A francia, holland, belga és
a német rendszer is hasonló. A 90-es években jártam több ottani tudásközpontban is, láttam, hogyan
működik. H á r o m éve pedig Kolozsvárott jártam,
ahol uniós pénzből alapítottak tudásközpontokat,
s ott is működik! Tehát a szomszéd is dolgozik!
- A humán tudományok
ilyen
együttműködés?

terén miért nem alakult ki

- Nézni is rossz volt, ami például a tanárképzés átalakítása körül zajlott a bölcsészet- és természettudományi kar, meg a volt Juhász Gyula tanárképző
főiskolai kar között! Együttműködés kell!
- Némelyek
kétségbe vonják, jó helyen
van-e
az SZTE-n belül a zeneművészeti
kar. Mit gondol erről ön, aki közismert Wagner-rajongó,
aki
az MTA SZAB elnökeként fontosnak tartja, ezért
kezdeményezte, hogy bekapcsolják a régiós tudományos szervezet életébe a művészetet is?
- Megkerestük, befogadtuk a színház, a zene, az irodalom, a képző- és ipannűvészet, az építészet regionális képviselőit az MTA Szegedi Akadémiai
Bizottsága
székházába. De a szervezetébe is azzal, hogy megalakult tizennegyedik
szakbizottságunk.
Nemcsak
azért tartom fontosnak újításunkat, mert az MTA
köreiből 1949-ben kizárt, múzsák ihlette csoport
visszatérésének előkészítői lehetünk, h a n e m azért
is, mert a szakbizottságok száma legutóbb 1995-ben

nőtt. A művészek csoportja fordulatot hoz a SZABszékház életébe is, mert például gyakrabban tartunk itt majd könyvbemutatót, tárlatot. Ugyanakkor a SZAB azt tervezi, hogy ezentúl együttműködik
az 1992-ben
alapított
Széchenyi
Irodalmi
és
Művészeti Akadémiával. A zene az egységes kultúránk része! Ráadásul az SZTE ZMK hagyományosan magas színvonalon oktat, és jelentős művészeket
nevel. Meggyőződésem: a zeneművészetnek itt a helye az egyetemen belüli Már csak azért is, mert
remélhető: a DLA cím - ez az angol Doctor of Liberal
Arts vagy a latin Doctor Liberalium Artium, vagyis
a szabad művészetek doktora rövidítése, ami a PhD,
azaz a Philosophia Doctor, vagyis filozófia doktora
megfelelője a művészeti képzésben - adományozói
közé kerülhet az SZTE ZMK. DLA címet jelenleg csak
öt hazai intézmény adhat.
- Hogyan folytatná az

SZTE-integrációt?

- Belül intézeteket hoznék létre a meglévők mellé, tehát folytatnám a különböző karokon azonos tematikát oktató tanszékek közötti integrációs folyamatot.
Különösen egy olyan helyzetben, amikor a költségvetés szűkül, mert a kormány csökkenti a közalkalmazotti szférában az állami támogatásként adott forrásokat. El tudom képzelni, hogy ha akarjuk, ha nem,
megcsináltatják az intézetalakítást azokkal is, akik
eddig kihátráltak. Szerintem mindig előre kell menni!
Az ortodox mozdulatlanság veszélyes manapság.
- Bár nem a humán tudományok képviselője, de
művészetpártoló
SZAB-elnök. Ilyen attitűddel elfogadná, hogy a szegedi bölcsészettudományi
kar
kettéosztódjon
fdológiai és
társadalomtudományi
karra, mint amire példát szolgáltat a kolozsvári
testvéregyetem ?
- Jónak tartom, hogy jogi, bölcsészettudományi
és gazdaságtudományi kar is működik a szegedi
egyetemen. Nem t u d n á m definiálni a társadalomtudományi kar szerepkörét, miközben fölösleges
erőket vonna el az oktatástól. A humán
tudományok struktúráját, úgy ahogy van, megfelelőnek tartom. De a tanszéki szintet itt is mindenhol intézetire cserélném, mert leragadtunk a poroszos
szisztémánál, ami fölött eljárt az idő. Példának említem, hogy mint az SZTE TTIK Új Fizikai Kémiai
és Anyagtudományi Tanszéke képviselője mentem

Dékány Imre, az SZTE tudományos rektorhelyettese 2006-ban, PhD-avatáson: a rektor képviseletében
átnyújtotta a doktori oklevelet.

tárgyalni Németországba, a Fraunhofer Intézetbe
- a mi Bay Zoltán Intézetünk megfelelőjéhez - egy új
szerződésért. Ám két szerződéssel tértem haza, amit
annak köszönhetek, hogy ott jelezték: fejleszteni kellene az együttműködést újfajta szenzorok előállítására
is, de nem léphettem volna, ha az integráció nincs
meg, s nem lennének munkatársaim a „fiz-kémes"
részen is. így viszont - végső soron a belső integrációnak és a németországi kapcsolatnak köszönhetően
- két fiatal munkatársnak tudtam állást adni itthon. Másik új ipari szerződésünk: az SZTE kutatási
szerződést kötött a Paksi Atomerőművel, amelyben m á r három kémiai tanszék dolgozik együtt
az új tanszékünk koordinálásával. Szintén ennek
köszönhetően van még két szerződésünk és egy nyertes pályázatunk a General Electric Lighting Hungary
Kft.-vel is.
- Az integrációs folyamat elején az SZBK is részt
vett az univerzitáselképzelések
formálásában,
illetve például Fráter Loránd saját
egyetemkoncepciójába is beépítette e lehetőséget.
SZAB-elnökként

milyennek látja az egyetem és az SZBK
együttműködésének
jövőjét?

kapcsolatát,

- Az akadémiai kutatóhálózatot
nem szabad tovább
szűkíteni. A mára kialakult rendszert jónak tartom - működik. Azzal, hogy az MTA tartja el ezeket
a csoportokat,
tulajdonképpen
az egyetemi
kutatást segíti. Például: ottani neves kutatók tartanak
órákat az egyetemen, innen pedig utánpótlásnak
humánerőforrást, vagyis fiatal kutatókat kapnak. Mi
pedig abból profitálunk, hogy az akadémiai kutatóhálózat anyagi és szellemi támogatása hihetetlen
segítség nekünk az egyetemen. De gazdaságilag és
igazgatásilag függetlennek kell maradnia, miközben az átoktatás, a műszerpark közös
hasznosításának integrációs eleme megvalósul. Meg kell őrizni
az önállói akadémiai kutatóhálózatot, mint amilyen
a németeknél a Max Planck Társaság, a Fraunhofer
Társaság, a Wilhelm von Leibniz-intézetek, vagy
a Helmholtz-intézetek)... Miközben Németországban létrehozták a kutatóegyetemeket, ami sürgősen
követhető minta itthon is.

- Hét éven át részt vett az SZTE vezetésében, közben - alelnökként - a SZAB irányításában
is. Mit
mutat az ön mérlege a szegedi felsőoktatási integr áció első tíz évéről?
- Nagyon nehéz feladat a mérleg elkészítése! Ott
van például a klinikám, mely állandó gazdasági nehézséget jelent. Teljesen külön kezelném, nem egy
és ugyanazon jogi személy lenne a felelőse, mint
az egyetem egészéért. A klinikum finanszírozása nem befolyásolhatja az egyetemi kutatást és az
oktatást. A kari határok lebontása hasonlóképpen
fontos, például az oktatás de az innováció területén. A gazdasági együttműködést
külön kezelném.
A nagy, 10-12 karú egyetem létrehozása fontos lépés volt, mert nem hatékony a sok kicsi egyetem,
ill. főiskola. Problémának látom, hogy nincs koherenciában a karok szakmai ereje, költségvetése, és
szenátusi képviseleti száma. Ez a szakmailag erős
szakok s z á m á r a hátrány, mert csak a belátásra és
szolidaritásra van bízva, hogy például az AOK vagy
TTIK s z á m á r a megszavaz-e a szenátus egy fontos
gazdasági lépést. Baj, hogy nem csak a nemzetközi
tudományos elismertség vagy a milliárdokat hozó pályázati eredményesség alapján születnek döntések. Az
még hagyján, hogy mondjuk a zeneművészeti kar
ugyanakkora súlyú, mint a TTIK! De hogy a hallgatók egyharmad arányban beleszólhatnak például
egy professzori vagy klinikai intézetvezetői kinevezésbe, az végképp kétségbeejtő, és felelőtlen az is,
hogy - a rendszerváltozás után húsz évvel itt maradt
csökevényként - ezt magunkkal vonszoljuk. A 80-as
évek végén azért született 33%-os képviseleti arány,
hogy kiengedhessék a rendszerváltozás körüli gőzt,
s aztán ez a szellem ki is jött a palackból. Fölháborító, hogy a HÖK-öt olyan diákok irányíthatják,
akiknek ez közvetlen hasznot jelent! S z á m o m r a érthetetlen, hogy a szenátus nem szólhat bele a HÖKösök költségvetésébe, és fogalmuk sincs arról, mi
történik ott, mi pedig azon vitatkozunk, hogy az
egyik kar ki tudja-e segíteni a másik kart például
azért, hogy egy szükséges oktatási beruházás megvalósuljon. Ezen változtatni a felsőoktatási
törvény
módosításával lehet és kell! Máshol, például az angoloknál, franciáknál stb. is van hallgatói képviselet, de a szenátusnak legfeljebb tíz százalékát adják
a diákok, s csak olyan kérdésekben nyilváníthatnak
véleményt, amelyek a hallgatói munkájukat, vagyis
az oktatást közvetlenül érinti.

- Mi az, amin még

változtatna?

- Az egyetemi oktatói és kutatói munka rendszeresebb ellenőrzésére, a teljesítmény mérésére lenne szükség, aminek eredménye alapján meg kellene mondani, ki maradhat, kinek kell elmennie.
Ez működik m á r az akadémiai kutatóhelyeken,
ahol öt évre finanszíroznak kutatási feladatokat,
így most, 170 csoportból lett 78 kutatócsoport!
A minőségbiztosítás
és a nemzetközi szintű
szakmai

ANNO: Szent-Györgyi,
a kutató
„Azért fogadtam el az ajánlatot, mert úgy gondoltam, hasznosabb lehetnék, mint bárhol máshol..." - írta Szent-Györgyi Albert Fletchernek,
amikor a kultuszminiszter, Klebelsberg Kunó
hazahívta. „Az országnak nagy szüksége van
olyan kutatókra, akik képesek tanítani és bátorítani a fiatalokat, új tudományos iskolákat alapítanak, és ezáltal egy új, fiatal kutatónemzedéket nevelnek a jövő számára." „Először 1928
őszén járt Szegeden Szent-Györgyi: a kultuszminiszter társaságában megnézte az egyetemi
építkezéseket. Családjával 1931 januárjában
vonatozott a Tisza-parti városig, ahol tudományos pályájának legtermékenyebb 13 évét
töltötte. (...) Örökre Szegedhez kötötte, hogy
itteni ideiglenes laborjában találta meg a módszert, melynek révén a szegedi paprikából addig
elképzelhetetlenül nagy mennyiségben vonhatta
ki az eleinte hexuronsavnak is nevezett különleges anyagot. A Tisza-partról jelentette be azt
is, hogy ez az anyag: a C-vitamin." „ A Karolin
Intézet néven ismert stockholmi orvostudományi főiskola az 1937. évi élettan-tudományi és
orvostudományi Nobel-díjat ítélte Szent-Györgyi Albert szegedi professzornak az elégetés
élettani folyamatai körül tett felfedezéseinek
- különös tekintettel a C-vitaminra és a fumarsav
katalizációjára - jutalmazásképpen."
(Délmagyarország, 2007. december I.)

megmérettetés bevezetése azért lenne fontos, mert
mindenki abban a tudatban végezné a munkáját,
hogy tudja: ötévenként megkérdezik tőle, meddig
jutott, mit csinált. Mert tény: az egyetemen vannak, akik csak úgy elvannak, míg mások nagyon
sokat dolgoznak. Erre vonatkozóan nem kell semmi újat kitalálni, csak kiválasztani egy jól működő
minősítési rendszert egy modern kutatási szervezettel rendelkező európai ország tapasztalata alapján.
Azt kell csak átvenni, ami bizonyítottan jól működik,
de ne kísérletezzünk a felsőoktatási reformokkal
sem, ennek a laboratóriumban van a helye...
- Mit gondol a regionális SZAB elnöke az integráció regionális bővítéséről, vagyis például a bajai
felsőoktatási intézménynek az SZTE-be fogadásáról?
- Európai léptékkel nem távolság sem a Szeged—Hódmezővásárhely, sem a S z e g e d - B a j a táv.
Az MTA SZAB mint regionális központ létezése óta
megadja a lehetőségét az integrációra mint szakmai
eszmecserére. De a tudásközpontok „robbantották ki"
a nagy egymásra borulást, mert el kellett kezdeni
produkálni az együttes munka közös eredményeit.
Az elején ehhez bátorság kellett, mert nem volt biztos, hogy sikerül. De szerencsére nálunk ment, nem
forgácsolódott szét az együttműködés, mint például
az ország más helyein.
-Az Akadémia szemszögéből milyen a szegedi egyetem?
- Nagyon jó: Budapest után a második
tudományos
centrum: a vidéki városok közül Szegeden él és dolgozik a legtöbb akadémikus. Nagyon örülnénk, ha
a következő választáson a bölcsészettudományok
művelői közül is választanának Szegeden akadémikust. Az is örvendetes lenne, ha létrehoznák a kutatóegyetemi státust: az akadémia részéről a szegedi
matematikusok véleményezik az elképzelést, és mivel
Szabó Gábor rektor úr a Rektori Konferencia elnökeként is részt vesz a munkában, a munka jól halad. Sőt:
legutóbbi látogatásán, 2009 augusztusában az Akadémia elnöke, Pálinkás József is arról biztosított: végre
megvalósulhat a kutatóegyetemek finanszírozása.
- A tudományszervezjésben
egyetemi, illetve SZABvezetőként is gyakorlatot szerzett. Az MTA SZAB
elnökévé választását
követően nyilatkozta,
hogy
„erősíti a SZAB PR-tevékenységét,
hogy az embe-

rek is megismerhessék azt az értékes munkát, amit
a szegedi regionális tudásközpont mintegy nyolcezer
közalkalmazottja
nap mint nap végez". Hol tart
célkitűzése
megvalósításában?
- Megváltozott a támogatás rendszere, megváltoztak
az eszközök, és ehhez kell igazítani a tudós társaságot is. Az egyetemen megvalósítottuk az innovációt,
az ipar felé való nyitást, a Csongrád, Bács-Kiskun
és Békés megyével való kapcsolattartást, ami a kutatási háttér támogatásának, a tudományos műhelyek
fenntartásának szempontjából lényeges. Fontosnak
tartom, hogy a határon túli egyetemek és akadémiai
intézetek képviselői is jelen voltak és vannak az elnökségi üléseken, például Újvidékről és Temesvárról. Kolozsvárral mi kitüntetett kapcsolatot szeretnénk
kiépíteni, hiszen a szegedi egyetem onnan
szántiazik.
Az MTA támogatja a magyarországi meglévő öt mellett a hatodik területi bizottság működését: a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke Péntek János
akadémikus, a kolozsvári egyetem professzora. Legutóbb az egyetem napjára érkezett nagy létszámú
kolozsvári delegáció. A Báthory Istvánhoz kapcsolódó, vagyis a fejedelem által alapított két egyetem
h á r o m városa, azaz a Vilnius, Kolozsvár és Szeged
„háromszögben" zajló rendezvényeket a SZAB is támogatja. Igyekszünk közös uniós pályázatot találni
és együttműködést kialakítani a régi intézmények
között. A pályázatban részt vehet előreláthatóan
a Padovai Egyetem is, ahol Báthory István erdélyi
fejedelem a tanulmányait végezte. Terveink szerint
a történeti kutatásoktól kezdve a legkorszerűbb
csúcstechnológiáig terjedne az a kör, amelyben
együtt munkálkodhatnának a tudósok.
- A SZAB és az ugyancsak regionális
szerepkörű
SZTE hogy an működhet együtt a jövőben?
- Intenzívebb lesz a kutatói témákban az információcsere. Jobban kinyílnak az ajtók a társadalomtudományok felé is, együttes rendezvények lesznek.
A SZAB-székházban évente több száz színvonalas
szakmai rendezvény van, ahol a kooperációs eredményt mindenki láthatja, abba beleszólhat, és javaslatokat tehet. Ugyanakkor a művészeteket is
bevonjuk a munkába, aminek látható jelei lesznek
a rendezvényeinken. Célunk az átjárhatóság és az
információcsere. Az egyetemi élet korszerűsítéséhez
a felsőoktatási törvényen változtatni kell.
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egyetemtörténeti eseményeiben való eligazodás-
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hoz ad iránytűt a gazdag tényanyagot
félvonultató kronológia. A kötet a szegedi felsőoktatás történetének pillanatfelvétele: a több évszázados múlt,
a folyamatosság és megszakítottság, az egyéni és
kollektív erőfeszítések, a szereplőknek az egyetem
eszméje és a fiatal nemzedékek iránti elkötelezettsége tárul elénk - a változó időben és a jelen perspektívájából. A kötet ebben az értelemben erősíti
a Szegedi Tudományegyetem legitimitását és polgárainak identitását, ami bármely jövőbeni törekvés, szándék véghezvitelének az alapját képezi.
A megtett út számbavétele nélkül nem lehet jövőt
építeni.
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