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Bevezető
A Szegedi Egyetem történetét sok kiváló
Á l tudós, oktató, szolgálatot magas szinten
teljesítő munkatárs és több tízezer itt végzett
hallgató jegyzi. 2006-ban a Szegedi Tudományegyetemen egy több évszázados eszmét,
az Universitas szellemiségének folytonosságát
ünnepeljük.
Az 1921-ben Kolozsvárról menekülni
kényszerült Ferencz József Tudományegyetem Szegedre költözése új korszakot nyitott az
egyetem és városunk életében. Gróf Klebelsberg Kunó, a szegedi egyetem létesítményeit
életre hívó kultuszminiszter a Dél-Alföld új
szellemi központját a „magyar Göttingának"szánta. Olyan
egyetemnek, mely stabil hazai és nemzetközi elismertséggel
rendelkező tudásbázisként egyszerre biztosítéka fenntartható
fejlődésének és a hagyományok őrzésének. Az egyetem tehát
új otthonra lelt, ahol újjászületve, majd folytonosan fejlődve
szolgálhatta és szolgálhatja a mai napig nemzetünk gyarapodását, előbbre jutását.
Az elmúlt 85 év alatt a Szegedi Tudományegyetem hazánk egyik legelismertebb felsőoktatási műhelyévé vált, ahol
a hagyományok tiszteletének és a mindig friss eszméknek köszönhetően nemzetközi hírű tudósok és kiváló szakemberek
nemzedékei nevelkedtek. A „magyar Göttinga" ma közelebb
áll a zseniális államférfi álmához, mint valaha. A Szegedi
Tudományegyetem az oktató-kutató-innovatív alkotó munka eredményeinek, valamint a gazdasági és civil szférával
való állandó és eredményes kapcsolatának köszönhetően évek
óta őrzi előkelő helyét a legjobb felsőoktatási intézmények
között a világban, nemzetközi rangot, ismertséget és elismertséget szerezve ezzel Szeged városának is.
Büszkék vagyunk elődeinkre, hagyományainkra, amelyeket azzal őrzünk méltóképpen, hogy a mai napig kiemel-

kedőt teljesítünk tudományos, kutató-fejlesztő
és oktató munkánk során. Egyetemünk egykori rektorára, a Nobel-díjas Szent-Györgyi
Albertre nemcsak Szeged és egyeteme büszke,
de a világ tudományos élete is. Munkássága
szimbolizálja a tudás, a felismerés mérhetetlen hasznát és megerősíti küldetésünket, hozzájárulni ahhoz, hogy mindenki önmagát,
múltját, társadalmi környezetét jobban megértve, megélve békében élhessen önmagával és
embertársaival.
Az Ünnepi Évkönyv a 85 éves szegedi
felsőoktatás keresztmetszete, pillanatkép és
történelmi tabló egyaránt. Olyan kordokumentum, amely
egyszerre mutatja be a Szegedi Tudományegyetem jelenét és
az elmúlt 85 év fontos mérföldköveit - szól többek között
az egyetem eddigfel nem térképezett első három évtizedének
történéseiről is, hallgatói életről, a messzire származott egyetemi polgárokról, az oktatás reformjárólés regionális szerepvállalásról. Az Ünnepi Évkönyv mégis leginkább főhajtás
azok előtt, akiknek egyetemünk nemzetközileg is jegyzett és
elismert eredményeit, a szegedifelsőoktatás hírnevét és rangos
teljesítményét köszönhetjük.
Az Universitas életének meghatározói, múlt és jelen tudósai, hallgatói, az egyetemünk valamennyi polgára, mindmind részesei a Szegedi Tudományegyetem több évtizedes sikertörtének. Nekik és utódaiknak, valamint minden kedves
olvasónak, itthon és külföldön egyaránt, ajánlom tisztelettel
jubileumi évkönyvünket.

Dr. Szabó Gábor
egyetemi tanár,
a Szegedi Tudományegyetem rektora
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I. Fejezetek
a szegedi tudományegyetem történetéből
1. A Ferencz József Tudományegyetem története Szegeden
(1921-1940)
A szegedi indulás
Ozeged város egyetem iránti óhaja akkor teljesült, amiO kor a magyar kormány az 1921. évi XXV. törvénycikkely értelmében úgy döntött, hogy a menekült Kolozsvári
Ferencz József Tudományegyetem az 1921/22. tanévet
ideiglenesen Szegeden kezdje meg. Szeged városa pedig
- ki így, ki úgy - bízott az ideiglenességben.
Jóllehet a tanítás már szeptemberben megkezdődött,
az egyetemet ünnepélyesen Horthy Miklós kormányzó
1921. október 9-én nyitotta meg.
Megnyitó beszédet Menyhárt Gáspár rektor mondott, aki beszédében három fontos mozzanatot emelt ki,
1. „Tetszetősnek látszó szólamok keringenek arról, hogy
ilyen kicsi, megnyomorodott országnak elég két egyetem,
négy pedig egyenesen sok!" 2. „Mi nem vagyunk most
alapított új egyetem." 3. „Az egyetemben, miként a tudományban magában, nincs és nem is lehet jogutódlás."
Intő szavak az utókornak, mivel olyan jogtudós állapította meg mindezt, akit a Magyar Tudományos Akadémia
később sorába választott!
Mivel a rendelkezésre álló forrásokban nem találtunk
hiteles névsort az 1921-ben induló tanári karról, ezért különféle helyekről gyűjtött anyagból adjuk közre a Szegeden 1921-ben tanítani kezdő tanári testület tagjait.
Jog- és Államtudományi Kar, 1921:
Ereky István, Finkey Ferenc, Kiss Albert, Kolosváry Bálint, Kosutány Ignác, Kováts Ferenc, Laky Dezső,
Lukáts Adolf, Menyhárt Gáspár, Moór Gyula, Szandtner
Pál, Tóth Károly, összesen 12 fő.

Orvosi Kar, 1921:
Davida Jenő, Davida Leó, Demeter György, Genersich Antal, id. Heiner Lajos, id. Imre József, id. Issekutz
Béla, id. Jancsó Miklós, Kubinyi Pál, Lechner Károly,
Lőte József, Reinbold Béla, Rigler Gusztáv, Veress Ferenc,
Veress Elemér, Veszprémy Dezső, Vidákovits Kamilló,
összesen 17 fő.
Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar, 1921:
Bartók György, Csengery János, Dézsi Lajos, Erdélyi
László Gyula, Horger Antal, Hornyánszky Gyula, Huszti József, Kari K. Lajos, Márki Sándor, Mészöly Gedeon,
Schneller István, Szádeczky-Kardoss Lajos, összesen 12 fő.
Matematikai és Természettudományi Kar, 1921:
Apáthy István, Györffy István, Haar Alfréd, Ortvay
Rudolf, Pfeiffer Péter, Pogány Béla, Riesz Frigyes, Széki
Tibor, Szentpétery Zsigmond, összesen 9 fő.

Az egyetem elhelyezése Szegeden
A Jog- és Államtudományi Kar, az egyetemi könyvtár,
a rektori hivatal és a gazdasági igazgatóság a Dugonics téri
volt királyi ítélőtábla épületében kezdte meg működését.
A Tisza Lajos krt. 6. szám alatti reáliskolában helyezték
el a természettudományi intézeteket. A Kálvária tér 5/a
alatti, az addig hadikórházként működő felső-ipariskola
adott otthont a belgyógyászati és sebészeti klinikának, a
gyógyszertan-gyógyszerismereti intézetnek és az egyetemi
gyógyszertárnak, a Rigó utca felé folytatódó épülettömbben pedig az orvosi vegytan és a közegészségtani intézet
kapott helyet. A Kálvária út 52. szám alatti egykori csa-
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patkórházban a bőrklinika, az ideg-elmekórtani klinika
idegosztálya, elmeosztálya pedig a városi kórházban (Pulcz
utca 1.) kezdte meg működését. A rókusi templom melletti
elemi iskola épületébe (Kossuth Lajos utca 40.) költöztek
a morfológiai intézetek (anatómia, szövet- és fejlődéstan,
kórbonctan-kórszövettan és törvényszéki orvostan). A
gyermekklinika a velük szemben lévő gyermekkórházba,
a Fodor utcai (ma Juhász Gyula utca) bábaképző intézetbe pedig a szülészeti és nőgyógyászati klinika települt. A
bölcseleti kar a Baross utcai (ma Egyetem utca) vasúti leszámoló hivatal palotájának egy részét foglalhatta el.
Ezen túlmenően a város egyetemi célokra - örök használati joggal - a Fogadalmi templom mellett mintegy 10
holdnyi területet adott át, Újszegeden pedig 20 kat. holdnyi területen botanikus kert létesült. A város a későbbiekben a klinikai telep létesítéséhez 3 535 000, a Fogadalmi
templom körüli téren létrehozandó orvosi és természettudományi intézetek felépítéséhez, a szükséges terület kisajátításához 180 000, a Demke-palotának a megvételéhez
kb. 375 000 pengővel járult hozzá.
Szeged várost és vezetőit olyan rendkívüli koncepciózus és kormányzati helyzetbe került személyek vették
pártfogásukba, mint Klebelsberg Kunó, aki 1922-től kultuszminiszter, és a kultusz-államtitkár, a fentebb már említett Tóth Lajos, az egykori kolozsvári egyetem nyilvános
rendes tanára.

A kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem központi épülete
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Kollégium céljára megvásárolták a középiskolásoknak
épített Demke-palotát (Hősök kapuja, Boldogasszony sugárút), amely mint Horthy Miklós Kollégium kezdte meg
működését 135 férfi- és 31 nőhallgató számára adva helyet. A Bocskai 56 erdélyi származású hallgatót, a Szent
Imre internátus 48 személyt fogadott be.

Az egyetem hallgatói és professzori
létszáma
Szegeden a Ferencz József Tudományegyetem hallgatói létszáma az alábbiak szerint alakult. A megnyitás évének I. félévében 1002, a II. félévben 970 fő iratkozott be.
Az 1925/26. tanévtől kezdődően a beiratkozottak száma
mindkét félévben évenként mintegy száz fővel emelkedett, mígnem az 1930/31. tanévre elérte az I. félévben a
2021, a II. félévben az 1980 főt. 1939/40-re ez a létszám
némileg visszaesett, mégpedig az I. félévben 1666, a II.
félévben pedig 1586 főre.
Az egyetem legnépesebb kara az 1921—23-as évektől
eltekintve a Jog- és Államtudományi Kar volt. A legkevesebb hallgató a Matematikai és Természettudományi Kart
választotta. Az orvosi és a bölcseleti kar létszáma a kettő
között helyezkedett el.
1922-ben az egyetem megünnepelte az 1872-es kolozsvári alapítás ötvenedik évfordulóját. Az ünnepélyre
meghívták mindazon egyetemeket, melyekkel korábban
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Az egyetem és a város képviseletét grófKlebelsberg Kunó kultuszminiszter vezeti fel a Dóm téri ünnepségekkor 1930-ban
a kolozsvári egyetem kapcsolatba lépett, s ez alkalommal
adták hírül a világnak, hogy az egyetemet milyen méltatlanul igazságtalan helyzetbe hozta a trianoni békeszerződés!
Ebből az alkalomból felújították a kitüntetéses doktorrá
avatás szokását, ezúttal a kornak megfelelő „Sub auspiciis gubernatoris" címmel, továbbá tiszteletbeli doktorokat
avattak. Márki Sándor megírta az egyetem történetét, és
megalakult az Egyetem Baráti Köre.
Az egyetem tanári kara az otthonából való kiűzetéssel,
elhalálozásokkal, lemondásokkal, nyugalomba vonulással
és áthelyezéssel olyannyira megfogyatkozott, hogy nagyszámú főtárgy ellátása csak sokszoros helyettesítéssel volt
lehetséges. Ezt a helyzetet igyekezett enyhíteni az első kinevezések sora.
Az 1922/23. tanévben nyilvános rendes tanári kinevezést kapott: Szabó József, Mészöly Gedeon, Poór Ferenc,
Buza László, Kogutowicz Károly, Polner Ödön, Hornyánszky Gyula, Huszti József. Szentpétery Zsigmondot
nyilvános rendkívüli tanárrá nevezték ki.
A kinevezések korántsem töltötték fel a hiányokat,
még így is további helyettesítésekre volt szükség: a jogi karon 6, az orvosi, a bölcsészeti és a matematikai, természettudományi karon egyaránt 5-5 tanszéken.
Az 1922/23. tanévben örvendetesen megnövekedett
azoknak a száma is, akik egyetemünkön magántanári
képesítést szereztek (Dávid Lajos, Genersich Antal, Bíró
Vencel, Miskolczy István).
Az 1922. évben az infláció és a kincstári átutalások
késedelme miatt már augusztusban 6 millió korona volt az
egyetem adóssága, nem jutott elég pénz az ősz beálltával
a fűtésre (emiatt gyakran szünetet kellett elrendelni), sőt
veszélybe került az alkalmazottak bérének kifizetése is.
Az 1923/24. tanévben egyetemünkön összesen 45 (49)
nyilvános rendes tanár, 1 (0) nyilvános rendkívüli tanár, 6

(6) adjunktus, 35 (36) tanársegéd, 43 (43) gyakornok, 25
(24) magántanár, 1 (3) előadó, 3 (5) magántanító működött. Volt ezen felül 3 (5) címzetes rendkívüli tanárunk,
kiket azonban nem mind sorolhatunk az egyetem működő tagjai közé.
1924. augusztus-szeptemberében a kormányzó Farkas
Bélát nyilvános rendkívüli tanárrá, Kiss Árpádot, Fröhlich Pált nyilvános rendes tanárokká nevezte ki. További
nyilvános rendes tanári kinevezések: Imre Sándor, Zolnai
Béla, Jankovich László, Balogh Ernő.
1925-ben nyilvános rendes tanári kinevezést kapott
Heller Erik, Ditrói Gábor, Fógel József, nyilvános rendkívüli tanár lett Kerékjártó Béla.

Anyagi nehézségek és kibontakozás
Az egyetem katasztrofális anyagi helyzetének javítására a szegedi intézmények és magánszemélyek körében
gyűjtés indult. Kiemelkedő ezek közül Szeged város adománya: 1924. június 30-ai közgyűlése 50 évre 24 vagon
búzát ajánlott fel a városi földek jövedelméből.
Ugyancsak az 1924-es év jelentős eseménye, hogy az
államvasutak szegedi leszámoló hivatalának épülete — a hivatal felszámolásával - az egyetem tulajdonába ment át.
(Ma Egyetem utca 2, a Bölcsészettudományi Kar épülete).
1926. október 5-én helyezték el az egyetemi építkezés
alapkövét a mai gyermekklinika helyén.
1927 januárjában a Vallási és Közoktatásügyi Minisztérium 1 millió aranykorona támogatást eszközölt ki az
ország összes kutató intézete számára, mely összeg 15 százaléka a szegedi egyetemnek jutott.
1927. március 22-én gróf Klebelsberg Kunó Szegedre
jött teljes vezérkarával, március 23-án helyszíni szemlét
tartott a felépítendő klinikai telep helyén és a Fogadalmi
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templom körüli térségen. A miniszter elnökletével működő építési bizottság, majd ezt követően április 7-én a város
közgyűlése elfogadta, továbbá a kormányzó, valamint az
illetékes miniszterek elé terjesztette a kultuszminiszter által proponált építési tervet és költségvetést.
Az építkezés 1927 nyarán megindult, vele párhuzamosan készült el a nemzeti Emlékcsarnok 1929-30 között.

A szegedi új honfoglalás
Az újonnan elkészült klinikákba beköltözött a csapatkórházból a bőrklinika, a felső-ipariskolából a bel- és a
sebészeti klinika, a gyermekkórházból a gyermekklinika,
a Fodor utcai bábaképző és szülészeti klinika a mai Semmelweis utca új épületébe vonult át, helyére a központi
épületből kiköltözött gazdasági hivatal került. A kiürített
csapatkórházba települt át a városi kórházból az idegklinika, régi helyén csak az elmeklinikai részleg maradt. A
Templom téri (Dóm tér) új épületegyüttes keleti szárnyába
orvoskari, a délibe a természettudományi intézetek költöztek, az északi szárnyat a püspöki palota és szeminárium,
valamit a Szent Imre Kollégium foglalta el.
Az 1929-ben kitört gazdasági válság tetőpontján,
1930. október 25-én Horthy kormányzó elhelyezte a zárókövet, s ezzel az építkezés befejeződött a mai Dóm téren.

A Szukovdthy tér a Bölcsészettudományi Kar épületével

A FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETE
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A főpapság és az Egyetemi Tanács
a törvényhatóság díszgyűlésén

c *
• n

Ugyanezen a napon délután öt órakor az egyetem
közgyűlést tartott, melyen ünnepélyesen elbúcsúztatták
az addigra már miniszteri megbízásáról leköszönt gr. Klebelsberg Kunót, aki röviddel ezután, 1932. október 11-én
elhunyt. Az őt követő Ernszt Sándor és Karafiáth Jenő után
közel hat évre, majd rövid megszakítás után újabb három
évre Hóman Bálint, a Nemzeti Múzeum főigazgatója, a
pesti egyetem tanára vette át a tárcát. Hóman Bálint működésétől a szegedi egyetem és a város közönsége semmi jót
nem várhatott, mivel álláspontja szerint - lévén a budapesti egyetem tanára - saját egyetemének sorsát egyengetve, a
vidéki egyetemeket visszafejleszteni igyekezett.
Elgondolása szerint a gazdasági válságból három megoldás valamelyikével lehet az egyetemeket kivezetni: 1.
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A TANSZEKEK SZAMANAK ALAKULASA SZEGEDEN
1872

1918

1931

1934

Jog-és Államtudományi

12

16

16

II

Orvostudományi

II

17

16

14

Bölcsészettudományi

II

16

18

13

Természettudományi

8

12

12

9

42

61

62

47

Kar

Összesen

1. sz. táblázat:
Az egyetem tanszékei
1872-től 1934-ig

az egyik vidéki egyetemet meg kell szüntetni (Szeged), 2.
mindhárom vidéki egyetemen egy-egy kart meg kell szüntetni (Szegeden az orvoskart), vagy 3. a tanszékek számát
kell drasztikusan redukálni. Végül ez utóbbi történt.
A gazdasági válság idején, Hóman minisztersége alatt
az egyetem ellátmánya drámaian zsugorodott. Míg az
egyetem 1931/32. évi ellátmánya 1 259 027 pengő volt,
addig az 1934/35. tanévre 984 000 pengőre csökkent.
Az 1935/36. tanévben az egyetem kezdett magához
térni. Új nyilvános rendes tanári kinevezések: Váradi Imre,
Melczer Miklós, Gellért Albert, Lőrincz Ferenc, Tomcsik
József, Deér József.
A szomorú, megszorításos években szerény vigasztalást, de határtalan örömöt hozott az 1937-es év: SzentGyörgyi Albert elnyerte az orvosi Nobel-díjat.

József királyi főherceg
és grófKlebelsberg
Kunó kultuszminiszter
megérkeznek a Fogadalmi Templomhoz
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A H O R T H Y M I K L Ó S TUDOMÁNYEGYETEM

2. A Horthy Miklós Tudományegyetem (1940-1945)
Az első bécsi döntés - a Felvidék 1938-as visszacsatolása - után az 1940-es év meghozta a - sokak által várt
— II. bécsi döntést, mely Észak-Erdélyt és benne Kolozsvárt Magyarországnak ítélte. A Ferenc József Tudományegyetem visszaköltözött Kolozsvárra.
Mivel Szeged nem maradhatott egyetem nélkül, az
1940. évi XXVIII. törvénycikk intézkedett a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem alapításáról.
A törvénycikk rendelkezése értelmében a Ferenc József Tudományegyetem visszaköltözött Kolozsvárra, és
Szegeden 1940. október 24-én létrejött a Horthy Miklós
I udományegyetem bölcsész-, orvos-, és természettudományi karral. A jogászképzés szünetelt.
A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetemet a kormányzó 1940. október 11-én nyitotta meg. Az új egyetem
tanárai október 19-én kapták meg kinevezésüket.
A tanszékek megoszlása karonként: 15 intézet az
Orvostudományi Karon (13 fő a korábbi tanári karból
Vidákovits Kamilló, Veress Elemér, Ditrói Gábor, SzentGyörgyi Albert, Baló József, Rusznyák István, Purjesz
Béla, Kramárjenő, Rávnay Tamás, Gellért Albert, Jancsó
Miklós, Batizfalvy János nyilvános rendes és Kanyó Béla,
Kulcsár Ferenc, Ivánovics György nyilvános rendkívüli
tanárok). A Bölcsészettudományi Karon 12 fő (Schmidt
Henrik, Kogutowicz Károly, Fógel József, Sík Sándor,
Mester János, Kerényi Károly, Banner János, Hermann
István Egyed, Pécsről Halasy-Nagy József, Birkás Géza,
Klemm Antal, Koltay-Kastner Jenő). A Matematikai
és Természettudományi Karon ugyancsak 12 fő (Riesz
Frigyes, Fröhlich Pál, Kiss Árpád, Farkas Béla, Ferenczi
István, Széli Kálmán, Ábrahám Ambrus, Greguss Pál,
Koch Sándor, Bartucz Lajos, nyilvános rendes tanárok,
ilj. Bruckner Győző és Rédei László nyilvános rendkívüli
tanárok).

Az egyetem rektora Szent-Györgyi Albert, dékánok:
Orvostudományi Kar Veress Elemér, Bölcsészet-, Nyelvés Történettudományi Kar Banner János, Matematikai
és Természettudományi Kar Fröhlich Pál. Prodékánok:
Orvostudományi Kar Ditrói Gábor, Bölcsészet-, Nyelv- és
Történettudományi Kar Halasy-Nagy József, Matematikai és Természettudományi Kar Farkas Béla. Tanácsjegyző: dr. Miklós Gábor megbízott tanácsjegyző.
1940-ben bevezették az addig két egyetemi éves képzés mellett - reform lépésként - a négyéves gyógyszerészképzést, melyhez egy gyakorlati év csatlakozott. Akik a
kétéves képzésben indultak, azok még felmenő rendszerben befejezhették tanulmányaikat. Ez az átmeneti időszak
1950-ben fejeződött be.
Magyarország 1941. június 26-án, a Szovjetunió elleni hadüzenettel lépett be a második világháborúba. Ez
a háború a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem
számára 1944. október 11-én ért véget, amikor a szovjet
csapatok elfoglalták Szegedet.
Az egyetem tanárai közül 1944. október 8-a után
- amikor hivatalosan is elrendelték Szeged kiürítését - sokan eltávoztak Szegedről. Mindössze hat egyetemi tanár
maradt: Vidákovich Kamilló, Purjesz Béla, Hermann István Egyed, Mester János, Bartucz Lajos és Riesz Frigyes,
továbbá a helyén maradt Gönczi Pál az egyetem gazdasági
hivatalának helyettes igazgatója.
Ok vállalták az egyetem újraindítását. A polgármester
a Szegeden maradt egyetemi hallgatókat 1944. október
21-én hirdetményben hívta fel tanulmányaik folytatására.
1944. november l-jén formailag megkezdődött az oktatás.
Az újonnan megnyitott egyetem nevéből törölték
Horthy Miklós nevét, s természetesen szünetelt a sub
auspiciis gubernatoris kitüntetéses doktorrá avatás. Kitűnően végzett hallgatók azonban továbbra is számítottak

Aigner Károly főispán
üdvözli Horthy Miklós
kormányzót
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A HALLGATÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA AZ 1940/41. TANÉVBEN
K a r / hallgatók típusa
Orvostudományi Kar
Orvoskari gyógyszerészhallgatók
Bölcsészettudományi Kar

Hallgatók
létszáma
211
102
41

Polgáriskolai tanárjelölt hallgatók

360

Természettudományi Kar

128

Polgáriskolai tanárképző
Összesen

104

35

Apponyi Kollégium (bölcsészek)

Apponyi Kollégium (TTK-sok)

Délvidéki hallgatók
létszáma

2. sz. táblázat:
Hallgatói létszám
1940141-ben

8

8

12
175
1064

a megkülönböztetett doktori avatásra, ezért az egyetem a
kitűnően végzetteket sub auspiciis almae matris címmel
avatták kitüntetéses doktorokká.
Az 1944/45. tanévben Riesz Frigyes, az 1945/46.
tanévben Purjesz Béla töltötte be a rektori tisztet. A magyarországi harcok befejeztével a harcok elől elmenekült
tanárok, valamint az 1940-ben Kolozsvárra költözöttek
— Budapesten keresztül — igyekeztek vissza Szegedre.
Sokan, akikre vélt vagy valós ok miatt politikai felelősségre vonás várhatott, arra az elhatározásra jutottak,
hogy a háború után nem térnek vissza: pl. Kogutowitz Károly, Kozáky István, Kramár Jenő, Kulcsár Ferenc, Surányi-Unger Tivadar. Budapestre távozott Szent-Györgyi
Albert, Baló József és Rusznyák István.
1945 őszén a Kolozsvárról visszatért jogászprofesszorok Szegeden újraindították a jogászképzést, az 1946/47.
tanévben új tanárként csatlakozott a karhoz Bibó István
(politika) és Szabó József (alkotmányjog).
Megkezdődött - nem éppen indulatoktól mentesen
- az igazoló bizottságok működése. A politikai harcok
erősen érintették az egyetemet.

120
Az időközben Szegedről Budapestre távozott SzentGyörgyi Albert erősen támadta a konzervatív Magyar
Tudományos Akadémiát. Ellenlábasként létrehozta a Természettudományi Akadémiát, de időben felismerve a politika valódi szándékát, elhagyta az országot és az Egyesült
Államokba távozott.
Még 1944 októberét megelőzően a várható kiürítésekre való felkészülés során az egyetem mozdítható értékeit,
műszereit, tudományos eszközeit ládákba csomagolták,
majd vasúti vagonokba rakták. A vonat azonban csak Sopronig jutott el. A visszaszállítást Darázs Erzsébet, oroszul
tudó, berendelt középiskolai tanár négy altiszt segítségével
sikeresen végrehajtotta, és 140 láda 1945. szeptember 10én megérkezett Szegedre.
Az egyetem viszonylag gyorsan és jól alkalmazkodott
a szükség diktálta viszonyokhoz. Megalakult az ÉGIS
gyógyszerüzem, ennek termékei és az egyetem földjei, a
szegedi üzemek adományai - részben cserekereskedelem
révén - biztosították a hallgatói menza működését, az
alkalmazottak kedvezményesen, részben fizetés gyanánt,
klinikai étkezésben részesülhettek.

Kováts Ferenc rektor beszédet tart
a kormányzó előtt 1930-ban

A HÁBORÚ UTÁNI ÉVEK

3. A háború utáni évek 1951-ig, az egyetem szétválásáig
Az 1945-től 1949-ig tartó periódus alatt a földosztás,
az egekbe szökő infláció, majd az azt követő stabilizáció és
az újjáépítés sikere, továbbá az államosítások mélyrehatóan megváltoztatták az ország politikai viszonyait. Ez alatt
az idő alatt a Baloldali Blokkba tömörült pártok felszámolták a politikai jobboldalt, a baloldalon pedig a magyar
Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt egyesülésével létrejött magyar Dolgozók Pártja egyeduralkodó lett.
Az oktatási rendszer átalakításával bevezették a kötelező nyolcosztályos általános iskolát, ennek megfelelően az
általános iskolai tanárok képzésére létrejöttek az ún. pedagógiai főiskolák, a négyosztályos gimnázium és a szakiskolák tanárait az egyetemek képezték. A szegedi polgári
iskolai tanárképző és az Apponyi Kollégium átalakult pedagógiai főiskolává.
1948-ban államosították a felekezeti iskolákat, csupán
néhány iskola maradt meg egyházi kezelésben.
1948. március 14-én első ízben osztottak ki Kossuthdíjat a tudományos és művészeti élet, továbbá a termelés
kiválóságai számára. Egyetemünkön Kossuth-díjat kapott
Szent-Györgyi Albert - aki akkor már Amerikában tartózkodott - , Jancsó Miklós, Ivánovics György, Straub F.
Bruno.
Az 1947/48. évre kiadott Évkönyv adatai szerint az
egyetem tanárai a következők:

Jog- és Államtudományi Kar: Horváth Barna, Bálás
P. Elemér, Schneller Károly, Székely István, ifj. Boér Elek,
Martonyi János, Bibó István, Szabó József, Móra Mihály,
Bónis György.
Orvostudományi Kar: Ditrói Gábor, Purjesz Béla,
Rávnay Tamás, Gellért Albert, Jancsó Miklós, Batizfalvy
János, Kanyó Béla, Ivánovics György, Dávid Lajos, Waltner Károly, Hetényi Géza, Jáki Gyula nyilvános rendes
tanárok, Straub F. Bruno, Huszák István, Korpássy Béla,
Issekutz Béla nyilvános rendkívüli tanárok.
Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar: Halasy-Nagy József, Birkás Géza, Koltay-Kastner Jenő, Klemm
Antal, Mester János, Kerényi Károly, Bognár Cecil, Hermann István Egyed, Tóth László, Prinz Gyula, Bálint Sándor, Waldapfel Imre nyilvános rendes tanárok, Mészöly
Gedeon, Felvinczi Takáts Zoltán, Roska Márton, Sulicza
Szilárd a karhoz szolgálattételre beosztott nyilvános rendes tanárok, Halász Előd nyilvános rendkívüli tanár.
Matematikai és Természettudományi Kar: Fröhlich
Pál, Kiss Árpád, Bartucz Lajos, Széli Kálmán, Ábrahám
Ambrus, Greguss Pál, Koch Sándor, ifj. Bruckner Győző,
Rédei László, Szabó Zoltán, Kalmár László, SzőkefalviNagy Béla nyilvános rendes tanárok; Szőkefalvi-Nagy
Gyula a karhoz szolgálattételre beosztott nyilvános rendes
tanár, Horusitzky Ferenc nyilvános rendkívüli tanár.

A BEIRATKOZOTT HALLGATÓI LÉTSZÁM AZ 1947/48. TANÉVBEN
Rendes
hallgató

Rendkívüli
hallgató

Jog- és Államtudományi Kar

449

96

Orvostudományi Kar

616

8

Kar

Orvoskari gyógyszerész
Bölcsészet-, Nyelv- és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Kar
Apponyi Kollégiumi tanárjelölt (bölcsészek)
Matematikai és Természettudományi Kar
Matematikai és Természettudományi Kari gyógyszerész

232

254

Polgári iskolai tanárjelölt

6
1542

Apponyi Kollégiumi tanárjelöltek összesen

74

Polgári iskolai tanárjelöltek összesen

87

A beiratkozott egyetemi hallgatók összlétszáma

17

78
4

Gyógyszerészhallgatók összesen

44

82

Apponyi Kollégiumi tanárjelölt (TTK-sok)

Hallgatók összesen

3. sz. táblázat:
Hallgatók létszáma
az 1947/48. tanévben

37

166

115
1984
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A népi demokrácia egyeteme
Az 1949. augusztus 20-án kihirdetett alkotmány szerint az átalakított államapparátusban a parlament szerepe
formálissá vált, a kormány döntően az Elnöki Tanács által
hozott törvényerejű rendeletekkel gyakorolta a hatalmat,
mely rendeleteket a parlament hagyott jóvá utólagosan. A
politika elsődleges célja a vas és acél országának megteremtése lett. Ennek a célnak kellett alárendelni mindent,
így az oktatási rendszert és a tudományos életet is.
Ennek értelmében az egyetemeken bevezették a felvételi vizsgát, az orosz nyelv és a marxizmus-leninizmus
tanítását és a katonai oktatást egyhónapos nyári kiképzéssel egybekötve. Az egyetemi vezetőket több éves időtartamra nem választották, hanem kinevezték, a kinevezési
hatáskört az Elnöki Tanács és a Minisztertanács illetve
a szakminiszter gyakorolta; létrejöttek az intézményi
párt- és szakszervezetek, ifjúsági szervezetek (MEFESZ
később DISZ), személyzeti osztályok. A dékáni hivatalok átalakításával létrehozott tanulmányi osztályok feladatává tették az ún. személyzeti munkát. Nemcsak az
egyetemi dolgozókról, hanem a hallgatókról is részletes
nyilvántartások készültek, bevezették az osztályokba sorolt kategorizálást: munkás, paraszt, értelmiségi, egyéb,
osztályidegen. Kivételes helyzetbe kerültek a munkás- és
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Az Egyetemi Könyvtár könyvkiállítása
1950. augusztus 20-án

A HÁBORÚ UTÁNI ÉVEK

Az Egyetemi Könyvtár olvasóterme 1953-ban

parasztszármazású hallgatók, ugyanis szociális juttatásokban és ösztöndíjban, egyetemi fölvételben elsősorban
ők részesültek.
Az egyetemi tanácsban, a kari tanácsokban kötelezően helyet foglalhattak a személyzeti és szakszervezeti
vezetők.
A felvételi keretszámokat központilag határozták
meg, illetve átirányításokkal töltötték be a hiányzó helyeket.
Az értelmiség társadalmi rétegződésének megváltoztatására munkás-paraszt fiatalokat az egyéves ún. szakérettségis tanfolyam után, esetleg anélkül is, beiskolázták
az egyetemekre. Az egyetemi hallgatóságot tanulócsoportokba szervezték, a tanrendi elfoglaltságot tanulóköri
foglalkozásokkal egészítették ki. A tanulóköröket „öntudatos" fiatal végzősök, gyakornokok és tanársegédek
vezették. A szakérettségis fiatalok mellé jobb tanulmányi
eredményt elért csoporttársat osztották be tanulópárként,
akik felelősek voltak a tanulmányi eredményekért.
A felsőoktatást szakok szerint feldarabolták, és a
szakminisztériumok felügyelete alá helyezték. így jött
létre Szegeden az orvoskar kiválásával 1951-ben az önálló, kezdetben egyetlen karral a Szegedi Orvostudományi
Egyetem (SZOTE), a másik három kar Szegedi Tudományegyetem néven működött tovább.
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1951-ben az egyetemeken és főiskolákon megindult a
levelező és esti oktatás.
1952. május 18-ai minisztertanácsi rendelettel hivatalosan rendszeresítették a felsőoktatási intézményekben
a felvételi bizottságok előtt tett felvételi vizsgákat.
Az egyetemi életet közvetve, de mélyrehatóan érintette a Magyar Tudományos Akadémia 1949-es átszervezése, a tagság revíziója. Az MTA emellett kutató intézetek
hálózatát építette ki; az egyetemi intézetekben akadémiai
kutatócsoportok létesültek.
1951-ben megszűntek az eddigi tudományos címek
és beosztások (doktorátus, magántanárság, nyilvános rendes, nyilvános rendkívüli tanár, címzetes nyilvános rendes, nyilvános rendkívüli tanár stb.), helyette bevezették a
tanszékvezető egyetemi tanár, egyetemi tanár, docens, adjunktus, tanársegéd és gyakornok hivatali besorolásokat;
tudományos téren az 1951:26 törvényerejű rendelet bevezette a három éves aspiratúrát, melynek sikeres abszolválása után a végzettek kandidátusi címet kaptak. Hamarosan
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bevezették a kandidátusi fokozatot követő tudományok
doktora címet, a doktorok közül voltak választhatók a Tudományos Akadémia tagjai.
A fordulat éve után a szegedi egyetemről világnézeti
okok miatt nyugdíjazottak: Sík Sándor, Hermann István
Egyed, Bognár Cecil, Halasy-Nagy József, Bibó István,
ifj. Boér Elek, Dezső Gyula, Schultheisz Emil, Székely
István, Zehery Lajos, Purjesz Béla, Bónis György és 1958ban Szabó József, a Szegedről távozottak közül Szandtner
Pál, Moór Gyula egyetemi tanárok.
1951-ben a megszűnt táblabíróság épületét megkapta
a jogi kar, megindult a régi piarista gimnázium és a fizikai
intézet közötti épület felhúzása, amely 1952-es felépülte után a Béke-épület nevet kapta. A megszűnt piarista
gimnázium épületében a Bolyai Intézet, a Természettudományi Kar dékáni hivatala, tanulmányi osztálya, a
fennmaradó területen és a Béke-épületben a Természettudományi Kar intézetei kaptak helyet.
(dr. Minker Emil professor emeritus)

A SZEGEDI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA

4. A Szegedi Pedagógiai Főiskola története 1955-ig*
Az Állami Pedagógiai Főiskola története nem tárgyalható közvetlen előzményének, az Állami Polgári Iskolai
lanárképző Főiskolának a története nélkül, hiszen az Állami Pedagógiai Főiskola Szegeden az 1947/1948-as tanévvel kezdődően elődintézményének épületében, igazgatójának, Eperjessy Kálmánnak irányításával, tantestülete
nagyobbik részének átemelésével kezdi meg működését;
első évfolyama annak első évfolyama helyett létesült.

A képzés Budapesten
1873. január 15-én megnyílt Pesten az Állami Polgári
Iskolai Tanítónőképző Intézet, amely az 1898. november
25-én Erzsébet Nőiskola elnevezést felvett intézeti egységen belül működött.
1873. október 28-án megkezdi működését Budán az
Állami Polgári Iskolai Tanítóképző Intézet, amely a később kialakult Paedagogikum keretében végzi tevékenységét. Mind a férfi, mind a női képzőintézet 2 éves, két
szakcsoportos képzési keretben oktat. Az 1881/1882. tanévtől kezdve mindkét intézmény áttér a 3 éves, két szakcsoportos képzésre.
Az 1918. december 6-án megjelent 20.406/1918. sz.
VI/a számú VKM rendelet mindkét intézményt Polgári
Iskolai Tanárképző Főiskolává szervezte át. Az 1920/1921.
tanévtől kezdődően mindkét tanárképző főiskolán a 3
éves, három szakcsoportos képzésre térnek át.
1923-ban a két főiskola külön-külön ünnepli meg
működésük 50. évfordulóját.
Az 1925/1926. tanévtől mindkét főiskolán a képzés
formáját hároméves, négy szakcsoportos képzésre módosítják.

A képzés Szegeden
Kétéves előkészítés és igen alapos vita után Klebelsberg Kunó miniszter a budapesti két polgári iskolai tanárképzőt rendeleti úton összevonja, az 1928/1929-es tanévtől Szegedre helyezi, s létrehozza az egyetemmel kooperált
polgári iskolai tanárképzést. Az átszervezéssel együtt került sor a 4 éves, négy szakcsoportos képzés bevezetésére.
A miniszteri rendelkezés érveiből különösen tanulságos az
alábbi két részlet:
„A polgári iskolai tanárképzés Budapesten ma két
önálló főiskolán folyik. A tanárképzésnek a szegedi Ferenc
József Tudományegyetemmel való egybekapcsolása nem-

csak személyzeti megtakarítást és a két főiskolának összevonását, tehát jelentékeny egyszerűsítést jelent, hanem a
polgári iskolai tanárképzés színvonalát is emeli azáltal,
hogy az egyetemmel jut kapcsolatba, és abban egyetemi
tanárok is részt vesznek."
„Arra kell törekedni, hogy a műveltséget magából
kisugárzó iskolahálózatot egységesen építsük ki az egész
országban, nem fosztva meg Budapestet a fővárosnak
szükséges kultúrintézményektől, de egyszersmind nem
fejlesztve Budapestet a vidék rovására."
A szegedi intézmény első igazgatótanácsának névsora.
Elnök: Huszti József, ügyvezető alelnök: Galamb Sándor,
tagok: Horger Antal, Kogutowitz Károly, Geley József,
Fröhlich Pál, Jugovics Lajos, Eperjessy Kálmán, Szőkefalvi-Nagy Gyula, Szenes Adolf. Kinevezésük az 1928/1929es tanévtől kezdődően 5 évre szólt.
Egyes tanszékek nevesebb oktatói: Greguss Pál (Botanikai tanszék), Erdélyi Lajos (Magyar nyelvtudományi
tanszék), Mester János (Filozófiai-pedagógiai tanszék),
Moór Elemér (Német nyelv és irodalom tanszék), Littke
Aurél (Földrajz tanszék), Abonyi Sándor (Állattani tanszék), Jugovics Lajos (Vegytan-ásványtan tanszék), Frank
János (Természettan tanszék), Szőkefalvi-Nagy Gyula
(Mennyiségtan tanszék).
Az igazgatók névsora 1928-tól 1948-ig: Závodszky
Levente (1928), Jugovics Lajos (1928), Galamb Sándor
(1928-1932), Littke Aurél (1932-1937), Szőkefalvi-Nagy
Gyula (1937-1938), Ábrahám Ambrus (1938-1940),
Schilling Gábor (1940-1943), Eperjessy Kálmán (19431947/1948).
Az 1929/1930. tanévben megkezdi működését a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Gyakorló iskolája, amely
1933 és 1944 között kiadja a Cselekvés Iskolája című pedagógiai folyóiratot. Magát az iskolát a pedagógiai közéletben a „Cselekvő Iskola" néven ismerték.
1933-ban elkészül az egyetemmel kooperált polgári iskolai tanárképzés ideiglenes szabályzata, amelyet a V K M
1935. január 25-én kelt 12.228-34/IV. számú rendelete
véglegesít, s amely megszabja az egyetem és a főiskola tanárképzési feladatait.
Az 1933/1934. tanévtől a főiskola a 4 éves, három
szakcsoportos képzésre tér át.
1940-ben a Ferenc József Tudományegyetem visszatér Kolozsvárra, Szegeden létrejön a Horthy Miklós Tudományegyetem. Ábrahám Ambrust, Szőkefalvi-Nagy
Gyulát, Greguss Pált áthelyezik az egyetemre. Főiskolai

Bereczki Sándor: A Juhász G y u l a Tanárképző Főiskola története. In: Szegedi Tanárképző Főiskola
1873-1998. Történet * Almanach. Szeged, Hungaria, 1998. pp.13-346.
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katedrájukat Szőkefalvi-Nagy Béla, Kesselyák Adorján,
Budó Ágoston foglalja el.
A visszacsatolt magyar lakta területek polgári iskoláit
is a szegedi tanárképző főiskola látja el tanárokkal.
Az 1943/1944. tanév volt az utolsó olyan tanév a főiskola 71 éves történetében, amely a hagyományos szervezeti és tartalmi keretek között folyhatott le. A háború idején
leromlott épületek helyreállítása, az elszállított felszerelések visszahozatala - Kesselyák Adorján igazgatósága alatt
- 1945 szeptemberére megtörtént; 1945. július l-jétől a főiskolát Eperjessy Kálmán, a Történettudományi tanszék
vezetője irányítja.
1945. augusztus 18-án megjelenik a 6650/1945. M. E.
sz. rendelet, amely a nyolcosztályos általános iskola megszervezéséről intézkedik. Ezzel megszűnt a négyosztályos
polgári iskola, s ez a tény a polgári iskolai tanárképzés sorsát is eldöntötte.

Az Állami Pedagógiai Főiskola
története 1947-től 1955-ig
„Az általános iskola nevelőinek képzésére - közli
a V K M 137.485 / 1947. VI. főosztályi számú rendelete
- Szegeden pedagógiai főiskolát létesítek. A főiskolának
átmenetileg három évfolyama lesz. A szegedi pedagógiai
főiskola első évfolyama egyelőre az állami polgári iskolai
tanárképző első évfolyama helyett létesül. Az újonnan létesülő pedagógiai főiskola igazgató teendőinek ellátására
dr. Eperjessy Kálmán főiskolai igazgatót bíztam meg. A
pedagógiai főiskolára vonatkozó intézkedéseimet közvetlenül az igazgatóval közlöm."
1947. november 5-én - „a Polgári Iskolai Tanárképző
Főiskola ügymenetének megfelelő alkalmazásával" - megkezdi működését Szegeden az Állami Pedagógiai Főiskola,
amely 3 éves kétszakos és kiegészítő szakos formában képez általános iskolai tanárokat az általános iskolák alsó és
felső tagozata számára.
A V K M 1947. október 30-án megjelent főosztályvezetői utasítása - többek közt - felhívja az igazgatónak,
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Eperjessy Kálmánnak a figyelmét arra, hogy a „pedagógiai főiskola I. évfolyamának előadóit - elsősorban a
polgári iskolai tanárképző főiskola tanári testületéből a
velem folytatott előzetes megbeszéléseknek megfelelően
- kérje fel."
A felkért tanárok a következők: lélektan, pedagógia,
filozófia: Somogyi József; szociológia: Szabó József; ének:
Szeghy Endre; rajz: Vinkler László; testnevelés: Beöthy
Éva és Kardos Alajos; kézimunka: Fogassy Ödön; magyar
nyelvtudomány: Csefkó Gyula; magyar irodalomtörténet
és angol nyelv és irodalomtörténet: Halász Előd; történelem: Eperjessy Kálmán; földrajz: Aldobolyi Nagy Miklós;
kémia: Eperjessy György; biológia: Kesselyák Adorján;
matematika: Szőkefalvi-Nagy Béla; természettan: Budó
Ágoston; háztartási ismeretek: Hollóné Hatos Kornélia;
gazdasági ismeretek: Szili Török Imre.
1949. február 10-én Ágoston Györgyöt nevezik ki
igazgatónak.
Az 1949. augusztus 8-án megjelent szervezeti szabályzat értelmében a főiskola az 1949/1950. tanévtől csak az
általános iskolák felső tagozata számára képez tanárokat.
Az 1950/1951. tanévtől két évre szállítják le a pedagógiai főiskolák képzési idejét. Az 1953/1954. tanévtől kétéves kétszakos, illetőleg kétéves egyszakos képzés folyik.
Az 1954/1955. tanévtől a pedagógiai főiskolákon a 3
éves, kétszakos képzést vezetik be.
1955 nyarán a minisztérium megszünteti a Budapesti Pedagógiai Főiskolát, jogutódjául a Szegedi Pedagógiai
Főiskolát teszi meg.
1955 februárjában Vajtai István a Magyar Irodalom
Tanszékének tanára a Tiszatájban megjelenteti „A költészet varázsa" című irodalomesztétikai tanulmányát. A
szegedi irodalompolitikai életben nagy hullámokat vető
vitának nem annyira irodalmi, mint inkább politikai
következménye lett. Vajtai Istvánt 1955. július elején
nyugdíjba küldték; Vajda László tanszékvezető főiskolai
tanárt, Vajtai védelmezőjét az Egyetemi Könyvtárba helyezték át. A történet szerepet kapott 1956 októberének
főiskolai eseményeiben.
(dr. Békési Imre professor emeritus)

KRONOLÓGIA

] jl
III

5. Kronológia
1921. Az 1872-BEN alapított és 1919-ben Kolozsvárról
menekülni kényszerült Ferencz József Tudományegyetem az 1921. évi XXV. törvénycikk értelmében
ideiglenesen Szegeden nyert elhelyezést.
1921. OKTÓBER 9-ÉN Menyhárt Gáspár rektor ünnepélyes
keretek között megnyitotta a Ferencz József Tudományegyetem első szegedi tanévét.
1926. OKTÓBER 5-ÉN a mai gyermekklinika helyén az
egyetem első alapkő letételével megindultak az egyetemi építkezések.
1928/29. Klebelsberg Kunó miniszter a budapesti két polgári iskolai tanárképzőt összevonta és Szegedre helyezte.
1930. OKTÓBER 25-ÉN Klebelsberg Kunó kultuszminiszter
felavatta a Dóm tér egyetemi épületeit.
1937. Szent-Györgyi Albert orvosi Nobel-díjat kapott.
1938-BAN az Országos Közegészségügyi Intézet irányításával megalapították a szegedi Védőnőképző Iskolát,
amely 1944-ig működött.
1940. OKTÓBER 16-ÁN az 1940. évi XXVIII. törvénycikk értelmében a Ferenc József Tudományegyetem
visszatért eredeti székhelyére, Kolozsvárra, és ekkor
Szegeden Horthy Miklós Tudományegyetem néven
új egyetemet hoztak létre. Szegeden a jogi kar működését ármenetileg szüneteltették.
1945 MÁJUSÁBAN az egyetem neve Szegedi Tudományegyetem lett.
1947. Újraindult a védőnőképzés Állami Védőnőképző
Iskola néven.
1951. FEBRUÁR 1-JÉN az Orvostudományi Kar kivált a tudományegyetemből, és önálló egyetem lett.
1952-BEN felépült a Béke épület.
1955. Az Orvostudományi Egyetem művese állomást létesített.
1955 NYARÁN a minisztérium megszüntette a Budapesti
Pedagógiai Főiskolát, jogutódul a Szegedi Pedagógiai
Főiskolát tette meg.
1957-BEN megalakult a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara négy intézettel.
1961-BEN a Magyar Tudományos Akadémia létrehozta
szegedi területi bizottságát, a Szegedi Akadémiai Bizottságot.
1962. MÁJUS 18-ÁN a Gyógyszerésztudományi Kar részére
átadták az Eötvös utca 6. szám alatti épületet.
1962. SZEPTEMBER 1-JÉN a Szegedi Tudományegyetem József Attila nevét vette fel.
1 9 6 2 / 6 3 . TANÉVTŐL a minisztérium a Pedagógiai Főiskola

elnevezését Tanárképző Főiskolára módosította.
1963. Felavatták a Kibernetikai Laboratóriumot az Árpád
téren.
1963 SZEPTEMBERÉBEN felépült a Tanárképző Főiskola Te-

1965-BEN átadták az Orvostudományi Egyetem új Biológiai Intézetét.
1970. Budapesten és Szegeden 1962 óta működő felsőfokú élelmiszeripari technikumok összevonásával Szegeden Élelmiszeripari Főiskola létesült.
1972. AUGUSZTUS 1. A Felsőfokú Mezőgazdasági Technik u m átszervezésével létrejött Hódmezővásárhelyen az
Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Kara.
1973. OKTÓBER 5-ÉN Szegedi Tanárképző Főiskola működésének 100 éves évfordulóján a főiskola Juhász Gyula nevét vette fel.
1973. A védőnőképzés főiskolai szintre emelkedett.
1976-BAN elkészült a Belgyógyászati Intenzív Osztály
épülete (Körintenzív).
1979. Az Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Kara
az Állatorvos Tudományi Egyetemhez került, a neve
Állategészségügyi Főiskolai Kar.
1979. Az Élelmiszeripari Főiskola önálló kollégiumot alakított ki.
1980-BAN a Klinikai Kémiai Intézet és Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet épületét átadták.
1985 -BEN az Orvostudományi Egyetemen megindult a
külföldi hallgatók angol nyelvű képzése.
1986-BAN felépült a Topolya soron a Tanárképző Főiskola
sportcsarnoka.
1986-BAN Szegeden létrejött a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Kara.
1987. A Szegedi Orvostudományi Egyetem Szent-Györgyi Albert nevét vette fel.
1987. SZEPTEMBER 1. A hódmezővásárhelyi Állategészségügyi Főiskolai Kar a Debreceni Agrártudományi
Egyetem Állattenyésztési Főiskolai Kara lett.
1989. A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem megalapította az Egészségügyi Főiskolai Kart
védőnő, gyógytornász és általános szociális munkás
szakkal.
1989-BEN átadásra került az Orvostudományi Egyetem Új
Klinika épülete.
1991. MÁRCIUS 14-ÉN öt szegedi felsőoktatási intézmény
vezetői szándéknyilatkozatot írtak alá a Szegedi Universitas létrehozásáról.
1992. Felépült Újszegeden a Szegedi Csillagvizsgáló.
1994. Az Állam- és Jogtudományi Kar és a Károli Gáspár
Református Egyetem közös levelező jogászképzést indított Kecskeméten.
1994. NOVEMBER 1-JÉN létrejött a Szegedi Egyetemi Szövetség.
1998. MÁRCIUS 10-ÉN az országgyűlés döntött a megszüntetett tanítóképzés újraindításáról.
1998. ÁPRILIS 1-JÉN megalakult a Szegedi Felsőoktatási Szövetség, amelynektagjaiakövetkezőintézményekvoltak:

leki Blanka Kollégiuma.
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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, Mezőgazdasági
Főiskolai Kar, Hódmezővásárhely.
2 0 0 0 . JANUÁR 1-JÉN a szegedi felsőoktatási intézmények

egyesülésével létrejött a Szegedi Tudományegyetem.
2004. DECEMBER 9-ÉN ünnepélyes keretek között átadták
az egyetem új épületét, a Tanulmányi és Információs Központot, melynek nagyobb részét az Egyetemi
Könyvtár foglalta el.
2 0 0 5 . DECEMBER 9-ÉN a T a n u l m á n y i és Információs Köz-

pont felvette József Attila nevét.
2 0 0 6 . ÁPRILIS 2 8 . Újszegeden lerakták az új biológiai épü-

let alapkövét.
(Összeállította:
dr. Mojzes Katalin főkönyvtáros és
dr. Szentirmai László címzetes főigazgató)

Egyetemalapítók — dombormű a Rerrich Béla téren
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II. „A tudás fáklyavivője"
Szent-Györgyi Albert és a szegedi egyetem
Ozent-Györgyi Albert 1893. szeptember 16-án született
O Budapesten. A fővárosi tudományegyetem orvoskarán
1917-ben doktorált, majd a pozsonyi egyetem gyógyszertani tanszékén lett tanársegéd. 1919-től Prágában, Hamburgban, Leidenben, Groningben, Londonban és Cambridge-ben dolgozott, majd 1927-ben a kémiatudománynak
is doktora lett.
Szegedre, a Kolozsvárról idetelepült Ferencz József
Tudományegyetem Orvosi Vegytani Intézetének élére
Klebelsberg Kunó javaslatára hívták az akkor Cambridge-ben dolgozó tudóst. A hivatali esküt, mint az egyetem
rendes tanára 1928. szeptember 29-én tette le. Angliai kutatómunkájának befejezésére két év szabadságot kapott,
így szegedi katedráját 1930. szeptember 26-án, már nemzetközileg ismert tudósként foglalta el.
Munkatársai szerint színes egyéniségét a természet
tisztelete, a munka szeretete, mások munkájának megbecsülése, az emberi és tudományos szerénység jellemezte. A
hatalmas, jól felszerelt külföldi kutatóintézetek után a kis,
Kálvária téri laboratóriumban csak a műszerekre figyelt.
Számára nem a környezet, hanem a munka lehetősége volt
fontos. Amikor az intézet 1935-ben a Dóm téri épületbe
került, főleg a Rockefeller Alapból szerzett támogatások
segítségével korszerű felszerelést és állandó kutatógárdát
teremtett. Munkatársaival nemcsak a laboratóriumban élt
együtt, hanem azon kívül is. Minden délután 5-kor félbeszakították a munkát, és egy teasarokban összegyűlve
beszélgettek politikáról, művészetről. Nagy intenzitással
dolgozott; szuggesztív egyénisége olyan légkört tudott teremteni, amely másokat is kutatásra ösztönzött. Hagyományostól eltérő emberi és professzori magatartása nyilvánult meg abban is, hogy míg a tudományos pályamunkák
kiírásánál a többi tanszék kötött témákat adott a hallgatóknak, Szent-Györgyi intézetében szabadon választott

témát lehetett kidolgozni, ami, mint később igazolódott,
jobban szolgálta a tehetségek kibontakozását.
Jelentős részben Szent-Györgyi Albertnek köszönhetjük, hogy a szegedi orvoskar túlélte a gazdasági válságot.
1932-33-ban országosan 70 tanszék bezárása mellett
döntöttek, és Hóman Bálint kultuszminiszter felvetette a
szegedi orvoskar megszüntetésének lehetőségét is. Komoly
érv volt ez ellen Szent-Györgyi nemzetközi hírneve és a
Rockefeller-alapítvány támogatása. Szent-Györgyi személyesen is tárgyalt a miniszterrel az orvosi kar megmentése
ügyében.
Az egyetemi oktatás reformjáról szóló vitában kezdettől fogva részt vett és a korszerű, gyakorlatorientált képzés
mellett szállt síkra. Az 1936-os Országos Felsőoktatási
Kongresszuson fejtette ki, hogy „Míg azelőtt az egyetemet a tudni vágyóknak kis rétege magáért a tudományért
kereste fel, a mai nagyszámú hallgatóság nagy része nem
tudományt, hanem szakképzettséget keres, hogy azzal kenyerét megkereshesse és a társadalomnak hasznos munkása lehessen." Az, hogy előremutató javaslataiból csak kevés
vált valóra, a kor politikai, gazdasági helyzetével magyarázható.
Haladó nézeteinek gyakorlati megvalósítására először
1934-35-ben az Orvostudományi Kar dékánjaként, majd
1935-36-ban prodékánjaként nyílt lehetősége. Korábban
a tanév megnyitása nem történt meg kellően határozott és
ünnepélyes formában, arra gyakran csak hetekkel a tényleges tanévkezdés után került sor, üres formaságként. Az
ő javaslatára mondta ki a kari tanács, hogy az előadások
mindig a tanévnyitó ünnepélyt követő hétfőn kezdődnek.
Bár a tanszabadság híve volt, a hanyagságot és a fegyelmezetlenséget nem tűrte. Az ő kezdeményezésére született
meg a „fekete könyv", amelybe az egyes hallgatókkal szembeni kifogásokat, intéseket jegyezték be annak érdekében,
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1937. október 29-én, a Nobel-díjról szóló értesítés másnapján
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hogy az ilyen hallgatók kedvezményeket, például tandíjmentességet ne élvezhessenek.
Elgondolásainak megvalósítását 1940-4l-ben az egyetem rektoraként folytatta. Rektori székfoglalójában a szokásostól eltérően nem a szaktudományáról értekezett, hanem az egyetem hármas hivatását fejtette ki. „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 hivatást
tőlünk átveszik. Ujabb eredetű, de nem kevésbé magasztos
az egyetemnek harmadik hivatása, nevelni a haza részére
polgárokat, akik el vannak látva a szellem fegyverével...
A mi egyetemünknek van még egy negyedik külsődleges hivatása is: hogy a magyar Alföld szellemi központja
legyen." Pedig helyzete nem volt könnyű: a Kolozsvárra
visszatért Ferenc József Tudományegyetem kiválása, a
politikai, gazdasági és társadalmi feszültségek számos nehézség elé állították a Horthy Miklós Tudományegyetem
rektorát. A Délmagyarországnak adott nyilatkozatában a
következőket mondta: „Az én igyekezetem az lesz, hogy a
nyughatatlan idők ellenére az egyetem nyugodtan szentelhesse magát hivatásának: a tudás terjesztésének. Ez az
egyetem most már ízig-vérig saját egyeteme Szegednek, s
így szeretném azt a viszonyt, amely a város és az egyetem
közt fennáll, még bensőségesebbé tenni."
Nevéhez fűződik az első demokratikus egyetemi
szervezet megalakítása, a diákegység gondolatának megvalósítása. Az egyetemi ifjúság területi hovatartozás, vallási különbségek és irányzatok szerint forgácsolódott szét
számos ifjúsági szervezetben. Szent-Györgyi viszont úgy
gondolta, hogy módot kell adni arra, hogy a diák az egyetemen otthont találjon, önálló társadalmat alkosson, ahol
megtanulja az együttélés szabályait, a bajtársi szellemet,
az önzetlen együttműködést. A Szegedi Egyetemi Ifjúság
nevű szervezet 1940. december 12-én alakult meg, majd
az ideiglenesen szünetelő jogi kar épületében diákklub
kialakításához kaptak helyiséget a rektortól. A szervezet
Szegedi Híd címmel lapot indított, melyben a rektor így
ír: „Megvolt az én jutalmam is: ma a diákarcon több a mo-

SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÉS A SZEGEDI EGYETEM

A laboratóriumban legjobb munkatársával, Banga Ilonával (1937)
solygás és a hallgatók többé nem 'alázatos tisztelettel', hanem szeretettel köszöntenek." Az ő javaslatára hozta meg
az egyetemi tanács azt a határozatot, hogy az intézményben tilos a 'méltóságos uram' megszólítás. Az egyetem
tanárait egyszerűen 'professzor úrnak', a dékánt 'dékán
úrnak', a rektort pedig a régi, hagyományos latinsággal
'magnifice rector'-nak kell szólítani.
Szent-Györgyi Albert mégsem a szegedi egyetem
magnifice rectoraként, hanem az első magyar Nobel-díjasként, a C-vitamin felfedezőjeként vonult be a történelembe. Szegedre érkezésekor folytatta a Groningenben
megkezdett munkáját: az aszkorbinsavval kapcsolatos
megfigyeléseket. Kezdettől fogva gyanította, hogy az aszkorbinsav azonos a C-vitaminnal, de mozgalmas külföldi
élete akkor még nem tette lehetővé a tartós kísérleteket.
Felfedezését így csak 1931-ben, Szegedről jelentette be. A
tudósok azonban nem találtak olyan növényt, ami megfelelő mennyiségben tartalmazta volna ezt az anyagot.
A szerencse is közrejátszott abban, hogy Szent-Györgyi
Szegeden, a vacsorára kapott paprikában olyan növényre talált, amely a C-vitamin valóságos tárháza. Neve is-

mertté vált az egész világon, a szegedi egyetem tanáraként
meghívások, kitüntetések egész sora követte a felfedezést.
A tudományos felfedezésnek sokat köszönhet a város gazdasága is: a C-vitamin hihetetlen mértékben népszerűsítette a paprikát és része volt abban, hogy a paprikaexport
néhány év alatt megötszöröződött. A szegedi konzervgyár
termékeként megjelent a Vitapric nevű paprikapép, amely
később újabb vitamin, a P-vitamin felfedezésének lett az
alapja. A kutatómunkában Szent-Györgyi is oroszlánrészt
vállalt.
A stockholmi Karolinska Intézet 1937. október 28án ítélte oda az orvosi Nobel-díjat Szent-Györgyi Albert
szegedi egyetemi tanárnak, a díjat 1937. december 10-én
adták át. 1937. december elsején Szeged város díszpolgárává, 1938. április 7-én az egyetem természettudományi
karának díszdoktorává avatták. A díszdoktori oklevél átvételekor tartott beszédében a béke mellett tett hitet. „Az
egyetem az emberiség legdrágább kincse, a tudásnak őrzője és fáklyavivője. A tanításnak és tanulásnak tűzhelye,
ahol nincs keresnivalója a tülekedő pártharcoknak és gyűlölködésnek."
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Előadás a fumársav-katalizis

lépéseiről (1937)
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A felhasznált fotókat a Móra Ferenc Múzeum
bocsátotta rendelkezésre
Demokratikus és antifasiszta magatartása miatt 1940től a támadások kereszttüzében állt annak ellenére, hogy a
szegedi Orvosi Vegytani Intézet második hőskora — egyebek között az izomösszehúzódás problémájának megoldása, mesterséges izomszál előállítása — erre az időszakra
esett. A Szent-Györgyi nevét viselő antifasiszta polgári
ellenállási mozgalom célja a háborúból történő kiugrás és
a polgári demokratikus Magyarország megteremtése volt
angolszász segítséggel. 1944-től üldözte a Gestapo, először
Szegeden, majd a fővárosban kényszerült bujkálni egészen
addig, amíg a németek el nem hagyták Magyarországot.
1945 tavaszán elfogadta a budapesti Pázmány Péter
Tudományegyetem vegytani tanszékének vezetői posztját.
Talán nem is elsősorban a nagyobb kutatási lehetőségek
miatt döntött így, hanem azért, mert országos feladatokat
vállalt: egyebek között a Magyar Természettudományi
Akadémia alelnöke, a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke volt.
1947-re nyilvánvalóvá vált, hogy a II. világháború
antifasiszta szövetséges hatalmai között végleges a szakítás, kezdetét vette a hidegháború. Szent-Györgyi olyan
jelzéseket kapott, hogy angolszász kapcsolatai miatt sze-

mélyes szabadsága is veszélybe kerülhet, ezért az Egyesült
Államokban telepedett le. Amerikai tartózkodása végleges
lett, amikor a Woods Hole-i Tengerbiológiai Laboratórium Izomkutató Intézetének igazgatója lett.
A Szegedi Orvostudományi Egyetem 1973. október
12-én díszdoktorává fogadta Szent-Györgyi Albertet.
Emigrációjából ekkor tért haza először. Az egyetem vendégkönyvébe a következőket írta: „Ami ezt az ünnepséget
bearanyozta, az nem a fény és a pompa volt, hanem a meleg szeretet, ami a legnagyobb emberi érték."
1986. október 22-én halt meg. 1987. december 10én a szegedi orvosegyetem felvette Szent-Györgyi Albert
nevét, és a Magyar Pantheonban, egykori intézetének bejáratánál szobrot állítottak neki a Dóm téren.
(Keczer Gabriella főiskolai adjunktus)
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Szabó Tibor-Zallár Andor: Szent-Györgyi Albert Szegeden és a Szent-Györgyi gyűjtemény (1989)

I III. Oktatás a Szegedi Tudományegyetemen
A 85 éves fennállását ünneplő szegedi felsőoktatás
életében fordulópont a 2006. esztendő. A magyarországi
felsőfokú képzést évszázadokon át meghatározó rendszer
ebben az évben adja át helyét az európai egyetemi és főiskolai oktatást egységesítő struktúrának. Ettől kezdve nem
négy- és ötéves főiskolai és egyetemi szakok, hanem különböző képzési területek alapszakjai, rájuk épülő mesterszakok és doktori képzés várja a jelentkezőket.
A szakok szerkezetének átalakítása jelentős szemléletváltást eredményez mind a felsőoktatásban dolgozók,
mind a jelentkezők számára. Kétségtelen, hogy a változások szerkezetváltást jelentenek, ám ez nem egyenlő az

oktató-tudományos munka teljes átalakításával, hiszen a
Bologna-folyamat képzési területei a Szegedi Tudományegyetemen már évtizedek óta művelt tradicionális tudományterületekre épülnek. A karok és intézetek szervezésében korábban megvalósuló tudományos programok,
és a velük szerves összefüggésben lévő oktatás magas
színvonala biztosítja a zavartalan átmenetet. Az egyetem
alapításától létező karok és a később születő intézmények
oktatásban és kutatásban szerzett hagyományai és tapasztalatai egyaránt megtalálják szerepüket az átalakuló rendszerben. A 2000-ben létrejött Universitas sokszínűsége és
a Bologna-irányelvek kiegészítik egymást: az egységes sze-

Hallgatók
előadáson
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Számítógépterem az egyetemi könyvtárban
gedi felsőoktatás adottságai lehetővé teszik a szakok közti
átjárhatóságot és a képzések rugalmas összeállítását.
Az egyszakos képzés variációs lehetőségeihez, illetve a
szakpárok több százra tehető számához képest az alapszakok száma kevesebb, ami azonban nem jelenti a képzési
rendszer elszürkülését. Az alapszakok specializációinak
köszönhetően a különféle képzések összetettsége várhatóan felveszi a versenyt a korábbi rendszer szakjaival és
azok kombinációival. A széles spektrumú képzés előnyei
a következő években válnak nyilvánvalóvá: a sokoldalúság
a mesterképzésbe való belépéskor és a munkaerőpiacon jelenthet elsőbbséget.
A Szegedi Tudományegyetem 11 kara az állam- és jogtudománytól a zeneművészetig a tudományok szinte teljes
tárházát átfogja: agrár, informatika, jogi és igazgatási,
gazdaságtudományi, műszaki, művészeti, orvos- és egészségtudományi képzési terület, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudományi és természettudomány
képzési terület várják a leendő hallgatókat. A különböző
területeken meghirdetett alapszakok és specializációik a

|
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képzések óriási választékát kínálják, egyszerre biztosítva
alapos műveltséget és a továbblépés lehetőségét.
A felsőoktatás felépítésének változására az elmúlt
években az integráció volt jellemző. A szegedi felsőoktatási intézmények 2000-es egyesülése, a tanszékeket összefogó intézetek létrehozása — mind azt jelzi, hogy a szerkezeti
ökonomitás célja meghatározó az átalakulásban. Az egyetemi centrumok tudásközpontként fogják össze az azonos
tudományterületeket művelő karokat, intézeteket, így a
Szegedi Tudományegyetem képzéseinek egy része a karok
közötti együttműködés eredménye. Emiatt az egyetemen
induló alapszakokkal a képzési területeken keresztül a legszerencsésebb megismerkedni. Az egyetem centrumai, a
Dél-alföldi Agrártudományi Centrum és a Szent-Györgyi
Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum több
képzési terület alapszakjaiért is felelős. Az agrár és a műszaki képzési terület alapszakjait a Dél-alföldi Agrártudományi Centrumot alkotó karok (Mezőgazdasági Főiskolai
Kar, Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar) és a Természettudományi Kar gondozzák. Az anyagmérnökök, me-
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zőgazdasági és élelmiszeripari mérnökök és menedzserek
képzése változatos szakirányokkal egészül ki, így a hallgatók nem csupán mezőgazdasággal és élelmiszeriparral
kapcsolatos szakmákban helyezkedhetnek el.
A Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum karai (Általános Orvostudományi Kar és
a Gyógyszerésztudományi Kar) valamint az Egészségügyi
Főiskolai Kar szervezik az orvos- és egészségtudományi
képzési terület szakjait és alapszakjait. Az orvos-, fogorvos- és gyógyszerészképzés mellett az egészségügy diplomás munkatársainak képzése is itt zajlik, amelyek népszerűségéhez hozzájárul nemzetközi elismertségük, hiszen
egész Európában keresettek az itt végzett szakemberek. A
szegedi oktatáshoz a hazai hallgatók mellett 550 külföldi
hallgató csatlakozik évről évre. Az 1985-ben indult angol,
illetve az 1999-ben kezdődött német nyelvű orvosképzés
népszerű az Európán kívüli országok hallgatói körében is.
2004-ben, az angol nyelvű fogorvosképzés megindításával
lett teljes az Általános Orvostudományi karon kínált idegen nyelvű képzések sora.
A felsőoktatás átalakítása a tanárképzés rendszerét
érinti a leglátványosabban. Míg korábban a tíz, illetve
nyolc féléves képzések végén vehették át a hallgatók tanári diplomájukat, az új képzési rendszerben a bölcsész

vagy a természettudományi képzési terület, illetve a pedagógusképzés egy-egy alapszakjának elvégzése, majd a
mesterképzésben való részvétel a tanári képesítés feltétele.
Az alapszakok tehát tanári képesítést nem adnak, viszont
biztosítják a majdani mesterképzésbe való továbblépést. A
hagyományos tanárképző karok, a Bölcsészettudományi
Kar, a Természettudományi Kar és a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar és alapszakjaik továbbra is várják a
magyar és idegen nyelvek, irodalmak és kultúrák, a történelem, a pedagógia, a pszichológia iránt érdeklődőket.
A Bölcsészettudományi Karon működő Hungarológia
és Közép-Európa Tanulmányok Nemzetközi Oktatási
Központ a magyart, mint idegen nyelvet tanulókat várja kurzusain, nyári egyetemein. A reáltudományokat a
Természettudományi Karon meghirdetett biológia, fizika, földrajz, földtudomány, kémia, környezettan és matematika alapszakok képviselik. A pedagógusképzésben
résztvevő mindhárom kar kínál kiegészítő alapképzéseket, melyeket a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
szakképzési programjai és felnőttképzései egészítenek ki,
így téve teljessé a Szegedi Tudományegyetem képzési kínálatát. Az informatika képzési terület három alapszakja
(gazdaságinformatikus, mérnök informatikus, programtervező informatikus) a gazdaság húzóágazatának mun-
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kaerőigényét szolgálja ki, emellett lehetőséget ad tanári
szakirány választására.
A társadalomtudományi képzési területet a Szegedi
Tudományegyetem képzési rendszerében a szociológia,
politológia, kommunikáció és médiatudomány valamint
informatikus könyvtáros és szociális munkás alapszakok
képviselik. Az Állam- és Jogtudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar és az Egészségügyi Főiskolai Kar egyaránt
részt vesz a képzési terület alapszakjainak működtetésében.
A jogi és igazgatási képzési területen a közigazgatás és
az igazságszolgáltatás számára képeznek szakembereket.
A klasszikusnak számító jogászképzés mellett az Államés Jogtudományi Karon kap helyet a modern társadalmi
igényeket kiszolgáló munkaügyi és társadalombiztosítási
igazgatási alapszak és nemzetközi tanulmányok alapszak,
mely újdonságként a diplomácia területén való munkavállalásra készíti fel a hallgatókat. A francia és német nyelvű
jogászképzés franciaországi és németországi egyetemekkel
közösen kialakított rendszere az egyetemen kínált idegen

nyelvű képzéseket színesíti. A gazdaságtudományi képzési
terület - a Gazdaságtudományi Kar profiljaként - alapszakokon és felsőfokú szakképzéseken keresztül valósul
meg. A képzési kínálat sokszínűségét a távoktatásos forma
és a Master of Business Administration képzés biztosítja.
A sporttudomány a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar két alapszakján van jelen: a rekreáció-, életmódés egészségfejlesztés alapszak valamint a testnevelő edző
alapszak a képzési terület mindkét képzési ágát képviseli.
A művészeti képzési terület a Szegedi Tudományegyetem
legfiatalabb kara, a Zeneművészeti Főiskolai Kar és a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar sajátja; különböző
zenei és képzőművészeti képzéseik színesítik a szegedi Tudományegyetem képzési kínálatát.
A képzési területek újdonsága, hogy az alapszakok immáron nem egy-egy karhoz köthetőek; egy képzési területhez több kar csatlakozik különböző szakjaival és alapszakjaival. így - bár a Szegedi Tudományegyetem egyelőre
nem rendelkezik Műszaki Karral - , mégis létezik műszaki

Hallgatók
az egyetemi könyvtár
kölcsönzőjében
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képzése. A 11 szegedi főiskolai és egyetemi kar hamarosan
az önállósodó fogorvosképzéssel bővül 12 tagúra.
Az átalakulás nem érinti az orvos-, a gyógyszerész- és
a jogászképzést, továbbra is ötéves, illetve hatéves képzési rendszer szolgálja az itt tanulókat. A tanulmányaikat
2006. előtt kezdők a hagyományos rendszerben diplomáznak, így a következő pár évben a kétféle rendszer egyszerre
lesz jelen a Szegedi Tudományegyetem életében.
Az alapszakok 2005-ös akkreditációja után a mesterképzés szakjainak kialakítása és elfogadtatása a következő
időszak feladata. Az alapszakok rendszere és az akkreditációjuk mögött álló gondolat - az Universitas sokszínűségének és sokoldalúságának minél hatékonyabb kihasználása,
a karok közötti együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása - minden bizonnyal visszaköszön a mesterképzésben. Az alapszakok specializációi és szakirányai a mesterszakok későbbi felépítésére is engednek következtetni.
A tudás megszerzésének közösségformáló ereje tantermeken, laboratóriumokon és sportpályákon kívül is
érezteti hatását. A speciálkollégiumok óráin, hazai és
nemzetközi versenyeken, pályázatokon elért személyes
sikerek az egyetem hírnevét is öregbítik. A nemzetközi
matematikai feladatmegoldó versenyen elért kiváló szegedi eredmény, a kanadai jogi szimulációs versenyen
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győzedelmeskedő csapat a Szegedi Tudományegyetemen
zajló oktató-kutató munkát dicséri, és hírét viszi szerte a
nagyvilágban. Szeged nemcsak vendégeskedik nemzetközi versenyeken, hanem szívesen látja külhoni és hazai
egyetemek hallgatóit is. A Bartók Béla Nemzetközi Zongoraverseny a világ sok tájáról vonzza a tehetséges, ifjú
zongoravirtuózokat. A sportesemények közül kiemelkedik a 2006-os Egyetemisták és Főiskolások Nemzetközi Squash Világbajnoksága, amelynek a Szegedi Tudományegyetem a házigazdája.
Az egyetemi tanulmányok alatti tudományos tevékenység a későbbi doktori tanulmányokra való felkészülést segíti. Azok a rendezvények és konferenciák, ahol a hallgatók
kutatási eredményeikről adhatnak számot, nagy szolgálatot
tesznek a tudomány és a nevelés együttműködésének. Ezek
közül is kiemelkedik a legelismertebb megmérettetések
közé tartozó Tudományos Diákkörök Konferenciája, ahol
szegedi hallgatók rendre az élvonalban szerepelnek - rátermettségüknek, kitartásuknak és a felkészülésüket segítő
oktatóknak köszönhetően az utóbbi években az Országos
Tudományos Diákköri Konferenciákon a Szegedi Tudományegyetem hallgatói minden alkalommal száznál több
helyezést szereztek és több különdíjat nyertek. A hallgatók
Pro Scientia aranyérmei mellett a tanárok Mestertanár kitüntetései jelzik a szegedi tudományos műhelyek munkájának minőségét. A sikerek is jelzik, tudományos és kulturális nevelés, a tehetség felismerése és gondozása éppúgy az
egyetem felelőssége, mint az alkotó-kutató munka minél
kedvezőbb körülményeinek biztosítása.

Mikroszkóp az Ásvány- és Kőzettani Tanszéken

A Szegedi Tudományegyetem feladatának tekinti a
tehetség időben történő felismerése és kiteljesítése után a
megszerzett tudás minél hatékonyabb és eredményesebb
kamatoztatásának elősegítését. Oktató, kutató és szolgáltató egyetemként nem csupán pár szép esztendőt kínál
hallgatóinak, de bízik abban, hogy egykor diákjai - felismerve a folyamatos képzés és továbbképzés szükségességét
— élnek a Szegedi Tudományegyetem nyújtotta, diplomásoknak szóló lehetőségekkel. Az egyetem törekvései a
szegedi öregdiák-mozgalmon, az Alma Mater szervezeten
keresztül valósulnak meg, így téve lehetővé az egyetemi
életről és a legújabb képzési lehetőségekről történő folyamatosan tájékoztatást.
(Kocsis Lilla PR munkatárs )

IV. A Szegedi Tudományegyetem
oktatott szakjai 2006
ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
ALAPKÉPZÉSEK

Osztatlan alapképzések
jogász
munkaügyi kapcsolatok
társadalombiztosítás
BSc
nemzetközi tanulmányok (BA) szak
politológia szak
munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási
igazgatási szak
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

európa jogi szakjogász
Európa tanulmányok
környezetvédelmi jogi képzés
munkaügyi kapcsolatok (SZT)
társadalombiztosítási (SZT)
családjogi szakjogász
ingatlanforgalmi szakjogász
jogi szakokleveles általános orvos, fogorvos és
gyógyszerész
D O K T O R I ISKOLA

állam- és jogtudományi
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
ALAPKÉPZÉSEK

általános orvos
fogorvos
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

egészségtudományi szakfordító angol
D O K T O R I ISKOLÁK

elméleti orvostudományi
interdiszciplináris orvos- és biológiatudományi

klinikai orvostudományi
multidiszciplináris orvostudományi
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
ALAPKÉPZÉSEK

altajisztika
amerikanisztika
angol (bölcsész / tanár)
bolgár (bölcsész / tanár)
elméleti nyelvészet
filozófia
finnugor (bölcsész)
francia (bölcsész / tanár)
informatikus könyvtáros
kommunikáció (E)
kommunikáció (F)
latin (bölcsész / tanár)
magyar (bölcsész / tanár)
magyar (bölcsész)
német (bölcsész / tanár)
néprajz
ógörög
olasz (bölcsész / tanár)
olasz nyelvtanári
orosz (bölcsész / tanár)
őstörténet
összehasonlító irodalomtudomány
pedagógia
pszichológia (bölcsész / tanár)
régészet
spanyol (bölcsész / tanár)
szerb (bölcsész / tanár)
szociológia
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történelem (bölcsész / tanár)
ukrán
vallástudomány

JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI K A R
ALAPKÉPZÉSEK

angol
biológia
egészségtan tanár (F)
egészségtan tanár (E)
ének-zene, karvezetés
fizika
földrajz
francia
gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak
pedagógiája
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája
kémia
könyvtár
környezetvédelem
magyar
matematika
művelődésszervező
német
német nemzetiségi
olasz
orosz
pedagógia
rajz
rekreáció
román
számítástechnika
szlovák
tanító
technika
testnevelés
történelem

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

kistérségi tanügyigazgató
közoktatási vezető
minőségbiztosítási
pedagógiai értékelés
társadalomtudományi és gazdasági szakfordító
és tolmács
D O K T O R I ISKOLÁK

irodalomtudományi
neveléstudományi
nyelvtudományi
történelemtudományi
EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI K A R
ALAPKÉPZÉSEK

általános szociális munkás
ápoló
gyógytornász
védőnő
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

családgondozó ápoló
családgondozó szakvédőnő
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
ifjúsági védőnő
FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK ( F S Z )

képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens
szülésznő
GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R
ALAPKÉPZÉSEK

gazdálkodási (E)
gazdálkodási (F)
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

egészségügyi menedzsment
Európa tanulmányok
gazdálkodástudományi
jogász-közgazdász
orvos-közgazdász, gyógyszerész-közgazdász
menedzser (egyetemi)
mérnök-közgazdász
MBA menedzser
D O K T O R I ISKOLA

közgazdaságtan
GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI K A R
ALAPKÉPZÉSEK

gyógyszerész
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

szakgyógyszerész
D O K T O R I ISKOLA

gyógyszerésztudományi
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BSc
andragógia (művelődésszervező szakirány)
gyógypedagógus
óvodapedagógus
rekreációszervezés és egészségfejlesztés
tanító
társadalmi tanulmányok
testnevelő-edző
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

egészségfejlesztő mentálhigiénikus
közoktatási vezető
pedagógus-szakvizsga
FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK ( F S Z )

banki szakügyintéző
mezőgazdasági menedzserasszisztens
mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens
műszaki informatikai mérnökasszisztens
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matematikatanári
matematikus
műszaki informatika
műszaki informatikai (főiskolai)
programozó matematikus
programtervező matematikus
vegyész
vegyész-fizikus laboratóriumi operátor

pénzügyi szakügyintéző
számviteli szakügyintéző
MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLAI K A R
ALAPKÉPZÉSEK

Osztatlan alapképzések
mezőgazdasági mérnök
Kiegészítő alapképzés
mezőgazdasági mérnöktanár
BSc
mezőgazdasági mérnök
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

vadgazdálkodási szakmérnök
SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLAI K A R
ALAPKÉPZÉSEK

Osztatlan alapképzések
élelmiszeripari gépészmérnök
élelmiszertechnológus mérnök
mérnöktanár
vállalkozó-menedzser
BSc
élelmiszermérnöki
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

élelmiszeripari (vállalati, üzemi) higiénia
hús- és baromfiipari szakmérnök
tejipari
FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK ( F S Z )

élelmiszeripari menedzser
TERMÉSZETTUDOMÁNYI K A R
ALAPKÉPZÉSEK

Osztatlan alapképzések
alkalmazott fizikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott növénybiológus
biofizikus
biológiatanári
biológus
biológus laboratóriumi operátor
csillagász
fizikatanári
fizikus
földrajztanári
geográfus
informatikatanári
informatikus fizika
kémiatanári
klinikai kémikus
környezettan-tanári
környezettudományi
közgazdasági programozó matematikus

BSc
gazdasági informatikus
programtervező informatikus
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

kísérleti fizika szakirányú tanári
környezetvédő
D O K T O R I ISKOLÁK

biológus
fizika
földtudományok
kémia
környezet- és technológiai tudomány
matematika- és számítástudományok
ZENEMŰVÉSZETI FŐISKOLAI K A R
ALAPKÉPZÉSEK

Énekművész, -tanár
Fagottművész, -tanár
Fagott-tanár, kamaraművész
Fuvolaművész, -tanár
Fuvolatanár, kamaraművész
Gitártanár, kamaraművész
Gordonkaművész, -tanár
Gordonkatanár, kamaraművész
Gordonművész, -tanár
Gordontanár, kamaraművész
Hárfaművész, -tanár
Hárfatanár, kamaraművész
Harsonaművész, -tanár
Harsonatanár, kamaraművész
Hegedűművész, -tanár
Hegedűtanár, kamaraművész
Klarinétművész, -tanár
Klarinéttanár, kamaraművész
Kürtművész, -tanár
Kürttanár, kamaraművész
Magánénektanár, ének-kamaraművész
Mélyhegedűművész, -tanár
Mélyhegedűtanár, kamaraművész
Oboaművész, -tanár
Oboatanár, kamaraművész
Orgonaművész, -tanár
Orgonatanár, kamaraművész
Régizene-blockflötetanár, kamaraművész
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Régizene-csembalótanár, kamaraművész
Szolfézstanár
Trombitaművész, -tanár
Trombitatanár, kamaraművész
Tubaművész, -tanár
Tubatanár, kamaraművész
Ütőhangszerművész, -tanár
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Ütőhangszertanár, kamaraművész
Zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés
Zongoraművész, -tanár
Zongoratanár, kamaraművész
(Összeállította:
Dr. Pukánszky Béla
egyetemi tanár, rektorhelyettes)

V. Tudományos munka
a hazai támogatások és
a nemzetközi kapcsolatok tükrében
A Szegedi Tudományegyetemen mind az egyetemi,
F i mind a főiskolai karokon az oktatómunka mellett
eredményes kutatási tevékenység folyik. Az elmúlt időszakban az egyik legfontosabb feladat a kutatási feltételek javítása volt az egyetem különböző karain, amelyet
mind a graduális, mind a posztgraduális képzés jelentős
mértékben támogatni tudott. Az egyetemi karok kutatási
tevékenységének jelentős része a doktori iskolák akkreditált programjaiban valósul meg. Ennek személyi feltételei
az egyetemi karokon adottak, és a főiskolai karok jelentős hányadában vállalnak kutatómunkát. Jól minősített
oktató-kutató gárdával rendelkezik egyetemünk. A minősített oktatóink létszáma 2006-ban az alábbiak szerint
alakult:

Teljes munkaidőben alkalmazott oktatók és kutatók száma:
Részmunkaidőben alkalmazott oktatók és kutatók száma:
A Magyar Tudományos Akadémia tagja:
MTA-doktori címmel:

889 fő
44 fő
18 fő

H7 fő rendelkezik

A kutatás infrastrukturális feltételei viszont hazai öszszehasonlításban is közepesnek tekinthetők. Főleg a kísérletes kutatások laboratórium épületei elavultak. Jelentős
előrehaladást várunk a Természettudományi Kar jelenleg
épülő biológiai épületének birtokba vételével.
Az egyetemi tudományos minősítés legmagasabb fóruma a habilitációs bizottság, melynek feladata szakembereink oktatói és kutatói kvalitásának értékelése.

A Szegedi Tudományegyetem jelenleg érvényes szabályzatai szerint a habilitációs bizottság évenként két alkalommal megbeszéli a habilitációs eljárások engedélyezését és habilitált oktatói címet adományoz. A habilitáció
1993-ban történt bevezetése óta a habilitált és minősített
oktatók létszámáról és kari megosztásáról az alábbi táblázat ad információt.
HABILITÁLT

ÉS

Kar
Állam- és Jogtudományi Kar

MINŐSÍTETT

PhD
fokozat

OKTATÓK

Habilitált

MTA
doktori cím

43

19

4

Általános Orvostudományi Kar

259

124

42

Bölcsészettudományi Kar

180

41

18

5

1

0

Egészségügyi Főiskolai Kar
Gazdaságtudományi Kar

18

Gyógyszerésztudományi Kar

41

12

4

Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolai Kar

98

13

5

Mezőgazdasági Főiskolai Kar

28

0

Szegedi Élelmiszeripari
Főiskolai Kar

21

0

Természettudományi Kar
Zeneművészeti Főiskolai Kar
Összesen:

2

237

58

42

3

4

0

933

287

117

1. sz. táblázat
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Az adott szakterületen működő habilitációs szakbizottságokban elfogadott tudományos minősítés elveit
továbbra is elsőrangúan fontosnak tartjuk, mivel az ott
megfogalmazott szakmai igényesség garantálja az egyetemi oktatás és kutatás nemzetközi elismerését.
Az Egyetemi Tudományos Tanács feladata elsősorban
az egyetem középtávú kutatási terveinek elkészítése, a prioritások meghatározása. Áttekintette és meghatározta azokat
az alap- és alkalmazott kutatási programokat, amelyek a hazai és európai uniós viszonylatban is alkalmasak az egyetem
belföldi és nemzetközi kutatási kooperációinak bővítésére és
újabb kutatóhelyeken való együttműködés létrehozására.
A Szegedi Tudományegyetem tudományos fejlődésének egyik fontos állomása az egyetemi pályázati eredmények nyilvántartására és az eredmények áttekintésére alkalmas Egységes Pályázati Elektronikus Rendszer (EPER)
(http://www.sci.u-szeged.hu/Palyazat/), amely minden
egyetemi pályázatot és szerződéses megbízást nyilván tart.
Ennek birtokában összesíteni és értékelni tudjuk a
nyilvántartási rendszerben lévő projektek számát és eredményességét. Egységes nyilvántartás — online rendszerben
- működik abból a célból, hogy ismertek legyenek a benyújtott és elfogadott pályázatok témái és vezetői.
Az SZTE 2004-ben elfogadta a korábbi vállalkozási
(KK) szabályzatának átdolgozott, az Egyetemi Tudományos Tanács által véleményezett, az egyetemi tudományos
kutatást valóban támogató szabályzat tervezetét. A vezető
oktatók adminisztrációs terhelésének könnyítése érdekében
külön számítógépes információs rendszert építettünk ki a
Gazdasági Műszaki Főigazgatóság és a Rektori Hivatalban
működő Projektszervezési és K+F Iroda között.
Az Innovációs Igazgatóságon belül megszerveztük a
Projektszervezési és K+F Irodát. Az iroda feladata új egyetemi és kari szervezeti pályázatok indítása (benyújtása), a
projektvezetők adminisztrációs munkájának segítése érdekében. Az iroda feladata volt a projektek szervezésében
a párhuzamosságok elkerülése, az integrált projektekben
dolgozó partnerek kapcsolatainak kialakítása és koordinálása, illetve a támogatott projektek munkájának áttekintése. Erre elsősorban az egyetemi szellemi portfolió kialakítása, illetve annak fejlesztése céljából volt szükségünk.
Az egyetem tudományos eredményeinek alkalmazási lehetőségeivel és az ezzel kapcsolatos belföldi és nemzetközi
innovációs tevékenység és technológia transzfer koordinálásával az Innovációs Igazgatóság és a Biopolisz Szeged
Innovációs KFT (amelyben az SZTE 25% tulajdonrésszel
rendelkezik) foglalkozik.

Az akadémiai kutatócsoportok
Az egyetemi kutatómunka jelentős része az Magyar
Tudományos Akadémia által támogatott kutató csoportok keretében folyik. A Szegedi Tudományegyetemen a
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társadalomtudományok területén 4 MTA kutató csoport,
az élettudományok területén 7 MTA kutató csoport, az
élettelen természettudományok területén 9 MTA kutató
csoport működik, melyek teljes létszáma 84 fő és az évi
teljes költségvetése: 320 MFt volt 2005-ben.
Kutatócsoportjaink jelentős szerepet játszanak a karok
tudományos életében és tudományos teljesítményük jelentősen támogatja az egyetemi kutatómunkát és az egyetem
tudományos teljesítményének nemzetközi megítélését.
A 2003-2006 között, az Magyar Tudományos Akadémia által támogatott kutatócsoportok megoszlása a tudományterületek szerint:

Társadalomtudományi Kutatócsoportok
MTA-SZTE
MTA-SZTE
MTA-SZTE
MTA-SZTE

Kora Újkori Eszmetörténeti Kutatócsoport
Turkológiai Kutatócsoport
Képességkutató Kutatócsoport
Magyar Medievisztikai Kutatócsoport

Élettudományi Kutatócsoportok
MTA-SZTE
MTA-SZTE
MTA-SZTE
MTA-SZTE
MTA-SZTE
MTA-SZTE
MTA-SZTE

Dermatológiai Kutatócsoport
Tiszakutató Csoport
Mikrobiológiai Kutatócsoport
Keringésfarmakológiai Kutatócsoport
Anyai Hatás és Embriológia
Neurohumorális Kutatócsoport
Neurológiai Kutatócsoport

Élettelen T e r m é s z e t t u d o m á n y i
Kutatócsoportok
MTA-SZTE
MTA-SZTE
MTA-SZTE
MTA-SZTE
MTA-SZTE
MTA-SZTE
MTA-SZTE
MTA-SZTE
MTA-SZTE

Organikus Katalízis Kutatócsoport
Heterociklusos Kémiai Kutatócsoport
Lézerfizikai Kutatócsoport
Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport
Nanoszerkezetíí Anyagok Kutatócsoport
Reakciókinetikai Kutatócsoport
Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoport
Fehérjekémiai Kutatócsoport
Analízis Kutatócsoport

A Szegedi Tudományegyetem által elnyert pályázatok teljes projektköltsége 2001-2005 között meghaladta
a 17, 7 milliárd Ft-ot. Az elnyert támogatások mértéke
karonként jelentősen különbözik, kiemelkedő volt 2005ben a Természettudományi Kar 1,728 milliárd, az ÁOK
1,18 milliárd, a központi egységek 709 millió teljesítménye. Megbízásos tevékenység alapján szerzett bevételünk
évi kb. 160 MFt-ot tett ki.
Külön említés érdemel, hogy egyetemünkön megalakult 2005-ben három tudásközpont, a Dél-Alfóldi Elet- és
Anyagtudományi KKK (DEÁK), 750 M Ft, a Dél-Alföldi Neurobiológiai Tudásközpont (DNT) 1700 M Ft és a

A DOKTORI ISKOLÁK

Környezet- és Nanotechnológiai Tudásközpont (KNRET)
1200 M Ft.
Az Szegedi Tudományegyetem pályázati bevételeit illetve K+F ráfordítását 2 0 0 0 - 2 0 0 5 között az alábbi oszlopdiagram szemlélteti.

A doktori iskolák
A Szegedi Tudományegyetem a legmagasabb szintű
képzése, az egyetem akkreditált 17 doktori iskolájában
történik. A képzést az Egyetem Doktori Intézete koordi-

1. ábra - Az SZTE által elnyert pályázatok

2001-2005

nálja. Feladata a karokon működő doktori iskolák munkájának folyamatos szervezése és ellenőrzése, az Egyetemi
Doktori Tanács ülések előkészítése és a PhD fokozatszerzés teljes folyamatának irányítása, az eredmények
(megvédett értekezések) nyilvántartása és továbbítása az
Oktatási Minisztériumnak. Az Szegedi Tudományegyetem Doktori Intézete 2005-ben angol nyelvű reprezentatív kiadványt készített munkájáról, amely tükrözi a 17
akkreditált doktori iskola eddigi eredményeit és ismerteti
a kutatási feladatait. A kötet megjelenését nemzetközi
érdeklődés követte, számos külföldi egyetem képviselője és a diplomáciai testületek is érdeklődtek a kutatási
programok iránt. Elsősorban az egyetemmel kapcsolatot
tartó olasz, francia és német egyetemek és kutatóintézetek érdeklődtek a további együttműködés kiszélesítése
érdekében.
A fiatal tehetséges hallgatók egyetemen tartása érdekében doktori ösztöndíjakat alapítottunk, amelyek forrásait a kutatási pályázatokból biztosítottuk. Ez egyben
azt is jelentette, hogy a Gazdasági és Műszaki Főigazgatósággal a munkáltatói és adózási jogszabályok ismeretében
megoldottuk a pályázati támogatásokból finanszírozott
PhD képzést, amelynek létszáma jelenleg eléri a közel 300
főt.
A Doktori Intézet munkáját elsősorban a PhD hallgatók ügyeinek bonyolítása, illetve a hallgatók avatásának
megszervezése jellemezte. 2004-ben 146, 2005 nyarán
65 PhD fokozatot szereztek hallgatóink egyetemünkön.
Lényeges előrelépés történt az angol nyelvű PhD doktori iskolák programjának összegyűjtésében, illetve annak
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megszerkesztésében. Ennek nem bekötött változatát számos külföldi vendégünk, diplomáciai testületek, testvéregyetemek képviselői is megkapták. Jelentős érdeklődést
tanúsítottak a dél-amerikai egyetemek vezetői az elektronikus változat iránt is. 2005. tavaszán 1000 példányban és
1000 C D lemezzel együtt a kiadvány megjelent, amelyből
a 17 doktori iskola vezetői és a karok vezetői példányokat
kaptak. Az egyetemre látogató külföldi delegációk rendszeresen példányokat kapnak a Doktori Iskolák képzési
programjából. Most készült el a Doktori Intézet új honlapja (http://www2.u-szeged.hu/dokint), amely 2005. december 6-án, a Doktori Tanácsülésen került bemutatásra.

Doktori iskoláink
A Szegedi Tudományegyetem akkreditált doktori iskolái:

Kar

Tudományág

Vezető

ÁJTK

Állam- és jogtudományok

Ruszoly József

ÁOK

Interdiszciplináris

Mándi Yvette

orvostudományok
ÁOK

Elméleti orvostudományok

Jancsó Gábor

ÁOK

Klinikai orvostudományok

Dobozy Attila

ÁOK

Multidiszciplináris

Papp Gyula

orvostudományok
GTK

Közgazdaságtudományok
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Botos Katalin

GYTK

Gyógyszertudományok

Fülöp Ferenc

BTK

Történelemtudományok

J. Nagy László

BTK

Irodalomtudományok

Szajbély Mihály

BTK

Nyelvtudományok

Kenesei István

BTK

Neveléstudományok

Csapó Benő

TTK

Matematika- és

Hatvani László

számítástudományok
TTK

Fizikai tudományok

Bor Zsolt

TTK

Kémiai tudományok

Dékány Imre

TTK

Földtudományok

Mezősi Gábor

TTK

Biológiai tudományok

Maróy Péter

TTK

Környezettudományok

Kiricsi Imre

A doktori iskolák hallgatóinak összlétszáma 2005-ben
628 fő volt. Állami ösztöndíjban részesült 330 fő, egyéb
ösztöndíjban 96 fő és 203 fő költségtérítéses képzésben
vett részt.
Ki kell emelni a Természettudományi Kar (291 fő), a
Bölcsészettudományi Kar (147) és az Általános Orvostudományi Kar (85 fő) aktivitását.

3/b ábra - Tudományos fokozatot szerzettek

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A Doktori Intézet tervezi az ipari finanszírozású témákban dolgozók PhD védésének szigorlati és védési követelményrendszerének áttekintését, tekintettel arra, hogy
az alkalmazott kutatási témák szabadalmaztathatok.

A Szegedi Tudományegyetem
innovációs tevékenysége
IPARI NAGYPROJEKTEK

2005 januárjától működik egyetemünkön a Dél-Alföldi Neurobiológiai Tudásközpont (DNT) amely integrálja az egyetemen és az Szegedi Biológiai Kutatóintézetben meglévő orvosi, biológiai és gyógyszerészeti kutatási
potenciált.
2005 májusában hivatalosan is megkezdte működését
a Dél-Alföldi Élet- és Anyagtudományi KKK (DEÁK),
november l-jén pedig elindult a Környezet- és Nanotechnológiai (KNRET) program megvalósítása. Az Asbóth
Oszkár programban Egyetemünk 6 pályázaton indult,
ezen kívül tagjai vagyunk egy biotechnológiai minta-inkubátorház felszerelését célzó pályázatnak is.
Mindhárom nagyprojektnek készül a honlapja is.
EGYÉB EGYETEMI PROJEKTEK

Egyetemünk részt vesz a magyar részről a Corvinus
Egyetem Innovációkutató Központja által képviselt „PRÍMÉ NoE - Observatory of the European University"
programban, mint az egyik tanulmányozott intézmény.
Ennek keretében az egyetem folyamatait illetően rendszeresen szolgáltatunk adatokat, illetve az innovációs igazgató előadással vett részt a hálózat Madridban tartott összejövetelén.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar
Szabadalmi Hivatallal, melynek keretében az Egyetemi
Könyvtárban regionális szabadalmi információs központ
(PATLIB) alakult. A megállapodás keretében a Magyar
Szabadalmi Hivatal ezen felül szakmailag támogatja a
szellemi tulajdonnal kapcsolatos kurzusok indítását, és
egy ösztöndíjat is létrehozott, melyet a szakdolgozati témájuk hátterét a meglévő szellemi alkotások szempontjából áttekintő hallgatók nyerhetnek el.
A SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSE

Az Egyetemi Tanács 2004-ben elfogadta 10 M Ft
alappal az Szegedi Tudományegyetem Innovációs Alapjának megteremtését. Ez a forrás biztosítja az egyetemen
képződő szellemi tulajdon menedzselését és technológiai
transzferjét. Ebben a feladatban jelentős részt vállalt a Biopolisz Kft., amely a szabadalmakat kezeli és továbbítja a
Magyar Szabadalmi Hivatalhoz.
A 2005-ös évben folytatódott az Egyetem szellemi tulajdon-portfoliójának bővítése. Egy szabadalmunk nem-

zetközi fázisba ért, további 5 elindult hazai bejelentéssel,
és újabb hat pedig az Innovációs Bizottság által elfogadottan a szabadalmi bejelentés kidolgozásának fázisában van.
Májusban egy tranzakció során 2 szabadalmat értékesítettünk, melynek során 1,5 MFt bevételre tettünk szert.
INNOVÁCIÓS OKTATÁS

A Regionális Innovációs Ügynökség konzorciumában
az Egyetem az innovációs oktatások és képzések feladatát
vállalta, melyet egy nyertes pályázat finanszíroz. Ennek
keretében összeállítottunk egy 1 napos és egy 6 napos innováció-menedzsmentképzési tematikát. Az 1 napos képzés 2005-ben három alkalommal (Szegeden és Kecskeméten) került lebonyolításra.
PROJEKTSZERVEZÉSI ÉS K + F IRODA TEVÉKENYSÉGE

A Projektszervezési és K+F Iroda információs és adminisztratív segítséget nyújt az egyetemen születő pályázatok elkészítéséhez és benyújtásához, ösztönözi az Európai
Uniós pályázatokon való részvételt továbbá, hidat teremt
az ipari szereplők és az Egyetem között az elmúlt három
évben folyamatosan. Az iroda tevékenységét 2003 decembere óta a 180/2003-as számú, az Szegedi Tudományegyetem keretei között folytatott pályázati tevékenységről szóló egyetemi szabályzat határolja be.
A 2004. és 2005. évben a Projektszervezési és K+F Iroda az egyetem számos pályázatának benyújtásában, illetve
a nyertes pályázatok szerződéskötésének lebonyolításában
nyújtott segítséget, melyek közül - mind a megpályázott
összeg, mind a benyújtott pályázatok számát tekintve - a
legnagyobb volumenűek az alábbi pályázati programok
voltak:

-

Akadálymentesítés,
Kooperációs Kutató Központ (KKK),
Regionális Egyetemi Tudásközpont (RET),
Pázmány Péter Program (RET 2005)
Kövice (Öthalmi környezeti kármentesítés),
Humánerőforrás Operatív Program (HEFOP)
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP)
INTERREG 11l/A - Magyar-Román és Magyar-Szerb Határon Átnyúló

Szomszédsági Program
- Jedlik Ányos Program (NKFP 2005)
- Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA 2005)
- Asbóth Oszkár Húzóágazati Innovációs Program

A Szegedi Tudományegyetem az elmúlt években fellendült sikeres pályázati tevékenységét mutatják azok a
projektek is - 4 milliárd forintot meghaladó összesített
költségvetéssel - , melyek az egyetem anyagtudományi,
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környezettudományi és neurobiológiai tudásközpontjainak létrehozására, illetve az ezekben folyó - remélhetőleg
piacképes eredményeket hozó — kutatások finanszírozására irányulnak.
A különböző pályázati rendszerekben a pályázat írás
és a koordinálás mellett a nyertes pályázatok szerződéskötése során is tevékenyen részt vesz az Iroda, valamint a pályázatokról különböző statisztikákat készít. A statisztikák
elkészítésében nyújt segítséget a mára már teljes körűnek
mondható, az Egyetem honlapjáról közvetlen elérhető pályázat nyilvántartó rendszer, az EPER.
Az Iroda munkatársai napi rendszerességgel figyelik
az aktuális pályázati kiírásokat és tájékoztatják az érdekelt
kutatókat és oktatókat, többek között a megújult külsővel
és kibővült tartalommal bíró irodai honlapon keresztül,
melyet az Iroda munkatársai naponta frissítenek (www.
u-szeged.hu/project). Számos információs nap szervezésében, kezdeményezésében vett részt az iroda mind a
hazai, mind pedig a nemzetközi pályázatok népszerűsítése
érdekében.
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Mindezen tevékenységek mellett az iroda három saját (két európai uniós és egy magyar) pályázatot bonyolít
(Hungary for FP6, R E G i n N E T és DARIT), melynek keretében az Európai Unió 6. Keretprogramjának népszerűsítésével, a programmal kapcsolatos információszolgáltatással és tanácsadással foglalkozik.
2004. október l-jétől a Dél-Alföldi Régióban egyetemünkön került elhelyezésre a Magyar Kutatói Mobilitási Hálózat Dél-Alföldi Regionális Kontaktpontja, amely
tevékenységét a Pályázati Iroda keretein belül végzi. A
Hálózat célkitűzése a hazánkba érkező kutatók praktikus
információkkal (pl. adózás, vízum, szállás, nyelviskola
stb.) való ellátása a Magyarországon történő ideiglenes letelepedéssel kapcsolatban, illetve kiutazó kutatók részére
a választott országgal kapcsolatban hasonló adatok nyújtása, internetes portál fenntartása mindezen információk
feltüntetésével.
(Dr. Dékány Imre egyetemi tanár,
rektorhelyettes)

| VI. A külkapcsolatok alakulása
A z Európai Bizottság 1987-ben elindítja a németalföldi
1 L filozófus és teológusról, az északi humanizmus egyik
legjelentősebb képviselőjéről, Desiderius (Rotterdami)
Erasmusról (1469-1536) elnevezett legnagyobb felsőoktatási programját, amely az egyetemi hallgatók európai
mobilitásának eszméjét hivatott megvalósítani.

Az Erasmus program első szakasza
Az Erasmus program már első évében páratlan sikert
arat az ifjúság körében Nyugat-Európában: csak abban az
évben 3000 hallgató tölt el 3 hónaptól akár egy teljes évig
terjedő tanulmányi időszakot más országok partneregyetemein. Az elkövetkező években a program beváltja a hozzá
fűzött reményeket, ugyanakkor a szerzett tapasztalatok a

hiányosságokra is rámutatnak: a felsőoktatás országonkénti eltérő rendszereiből adódóan akadémiai és adminisztratív oldalon egyaránt mutatkoznak nehézségek. Eltérő
képzési és minősítési rendszereket kell valamilyen módon
mérhetővé, összehasonlíthatóvá tenni annak érdekében,
hogy az Erasmus hallgatók külföldön folytatott tanulmányainak eredményét a küldő intézmények értékelni, minősíteni és összehasonlítani tudják oly módon, hogy végül
az a hallgatók tanulmányainak egészébe integrálhatóvá és
beszámíthatóvá váljék. Ennek érdekében kerül bevezetésre
és alkalmazásra kísérleti jelleggel az Európai Kreditátviteli
Rendszer, az ECTS (European Credit Transfer System)
145 felsőoktatási intézményben, kezdetben csak az üzleti
tudományok, a kémia, a történelem, a mérnöki tudományok és az orvostudomány területén.

Az egyetem és a város
vezetői az egyetem
központi épülete előtt
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Rendszerváltás a közép- és
kelet-európai térség országaiban
Az 1980-as évek végén a közép- és kelet-európai térség országaiban megkezdődik a rendszerváltás, elindul
a gazdasági, társadalmi és politikai rendszerek reformja.
Magyarország és az Európai Közösség (EK) között 1988
augusztusában létesül diplomáciai kapcsolat. Ezt 1988
szeptemberében a kereskedelmi és gazdasági együttműködési megállapodás követi, amely a maga nemében példaértékű az Európai Közösség és a közép- és kelet-európai államok közötti szerződéses kapcsolatrendszerben. A
brüsszeli magyar nagykövet 1989. január 19-én nyújtja
át megbízólevelét a Bizottság elnökének. 1990. november 6-án Magyarországot felveszik az Európa Tanácsba
(Council of Europe). 1990. november 29-én az Európai
Bizottság alelnöke, Frans Andriessen ünnepélyesen megnyitja az Európai Bizottság (European Council) budapesti
képviseletét.

Reformok a felsőoktatásban:
a Tempus program
Az 1989-ben létrehozott PHARE program (Poland
Hungary Assistance for the Reconstruction of the Economy) révén az Európai Közösség pénzügyi eszközökkel
is támogatja Magyarország és Lengyelország, a későbbiekben pedig az egész közép- és kelet-európai térség felzárkóztatását. Prioritást élvez a kedvezményezett országok
gazdasági és intézmény rendszeri fejlesztése („institution
building": jogszabályok és intézményi struktúrák összefüggő rendszereinek átalakítása).
Erősödnek a magyar felsőoktatás európai felzárkóztatására történő erőfeszítések is, konkrét kezdeményezések, együttműködési javaslatok születnek, melyek közül
nem egy az Európai Közösség támogatását élvezi. Ekkor
jön létre a közép- és kelet-európai felsőoktatási intézmények modernizációját szolgáló Tempus (Trans-European
Mobility Scheme for University Studies) program, mely
alapvető szerepet játszik mindazoknak a hátrányoknak
a felszámolásában, amit a magyar felsőoktatási intézmények a rendszerváltás előtti működésük alatt kényszerűen
felhalmoztak. A Szegedi Tudományegyetem jogelődjei a
Tempus program első három szakaszában (1990-2000) kiemelkedő aktivitással pályáznak, és sikerrel vesznek részt a
programban kezdetben partnerként, a későbbiekben pedig
project koordinátor intézményként. A Tempus első három
éve (1990-1993) során elnyert pályázati támogatások elsősorban a felsőoktatás minőségének javítását, fejlesztését,
megújítását szolgálják, az egyetemi számítógépes infrastruktúra fejlesztéséhez, a kommunikációs eszközök modernizálásához, az európai partnerkapcsolatok kialakításához nyújtanak anyagi és szakmai segítséget.

Új prioritások a Tempusban

Hallgatók a Tanulmányi és Információs Központ átriumában
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1991. december 16-án Magyarország aláírja az Európai Közösséggel a társulási szerződést. Ezeket, a többi
kelet-európai országgal is megkötött társulási szerződéseket, a Közösség az „Európai megállapodások" közös
elnevezéssel illeti. Céljuk az, hogy közelebb vigyék a közép-kelet európai országokat a teljes jogú tagsághoz. Az
Országgyűlés 1994. március 22-én felhatalmazza (három
tartózkodás mellett) a kormányt a csatlakozási okmány
átadására. Az Európai Tanácshoz (European Council)
Magyarország 1994. április l-jén nyújtja be hivatalos
csatlakozási kérelmét.
1993-tól jelentősen megváltoznak a Tempus program
prioritásai is: elsődlegessé válik az intézmények fejlesztési
stratégiájának kidolgozása, ezen belül is a közös, multidiszciplináris és a piac igényeihez alkalmazkodó új típusú
képzési rendszerek, kurzusok, valamint a minőségellenőrzés folyamatainak kidolgozása és bevezetése, az Európa-ta-

A MAGYAR FELSŐOKTATÁS BEKAPCSOLÁSA AZ ERASMUSBA

Az egyetemi számítóközpont
nulmányok Központok létrehozása, és nem utolsósorban,
a hallgatói mobilitás növelése az Európai Unió Erasmus
programjának mintájára.

A Socrates Program
1995-ben indul az Európai Unió új átfogó oktatási
programja a Socrates, mely nemcsak a felsőoktatásnak,
hanem az oktatás minden szintjének európai dimenziókat
kíván adni, célul tűzve ki az európai nyelvek ismeretének
javítását, az oktatáson keresztül az együttműködések és
mobilitások elősegítését, az innováció szerepének növelését
az oktatásban, és az oktatás minden területén biztosítandó
esélyegyenlőséget. Az Erasmus bekerül a Socrates égisze alá
a többi, a prioritásoknak megfelelően kialakított alprogramok társaságában, úgy mint Comenius (közoktatás),
Grundtvig (felnőttoktatás és egyéb oktatási formák), Lingua (európai nyelvek oktatása), Minerva (új információs és
kommunikációs technológiák az oktatásban), „Megfigyelés
és újítások az európai oktatási rendszerekben és politikákban", „Kiegészítő tevékenységek".
Az Erasmus program ugyanakkor önmagában is öszszetett programmá válik, a minőség és az európai dimen-

zió jegyében támogatja a hallgatók és oktatók mobilitását, a közös tantervek kidolgozását, intenzív programok
és intenzív nyelvtanfolyamok megvalósítását, tematikus
hálózatok létrehozását Európa-szerte. 1995 januárjától
1996 májusáig tart az ECTS bevezetésének második kísérleti szakasza, ami alatt egyre több intézményben és tudományterületen kerül alkalmazásra az ECTS szisztéma.
A kísérleti szakaszok pozitív tapasztalatai megerősítik,
hogy az ECTS-rendszer hatékony eszköz a tantervek átláthatóságához és a tanulmányok elismertetéséhez, ezért
1997-től az ECTS bevezetésére már az Erasmus program
intézményi szerződése keretében pályázhatnak a felsőoktatási intézmények.

A magyar felsőoktatás bekapcsolása
az Erasmusba
1997-ben a magyar felsőoktatási intézmények számára megnyílik a lehetőség a Socrates programhoz való
csatlakozásra. A Szegedi Tudományegyetem jogelőd intézményei sikeres intézményi pályázatuk eredményeként
az 1998/99-es tanévtől kezdődően teljes jogú partnerintézményként vesznek részt a programban.
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Előadás a Tanulmányi és
Információs Központ
kongresszusi termében

Intézményi integráció

A sorbonne-i nyilatkozat
1998. május 25-én Párizsban, a Sorbonne Egyetemen
Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült
Királyság miniszterei közös nyilatkozatot írnak alá az európai felsőoktatási rendszer harmonizálásáról.

A bolognai nyilatkozat
Egy évvel később, 1999. június 19-én történelmi jelentőségű eseményre kerül sor Bolognában: 29 ország
oktatási minisztere közös nyilatkozatot ír alá, melynek
célja, hogy 2010-ig létrehozzák az Európai Felsőoktatási
Térséget (EFT) annak érdekében, hogy növeljék az európai felsőoktatási rendszer nemzetközi versenyképességét,
elősegítsék az európai polgárok mobilitását és a munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket.

A lisszaboni agenda
A tudás Európájának megteremtése a 2000 márciusi
Lisszaboni Európai Tanács (ET) óta is az Európai Unió
elsődleges célkitűzései közé tartozik. Az ET deklarálja,
hogy a Közösséget egy évtizeden belül „a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává

A
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-

Könnyen áttekinthető és összehasonlítható diplomákat adó képzési rendszer bevezetése, beleértve a diplomamellékletet is, ami a diplomák és szakképesítések nemzetközi elismertetésének megkönnyítését szolgálja.
A két fő cikluson, a legalább hároméves alapképzésen (BA, BSc) és a kétéves mesterképzésen (MA, MSc) alapuló rendszer bevezetése, ahol az első ciklus végén szerzett oklevél kimenetet biztosít a munkaerőpiacra való
kilépéshez, illetve az első ciklus sikeres elvégzése követelmény a második ciklusba való belépéshez, amelynek
sikeres elvégzése egyetemi diplomát eredményez.
Az ECTS-kompatibilis kreditrendszerek bevezetése és azok alkalmazása az élethosszig tartó tanulás tevékenységeiben is.
Hallgatók, oktatók és kutatók szabad mobilitásának lehetővé tétele.
A minőségbiztosítás európai dimenziójának megvalósítása összehasonlítható kritériumok és módszerek által.
Az európai dimenziók támogatása a felsőoktatásban.

-

-

|

2000. január 1-én a szegedi felsőoktatási intézmények
és a hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskola integrációjával létrejön a Szegedi Tudományegyetem (SZTE),
a dél-alföldi régió tudásközpontja. A bolognai folyamat
célkitűzéseinek megfelelően az integrált egyetem összes
karán folyamatosan nő az Erasmus oktatók és hallgatók
mobilitása.
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kell tenni, amely több és jobb munkahely teremtésével és
nagyobb szociális kohézióval képessé válik a növekedés
fenntartására". A tudás Európájának megteremtése kiváló
lehetőségeket kínál az egyetemeknek, ugyanakkor jelentős
kihívásokkal is szembe kell nézniük kettős hivatásuknak,
a kutatásnak és oktatásnak, valamint az innovációban
egyre növekvő szerepüknek köszönhetően. Ezáltal a gazdasági versenyképességre és a szociális összetartásra gyakorolt hatásuk szintén meghatározóvá válik. A lisszaboni
program megvalósításának érdekében a Közösség egy sor
akciót és kezdeményezést indít a kutatás és oktatás területén, melynek példái az európai kutatási és innovációs térség létrehozása, az európai kutatás és fejlesztés ösztönzése,
az oktatás és képzés területén pedig az élethosszig tartó
tanulás európai térségének megvalósítása.

A prágai nyilatkozat: az élethosszig
tartó tanulás stratégiája
A Bolognai Nyilatkozatot 2001. május 19-én követi
az európai felsőoktatási miniszterek Prágai Nyilatkozata,
melyben újfent megerősítik elkötelezettségüket az Európai
Felsőoktatási Térség 2010-re történő kialakítása mellett és
meghatározzák a bolognai folyamat hat célkitűzésével kapcsolatos tevékenységek további irányait. Kiemelik, hogy a
jövő tudásalapú társadalomra és gazdaságra épülő Európájában élethosszig tartó tanulási stratégiákra van szükség
a versenyképesség kihívásaival való szembenézéshez, az
új technológiák alkalmazásához, a társadalmi kohézió és
az egyenlő esélyek növeléséhez, valamint az életminőség
javításához, tehát az élethosszig tartó tanulás az Európai
Felsőoktatási Térség (EFT) egyik alapvető eleme. Hangsúlyozzák, hogy az EFT létrehozásába és formálásába az egyetemeknek és más felsőoktatási intézményeknek, valamint a
hallgatóknak a kompetens, aktív és konstruktív partnerekként történő bevonása szükséges és kívánatos. Aláhúzzák,
hogy Európa versenyképességében és vonzóbbá tételében
meghatározó tényező a felsőoktatás és a kutatás minősége.

Berlini kommüniké:
a minőségbiztosítás stratégiája
és a kétciklusú képzés bevezetése
2003-ban az európai felsőoktatási miniszterek deklarálják, hogy a felsőoktatás minősége az Európai Felsőoktatási Térség létrehozásának központi tényezője.
Kötelezettséget vállalnak arra, hogy a minőségbiztosítás
továbbfejlesztését intézményi, nemzeti és európai szinten
is támogatják. Hangsúlyozzák az intézmények elsődleges
felelősségét a minőségbiztosításban, a közösen alkalmazott
kritériumrendszer és módszertan kifejlesztésének szüksé-

gességét, valamint a nemzetközi kooperáció és hálózati
tevékenység fontosságát.
Kötelezettséget vállalnak arra, hogy 2005-től elkezdik a kétciklusú képzés bevezetését.
Hangsúlyozzák a hallgatók, az akadémiai és adminisztratív személyzet mobilitásának fontosságát nem csak
az akadémiai, hanem a kulturális, politikai, társadalmi és
gazdasági szférákban is.
Az ECTS-t a hallgatói mobilitás és a tantervfejlesztés
elősegítésének, valamint a nemzeti kreditrendszerek kidolgozásának alapjául tekintik. Az ECTS további fejlesztését
javasolják azzal a céllal, hogy az ne csak kreditátviteli, hanem kreditakkumulációs rendszerré válhasson.
2005-től megvalósítandó célként definiálják a Diplomamelléklet (Diploma Supplement) ingyenes biztosítását
a hallgatók számára.
További tevékenységként határozzák meg az Európai
Felsőoktatási Térségnek és az Európai Kutatási Térségnek
mint a tudásalapú társadalom két pillére összekapcsolásának
szükségességét, ezért a doktori képzést a bolognai folyamat
harmadik képzési ciklusaként javasolják felvenni, ezzel is
hangsúlyozva a kutatás és a kutatási képzés fontosságát és az
interdiszciplinaritás támogatását a felsőoktatás minőségének
fejlesztésében és az európai felsőoktatás versenyképességének
növelésében. A miniszterek felhívják a figyelmet a doktori és
posztdoktori szinten történő mobilitások és a doktori képzésben való együttműködés fontosságára és növelésére.

2004. május 1.:
Magyarország az Európai Unióban
Magyarország 2004. május l-jén az Európai Unió
tagállamává válik. Újabb lehetőségek nyílnak a kapcsolatok bővítésére az új tagállamokkal, a tagjelölt és a csatlakozásra váró országokkal. Az Erasmus programban is
újabb szerződések megkötésére kerül sor. A 2000. január
1-től 2006. december 31-ig tartó második programszakasz költségvetése az EU bővítése után 2060 millió euróra
emelkedik.
A 31 r é s z t v e v ő

-

-

ország:

A 25 EU tagállam: Ausztria, Belgium, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország,
Hollandia, Írország, Luxemburg, Lengyelország,
Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia
3 EFTA ország: Izland, Liechtenstein, Norvégia
Bulgária, Románia és Törökország
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1. ábra:
Az SZTE partnereinek száma az Erasmus programon belül

2. ábra:
Kiutazó Erasmus-hallgatók létszám szerinti összesítése

Partnerintézményeinkkel kötött bilaterális szerződéseink számának növekedését az azóta eltelt időszakban az
alábbi adatok mutatják:

AZ SZTE P A R T N E R I N T É Z M É N Y E I O R S Z Á G O S

BONTÁSBAN

Németország

40

Svédország

4

Franciaország

30

Törökország

4

Olaszország

29

Bulgária

3

Spanyolország

13

Görögország

3

Nagy-Britannia

10

Hollandia

3

Finnország

8

Portugália

3

Ausztria

7

Csehország

2

Belgium

7

Észtország

2

Dánia

6

Izland

2

Legyeiország

5

Szlovákia

2

Norvégia

5

Szlovénia

2

Románia

4

Málta

1

Svájc

1

3. ábra: Kiutazó Erasmus-oktatók száma
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Örvendetes tendenciát mutat a hozzánk érkező ERASMUS hallgatók létszámának növekedése is:
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Uj kihívás előtt az európai
felsőoktatás: az Erasmus Mundus
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Továbbra is kulcsfontosságú célkitűzésnek tartják a
hallgatók, oktatók, kutatók és adminisztratív személyzet
mobilitását. Kijelentik, hogy fokozzák a mobilitás akadályainak eltávolítására irányuló erőfeszítéseiket a vízumok
és munkavállalási engedélyek kiadásának megkönnyítése
és a mobilitási programokban való részvétel ösztönzése
reven.
Fontos eleme a nyilatkozatnak, hogy megjelenik a
külső dimenzió stratégiája: kijelentik, hogy az EFT-nek
nyitottnak és vonzónak kell lennie a világ más részei számára is, hangsúlyozzák a kultúrák közötti megértés és
tisztelet fontosságát, kiemelik a párbeszéd szükségességét
a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben.
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4. ábra:
Bejövő Erasmus-hallgatók létszám szerinti összesítése

A bergeni kommüniké: az európai
felsőoktatási térség és az
európai kutatási térség szinergiája
2005 májusában Európa felsőoktatásért felelős miniszterei Bergenben találkoznak ismét, ahol ismételten
megerősítik a prágai és berlini miniszteri konferenciák
közleményeiben kifejezett alapelveket, célkitűzéseket és
kötelezettségvállalásokat, és politikájuk összehangolását
az Európai Felsőoktatási Térség 2010-re történő kialakítására.
A miniszterek kihívásként értékelik és hangsúlyozzák
a felsőoktatás szerepének fontosságát a kutatás további bővítésében csakúgy, mint a kutatás jelentőségét a felsőoktatás támogatásában a társadalom gazdasági és kulturális
fejlődése érdekében, ugyanakkor rámutatnak a felsőoktatás és a kutatási ágazatok közötti szinergia javításának
szükségességére az országok, valamint az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) és az Európai Kutatási Térség (EKT)
között.
Hangsúlyozzák a kutatóképzés, a doktori programok
fontosságát és a közös mesteri programok kidolgozásának
szükségességét is.

A Bergeni Nyilatkozatban deklarált külső dimenzió
stratégiája egy új uniós program, az Erasmus Mundus
támogatásának megerősítését is jelenti. Az Európai Bizottságnak az Erasmus Mundus programot megalapító
határozata 2004. január 20-án lép hatályba. Az Erasmus
Mundus elsődleges célja, hogy növelje az európai felsőoktatás színvonalát, és világszerte elismertté tegye azt. Az
Erasmus Mundus Joint Master kurzusok és ösztöndíjai lehetőséget teremtenek a kultúrák közötti párbeszédre, közeledésre, és az oktatók és hallgatók támogatásán keresztül
felkészítenek a globális, tudásalapú társadalom kihívásaira. A program magas színvonalú Master kurzusokat támogat, melyre harmadik országokból is jelentkezhetnek
hallgatók, az európai hallgatók pedig harmadik országban
végezhetik tanulmányaik egy részét. Mindannyiuknak
a program biztosít ösztöndíjat. Ugyanakkor az Erasmus
Mundus oktatói és kutatói ösztöndíjakat is biztosít az
együttműködésben résztvevőknek.

Az Európai Unió új
programgenerációja az élethosszig
tartó tanulás jegyében (2007-2013)
2004. július 14-én a Bizottság elfogadja az élethosszig
tartó tanulás jegyében beterjesztett új programjavaslatot,
ami a Socrates és a Leonardo da Vinci (szakképzési program) addigi tapasztalataira épül. Ezekből okulva, és az új
fejlesztési politikához igazodva, a Bizottság jelentős módosításokat javasol. A változtatások egyrészt a Socrates és a
Leonardo da Vinci programok félidős értékeléseiben foglalt kritikai észrevételeken, másrészt a 2002 novemberében
kezdődött és 2003 februárjában lezárult, a felsőoktatás és
szakképzés legnagyobb befektetőivel folytatott nyilvános
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párbeszéd eredményein alapulnak. Az új programgeneráció (Integrared LLL Programme) szektorális programokból tevődik össze: közoktatás (Comenius), felsőoktatás
(Erasmus), szakképzés (Leonardo da Vinci) és felnőttoktatás (Grundtvig), amelyek különböző transzverzális, és az
európai integrációra fókuszáló Jean Monnet programokkal egészülnek ki. Az új programgeneráció célja az, hogy
hozzájáruljon a Közösségnek, mint haladó tudásalapú
társadalomnak a fejlesztéséhez a fenntartható gazdasági
növekedés, több és jobb álláslehetőség és a nagyobb szociális biztonság megteremtésével. Az integrált LLL program
arra irányul, hogy fejlessze az interakciót, a kooperációt, és
erősítse a mobilitást az oktatás és a szakképzés rendszerei
között a Közösségben, annak érdekében, hogy az világszinten minőségi referenciává váljon. A négy szektorális

program esetében a megvalósítás követésére impactfaktorokat is meghatároznak, amelyek a következők:
- Comenius: az iskolások 5%-a vegyen részt a programban a 2007-13 közötti időszakban;
- Erasmus: a megvalósított Erasmus hallgatói mobilitások száma 2011-ig el kell, hogy érje a 3 milliós létszámot;
- Leonardo da Vinci: a szakmai gyakorlati helyek számát évi 150 000-re kell emelni 2013-ra;
- Grundtvig: 2013-ra évi 25 000 mobilitási helyet
kell biztosítani a felnőttoktatásban résztvevőknek.
A Szegedi Tudományegyetem, mint Magyarország
világszerte elismert oktató- és kutatóhelye, polgáraival
együtt kész megfelelni mindezen kihívásoknak.
(Balogné Molnár Gabriella igazgató)

VII. A Szegedi Tudományegyetem
lehetőségei a tudásalapú
helyi gazdaságfejlesztésben
apjainkban a tudásalapú gazdaság teret nyert a fejlett országokban, legalábbis a mérvadó közgazdaságtani és gazdaságpolitikai irányzatok többsége szerint.
Ez a tudásalapú gazdaság pedig a globális verseny hatására formálódó új munkamegosztás nyomán térségenként
más-más formát ölt, illeszkedve a térség fejlettségéhez és
meglevő adottságaihoz. A tudásalapú gazdaság sok szempontból vitatható, ellentmondásos folyamatokból rajzolódik ki, amelyeknek jelenleg csak néhány jellemzőjéről
rendelkezünk elégséges ismeretekkel.
A tudásalapú gazdaság fogalma és gondolatköre
rendkívül szerteágazó, a gazdaság- és társadalompolitikai anyagokon túl nemrég megjelent a regionális és helyi
gazdaságfejlesztési stratégiákban is. Az Európai Unióban a 2000. évi lisszaboni határozat óta „divatos téma"
a tudásalapú gazdaság emlegetése, amelyet nyilvánvalóan
összekötnek a versenyképesség javításával is. A Strukturális Alapok 2007-13 közötti regionális támogatásainak
jelentős részét a tudásalapú helyi gazdaság fejlesztésére
szánják, kulcstényezőnek a tágan értelmezett egyetemeket
megadva. Ez a szándék megjelenik a magyar kormányzati
dokumentumokban, többek között a második Országos
Területfejlesztési Koncepcióban is, illetve az öt vidéki városra kiterjedő „fejlesztési pólus" programban.
A tudásalapú gazdaság kihívásai a Szegedi Tudományegyetemet is új helyzet elé állítják. A „bolognai folyamat"
hatására a magyar felsőoktatási rendszer átalakul, betagozódik az „európai felsőoktatási térbe". Az is közismert,
hogy a demográfiai hullám miatt rohamosan csökken a
felsőoktatásba jelentkezők száma, ami az egyetemek kö-

zötti versenyt felerősíti itthon és Európában is. Ezen kihívások és lehetőségek felmérésére és értékelésére a SZTE
rektori vezetése megbízásából 2004-05-ben nagyarányú
vizsgálatot végeztünk „A Szegedi Tudományegyetem lehetőségei a tudásalapú helyi gazdaságfejlesztésben" címmel.
Tanulmányomban ezen vizsgálat kiindulópontjait, főbb
eredményeit és fontosabb következtetéseit tekintem át.

1. Az egyetemek felértékelődése
a tudásalapú gazdaságban
Napjainkban egy korábban nem ismert, új nemzetközi
gazdasági munkamegosztás formálódik, főleg a fejlett és
fejletlen térségek között markánsan eltérő jellemzőkkel. A
fejlett országokban a globálisan versengő vállalatoknál fizetett magas munkabérek, ezáltal magas bérköltségek csak
úgy gazdálkodhatok ki, ha a vállalatok el tudják fogadtatni magasabb áraikat, azaz igen termelékeny tevékenységet
folytatnak, avagy kvalifikált egyedi üzleti szolgáltatásokat
nyújtanak. Ezek a magasabb árak viszont csak úgy érhetők
el, ha a versenytársakhoz képest új, vagy új minőségű, magasabb tudásszintet tartalmazó terméket, szolgáltatást visznek a piacra, azaz a tudást intenzíven hasznosítják. Amint
a versenytársak is hasonló termékkel jelennek meg, akkor
erről a termékpiacról érdemes kivonulni és újabb termékkel kell előállni, új piaci szegmensben megjelenni (Lengyel
2003, Porter 1998). A tudásalapú gazdaság lényege: magas
bérű munkahelyeket nyújtó jövedelmező cégek működése,
amelyek folyamatosan megújulnak és alkalmazkodnak a
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globális verseny kihívásaihoz, mivel versenyelőnyeik a tudásintenzív tevékenységekben, a felkészült és kreatív, tömegesen rendelkezésre álló munkaerőn alapulnak.
A fejlett országokban elvégzett vizsgálatok szerint a
globális verseny hatására a tudásintenzív tevékenységek
térben koncentrálódnak, a tudásteremtést és -alkalmazást
kiaknázó iparágak térségi bázisai, a hozzájuk kapcsolódó
intézmények csak néhány fejlett térségben (városban) találhatók (Cooke 2002, Feldman 2000). A tudásintenzív
tevékenységek jelentős része „vállalatra szabott" üzleti
szolgáltatás, amelyeket rugalmas, kisebb cégek folytatnak.
Részben ezek ellenhatásaként, a végrehajtó jellegű (rutinszerű) tevékenységek dekoncentrálódnak, főleg a fejlődő
országokba kerülnek. Az új térbeli munkamegosztásban a
kevésbé fejlett régiókban is megjelennek az új technológiák (internet, mobil távközlés stb.), új eszközök (számítógépek, digitális eszközök stb.), de ezek a vállalatok döntően
költségelőnyökre épülő, hagyományos feldolgozóipari tevékenységeket folytatnak. A tudásalapú gazdaságban jelenleg is formálódó új nemzetközi munkamegosztást, ehhez kapcsolódva a regionális specializációt a tudásteremtés
és -alkalmazás eltérő jegyei határozzák meg: a centrumperiféria viszonyok egy magasabb szinten, de lényegében
újjászületnek.
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Döntő a globális versenyben részt vevő vállalatok
részére, hogy az új gondolatok, műszaki és szervezési eljárások, új munkamódszerek iránt fogékony, szakmailag
felkészült munkaerő rendelkezésre álljon, amely munkaerőt elsősorban fiatal diplomások alkotják. Főleg emiatt
értékelődtek fel az egyetemek és az egyetemeknek helyet
adó térségek, ahol az adott korosztályok legtehetségesebb
képviselői tömörülnek. Amennyiben ezek a tehetséges fiatalok elsajátítják egyetemi tanulmányaik során a legmodernebb szakmai és üzleti ismereteket, rendelkeznek vállalkozókészséggel és vállalkozói alapismeretekkel, akkor
egy megfelelő intézményi környezet esetén (inkubátorház,
tudományos park, finanszírozás, tanácsadó ügynökségek
stb.) közülük többen képesek lesznek a nemzetközi versenyben helytálló, jövedelmező cégeket létrehozni, avagy
ilyenekben dolgozni. És ez a munkaerő az egyetemi városokban mindegyik évben újratermelődik, rugalmasan
alkalmazkodva a hazai és nemzetközi munkaerő-piaci kihívásokhoz. A fejlett országokban a munkahelyek döntő
többsége már tudásintenzív cégeknél, főleg kis- és középvállalkozásoknál jön létre, amelyek vezető munkatársai
felsőfokú végzettségűek.
A helyi gazdaságfejlesztés, mint tudatos közösségi beavatkozás célja egyértelműen az ott élők jólétének, élet-
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színvonalának és életminőségének tartós javítása (BlakelyBradshaw 2002, Lengyel 2002, Malizia-Feser 1999). Egy
térségben a jólét akkor növekedhet, ha a versenyszférában
működő cégek munkatermelékenysége javul és egyúttal munkahelyeket hoznak létre, azaz növekszik a térség
versenyképessége. Tehát a helyi gazdaságfejlesztés, így
az egyetemek ilyen jellegű akciói is egyértelműen a helyi üzleti vállalkozások versenyelőnyeinek megerősítésére
irányulnak, egyébként nem tudnak létrejönni és fennmaradni jövedelmező munkahelyek. Ehhez pedig az infrastruktúra (autópálya, logisztikai központ, repülőtér stb.)
fejlesztése csak szükséges, de nem elégséges feltétel, mivel
nélkülözhetetlen az üzleti vállalkozások megerősödésének
közvetlen és közvetett elősegítése.
Az egyetemek helyi gazdaságfejlesztési hatásai két eltérő tényezőre vezethetők vissza: kínálati oldalra és keresleti oldalra (1. ábra). A kínálati oldalon, másképpen input
oldalon, azok a hatások jelennek meg, amelyeket az egyetemi kiadások és a diákok pénzköltései váltanak ki. Az
egyetem jelentős összegeket költ épületei, laboratóriumai,
könyvtárai stb. fenntartására és üzemeltetésére, amelyeket
főleg a helyi vállalkozásoktól rendel meg. Az oktatók és
dolgozók szintén itt költik el az egyetemtől származó jövedelmük jelentős részét. A hallgatók is helyben étkeznek,
szórakoznak, vásárolnak stb., illetve közülük sokan albér-

letet is igénybe vesznek, amely az itteni lakástulajdonosok
jövedelmét gyarapítja. Tehát az egyetem jelenléte élénkíti
a helyi szolgáltatásokat, a helyi adókon keresztül mindez
növeli a helyi önkormányzat bevételeit, de egyúttal a keresletet is a közszolgáltatások iránt, ami zsúfoltsággal járhat (tömegközlekedés, hivatalok leterheltsége stb.).
Jóval összetettebb hatásokat emelhetünk ki a keresleti
oldalon, másképpen output oldalon. Legfontosabb hatás,
hogy a végzős hallgatók közül sokan szeretnének az egyetemi városban maradni, emiatt helyben tömegesen áll rendelkezésre a fiatal kvalifikált munkaerő. Amennyiben az
egyetemen gyakorlati jellegű színvonalas képzések is folynak, akkor a helyben lévő, felkészült munkaerő, az évente
megjelenő újabb diplomás álláskeresők a térségen kívülről
vállalkozásokat vonzanak, azaz új munkahelyek jöhetnek
létre. Az egyetemen dolgozók és oktatók, a PhD. hallgatók
széleskörű K+F tevékenységeket folytatnak, amelyek eredményeit értékesítve jövedelem áramlik kívülről a térségbe,
részben szabadalmak eladása, részben kutatási megbízások
révén. ígéretes ötletekre spin-off cégek alakulhatnak, amelyek a tudományos eredmények üzleti hasznosítását próbálják kidolgozni. A meglevő helyi vállalkozók is könnyebben
indítanak új vállalkozásokat, bővítik és megújítják üzleti
tevékenységi körüket a modern ismeretekre, a helyi ipariegyetemi kapcsolatokra és széles tudásbázisra alapozva.
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Bölcsészettudományi Kar
A kínálati oldalon a kereslet nagyjából állandó, elsősorban az egyetem költségvetésének nagyságától és hallgatói
létszámától függ, emiatt érdemi gazdasági növekedés generálására nem képes, és új munkahelyeket is alig hoz létre. A
kínálati oldal tényezőit passzív visszahatásoknak tekinthetjük, mivel ezek a hatások minden egyetemi városban megfigyelhetők, bármilyen jellegű és színvonalú képzést is folytat az egyetem. Ezzel szemben a keresleti oldalon összetett
hatások jelentkeznek, mivel olyan új cégek alakulhatnak,
költözhetnek ide és hozhatnak létre új munkahelyeket,
amelyek a térségen kívülről szerzik jövedelmeiket, ezáltal
esély nyílik a tartós, kumulatív gazdasági növekedésre.
Ezek az output oldali jellemzők aktív hatások, mivel nem
jelennek meg automatikusan, hanem csak megfelelő, a helyi munkaerőpiac által is igényelt képzési programokkal,
tudatos egyetemi stratégiával és vállalkozásösztönző helyi
gazdaságfejlesztéssel érhetők el (Etzkowitz 2004). Hosszabb időtávot tekintve a kínálati oldal szinte változatlan
formában mindenhol és mindenkor megfigyelhető, míg
a keresleti oldalon az utóbbi években jelentős változások
történtek, főleg a globalizációs folyamatok és tudásalapú
gazdaság kibontakozásával párhuzamosan.
Tehát az egyetem tudatos döntésén múlik, együttműködve a helyi önkormányzattal, hogy a tudásintenzív

helyi gazdasági fejlődésnek motorja akar-e lenni. Az aktív
egyetemi szerepre bőven van példa a nemzetközi gyakorlatból, de arra is, hogy sok egyetem csak passzív hatásokat
generál. Amikor a felvehető hallgatók létszáma csökken,
azaz demográfiai apály van, akkor felerősödik az egyetemek közötti vetélkedés a hallgatókért, így önmagában a
passzív stratégia nagy valószínűséggel az egyetem visszaszorulásával jár együtt.

2. Az egyetemek fejlesztése
az Európai Unióban
Az Európai Unióban is megfogalmazódott az egyetemektől elvárt „tudás-háromszög": a kutatás, oktatás és
tudástranszfer egysége (EC 2003). Az egyetemek, mint a
felkészült, tehetséges fiatal munkaerőt koncentráló és kibocsátó, megfelelő műszaki kapacitással és oktatási háttérrel rendelkező intézmények képesek arra, hogy régiójuk
versenyképességét javítsák, amennyiben ezt felvállalják és
kialakítják az ehhez szükséges feltételeket. Az EU 2 0 0 7 13 közötti támogatáspolitikája is ebbe az irányba próbálja
orientálni az egyetemeket, mint a tudásalapú, fenntartható regionális gazdasági fejlődés alapintézményeit.
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A Lisszabonban megfogalmazott tudásalapú társadalom és gazdaság víziójában, amihez vezető fejlesztési stratégia újraértékelése jelenleg is folyik, az egyetemek szerepe
alapvető fontosságú. Az Európai Bizottság egyik vitaanyagában is megfogalmazódott, hogy napjainkra az egyetemek, a felsőoktatás hagyományos szerepköre kibővült és
előtérbe került a keresleti oldal megerősítése (EC 2003).
Kiemelik, hogy a globális vállalati versenyben szükségszerű az innováció, amely függ az új tudás kidolgozásától és
alkalmazásától, az oktatásba és képzésekbe való bevezetésétől, az I C T felhasználásától és az új iparágakban és szolgáltató üzletágakban való gyors megjelenésétől. Az egyetemeknek kulcsszerepük van ezekben a folyamatokban, a
kutatási eredmények kiaknázásában (EC 2003, 2. o.):
- „a versenyszférával való együttműködésben és spinoff cégek ösztönzésében,
- az oktatásban és tréningben, főleg a kutatók képzésében,
- a regionális és helyi fejlődés fenntartásában".
Tehát az EU vitaanyagában is megjelenik, hogy az
egyetemek hagyományos feladata, az oktatás és kutatás
kibővül a regionális és helyi tudástársadalom fejlődésében
betöltött szereppel. Ez az új küldetés nemcsak óhaj és
szándék, hanem a sikeres régiók tapasztalatai alapján fogalmazódott meg. A tudásalapú gazdaságban rohamosan
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növekszik az innováció komplex folyamatában az egyetemek szerepe, nélkülük a gazdasági versenyképesség és
társadalmi kohézió nem erősödik, főleg a helyi közösség
életminőségének javulása és a regionális fejlődés torpanhat
meg (EC 2003, 3. o.). Természetesen az új feladatokhoz az
egyetemeknek is gyökeresen át kell alakulniuk, megőrizve hagyományos értékeiket, de egyúttal alkalmazkodva a
társadalom és a gazdaság új elvárásaihoz.
Az Európai Bizottság vitaanyagáról folyó széles körű
egyeztetések megerősítették a fent vázolt alapelveket és
megállapításokat. Sőt, a lisszaboni folyamat érdemi felgyorsítása, amelytől az EU további gazdasági leszakadásának megállítása függ, az egyetemek új funkcióinak megerősítése nélkül nem képzelhető el: a helyi gazdaságban
kell hasznosítani a piacképes új kutatási eredményeket,
mert ezáltal nőnek a jövedelmek és jönnek létre új munkahelyek. Az olyan kutatások és képzések is fontosak, amelyek helyben nem hasznosulnak, pl. a kutatók és végzett
hallgatók az Európai Unión kívülre költözve értékesítik
tudásukat, de ezáltal nyilván nem javul az Európai Unió
gazdasági helyzete. A költségek itt jelennek meg, míg a
haszon máshol, ezért a közösség főleg a helyben hasznosuló kutatást és képzést részesíti előnyben. A regionális
politika keretében támogatja a spin-off cégeket és a tudásalapú helyi gazdaság alapvető infrastruktúrájának kiépülését: inkubátorházak, tudományos parkok és technológiai
centrumok létrehozását (EC 2005). Különösen fontos az
egyetemek, mint a magas szintű szakértelem forrásainak
szerepe a gazdaságfejlesztési stratégiák kidolgozásához
szükséges helyi partnerség kialakításában és fenntartásában (Bajmócy 2004).
Az egyetem érdemi gazdaságfejlesztő hatását, azaz a
versenyképesség, lényegében a foglalkoztatás és munkatermelékenység javítását lokális mechanizmusok révén fejti ki
(Lengyel 2000). Lokális térségben, egy munkaerő-vonzáskörzetben: ahol úgy lehet munkahelyet változtatni, hogy
közben nem kell otthonról elköltözni (Lengyel-Rechnitzer
2004). Ebben a térségben, általában egy nagyvárosban és
munkaerő-vonzáskörzetében van lehetőség a hallgatólagos tudás elterjedésére (pl. Szilícium-völgy), az egyetemhez szorosan kapcsolódó vállalkozások (spin-off cégek)
létrehozására (Lengyel B. 2004, Maskell et al. 1998). Ezen
térségen kívül már több egyetem hatásai érvényesülnek,
illetve az adott egyetemnek nincs érdemi befolyása a gazdasági, társadalmi folyamatokra.
Miért tömörülnek a tudásintenzív tevékenységek az
egyetemi városokban? Két vonzerő van: a tehetséges és a
vállalatok igényei szerint felkészített fiatalok évente megjelenődé földrajzi koncentrációja, azaz folyamatosan újratermelődő humán erőforrás. A másik vonzerő a kreatív vállalkozók megjelenése, akik tudásintenzív cégeket létrehozva
új piaci igényekre rugalmasan képesek reagálni. Nyilván
fontos a város jnagysága és infrastruktúrájának kiépültsé-
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ge, az egyetemi laboratóriumok és eszközök, háttérintézmények színvonala is, de az csak szükséges, nem elégséges
feltétele az egyetemek körül kialakuló tudásintenzív cégek
tömörülésének. Európában sok példa van arra, hogy hasonló nagyságú városban működő, hasonló jellegű egyetemek teljesen eltérő helyi hatásokat generálnak: van, ahol
élénk az üzleti élet és javul a foglalkoztatás, máshol a helyi
gazdaságtól elkülönült „tudásszigetek" működnek és nem
jönnek létre új munkahelyek.

3. Az egyetemek fejlesztési lehetőségei
2007-2013 között Magyarországon
Szegeden gyakran felvetődő kérdés, hogy vajon az
egyetem mit tehet a város, megye és régió fejlődéséért?
Vajon elég csak oktatni és kutatni, mivel a spontán piaci folyamatok majd elindítják a helyi gazdasági növekedést? Avagy az egyetem hozzon létre kutatással és üzleti
szolgáltatással foglalkozó vállalkozásokat, jegyeztessen be
szabadalmakat és működjön úgy, mint egy vállalkozás?
Mennyire legyen passzív, avagy aktív az egyetem a helyi
gazdaságban? Ha aktív, akkor mit értünk ezen az aktivitáson?
A 2004-05-ben elvégzett vizsgálatunkban a Szegedi
Tudományegyetem helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztésben betölthető lehetőségeire koncentráltunk. Csak a
diagnózis felállításával foglalkoztunk, nem tértünk ki a
terápia kidolgozására, azaz nem adtunk kiérlelt javaslatot
a helyi gazdaságfejlesztési stratégia lehetséges irányaira és
menedzselésének lépéseire. A kutatás céljából adódik, hogy
az egyetemi tevékenységeknek csak egy szűk, de fontosságát tekintve kiemelkedő jelentőségű szeletét elemeztük: a
keresleti oldalt. Ebből adódóan nem vizsgáltuk a kínálati
oldalt, valamint az intézményi stratégia és intézményfejlesztés számos kulcskérdését, pl. a képzés szerkezetét, az
oktatási egységeket, az egyetem szervezetét, az oktatási
épületek és kollégiumok bővítését, az átoktatásokat, az intézményi marketinget.
A témakör leszűkítését az indokolja, hogy az EU
2007-13 közötti regionális támogatásai az 1. célkitűzés
esetén (amely a Dél-alföldi régióra vonatkozik) a regionális konvergenciát írják elő, azaz a gazdasági kibocsátás bővülését várják el (a hozzáadott érték, a G D P növekedését).
Elsősorban olyan fejlesztéseket támogatnak, amelyek a
versenyszférában teremtenek új és magas jövedelmű munkahelyeket, avagy új, főleg tudásintenzív vállalkozások
megalakulását könnyítik meg. Illetve az ehhez szorosan
kapcsolódó oktatási, át- és továbbképzési rendszerek fejlesztését ösztönzik az üzleti munkaerőpiac igényei szerint.
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Az Európai Uniótól 2007-13 között érkező, százmilliárd forintokban mérhető támogatások két alapvető
következménnyel járnak. Egyrészt az egyetemnek meg
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kell fogalmaznia azokat a fejlesztési javaslatokat, amelyek
hosszú távon megerősítik a felsőoktatási versenyben elfoglalt helyzetét és hozzájárulhatnak jövőbeli céljai eléréséhez. Másrészt a hazai kötelező társfinanszírozás (általában
15-50 %) miatt a következő években alig lesz magyar
költségvetési forrás a felsőoktatás fejlesztésére. Az is lényeges, hogy a fejlesztési projektek többségénél az egyetem
generáló szerepet tölt be, azaz nem saját maga bonyolítja
le a beruházásokat, hanem más szervezetekkel (pl. ingatlan-befektetők, vállalkozások), valamint Szeged városával
együttműködve vesz benne részt, de mindvégig megtartva
a folyamatok befolyásolásához szükséges pozíciókat. Az
EU Strukturális Alapjaitól 2007-13 érkező források fogadásának keretfeltételeit a második Nemzeti Fejlesztési
Terv (NFT-2), illetve Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
(NSRK) fogja át. Az NFT-2 kidolgozása 2004-ben elindult, párhuzamosan készülnek az ágazati (országos) elképzelések és a régiók stratégiái.
Az Európai Unió Strukturális Alapjai úgy működnek,
hogy az ágazati (minisztériumi) avagy regionális programokban meghirdetett fejlesztési irányokra pályázatokat
kell kiírni (pl. tudományos parkok létesítésére), amelyre a
régióból bárki pályázatot nyújthat be. Ennek kettős következménye van: egyrészt az egyetem fejlesztési elképzeléseinek be kell kerülnie a Dél-alföldi régió fejlesztési koncepciójába és stratégiájába, mert csak így íródnak ki megfelelő
pályázatok. Másrészt az NFT-2 által megfogalmazott országos célokhoz és prioritásokhoz is igazodnunk kell. Természetesen az egyetemnek jogában áll egyéb fontosnak ítélt
fejlesztési célokat kitűzni, de ha ezek eltérnek az NFT-2-től
és a régió programjától, akkor EU-s támogatásokat nem
kaphat hozzájuk a Strukturális Alapokból, azaz saját egyetemi forrásokból kell megfinanszírozni a projekteket.
Az NFT-2 keretében nemzetközi javaslatra megfogalmazódott a „fejlesztési pólus" (korábban: versenyképességi
pólus) program. Budapest mellett öt vidéki egyetemi város
(Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged) lett „pólusnak"
kijelölve, valamint a Székesfehérvár-Veszprém „fejlesztési
tengely", amely városok jelentős forrásokat nyerhetnek el.
A fő cél kettős: egyrészt egy nemzetközileg versenyképes,
tudásintenzív gazdasági szerkezet kialakítása, támaszkodva az egyetemekre (a lisszaboni stratégia egyféle megvalósítása). Másrészt olyan fejlesztések elindítása, amelyek a
városok gazdaságát megerősítve hosszabb távon regionális hatásokat generálnak a városhatáron túl is, nemcsak
regionális, hanem országos és nemzetközi jelentőségűek.
Amint említettük, az egyetemek helyi gazdaságfejlesztésben kifejtett hatásai elsődlegesen a munkaerő-vonzáskörzeten, ingázási övezeten belül jelennek meg, másodlagosan
a régió többi részében, így az Szegedi Tudományegyetem
érdemi gazdaságfejlesztési, munkahelyteremtő hatása főleg Szegedre és vonzáskörzetére, mint a pólus területére
korlátozódik.
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Az egyetem-központú helyi gazdaságfejlesztésnél elsősorban egy nagyobb cégcsoportra kell koncentrálnunk: a
helyi székhelyű (térségi bázisú) nemzetközileg versenyző
szektorra. Ez a szektor képes lehet piacai bővítésére, emiatt
érdekelt az innovációkban, új technológiák bevezetésében,
a vállalati stratégiák javításában, a helyi vállalati-egyetemi
együttműködésekben, hálózatok és klaszterek kialakulásában stb. Ezen szektor egy kritikus tömeget elérve főleg térben koncentrálódva hatékony, technológiai és tudományos
parkokban tömörítve a megosztható közös javakat és a méretgazdaságosságot elérő szolgáltatásokat. Szinte csak ez a
szektor képes új, növekedésre képes tudásintenzív vállalkozásokat és így jövedelmező munkahelyeket létrehozni.

4. A Szegedi Tudományegyetem
és környezete
Az egyetemnek a tudásalapú helyi gazdaságfejlesztésben adódó lehetőségei nagyban függnek attól, hogy mennyire fejlett az őt körülvevő térség gazdasága. Vannak-e
innovatív ágazatok és nemzetközileg versenyképes cégek,
amelyek kutatásigényes tevékenységeket is folytatnak?
Mennyire erősek a helyi vállalati-egyetemi kapcsolatok?
A 2004-05-ben folytatott vizsgálatunk során összetett módszereket alkalmaztunk. Egyrészt klaszter feltér-
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képezést (cluster mapping) végeztünk a régióban a Harvard Business School-on 2001-ben kidolgozott innovatív
klaszter feltérképezési eljárást alapul véve a lokációs hányados (location quotient) módszer segítségével (Porter
2001, 2003). Másrészt helyi vállalatok közötti kérdőíves
felméréssel az ipar-egyetem kapcsolatokat, a vállalkozások
igényeit mértük fel. Harmadrészt feltérképeztük az egyetem és a helyi kutatóintézetek tudományos kapacitását.
Negyedrészt innovatív cégek szakembereivel interjúkat
készítettünk, mit javasolnak az egyetem fejlesztésére. Esettanulmányok is születtek (12 db): a kevésbé fejlett külföldi
régiókban hogyan próbálják az egyetemek elősegíteni a
helyi gazdaság fejlődését.
A Dél-alföldi régió, benne Csongrád megye versenyképessége, azaz gazdasági növekedése, foglalkoztatási
helyzete és munkatermelékenysége nagyon gyenge (Lukovics 2006). A gazdasági kibocsátást (GDP/lakos) tekintve
az Európai Unió 25 tagállamának 254 N U T S 2 szintű régiójából a Dél-alföldi régió a 243. (1. táblázat). Csongrád
megyében az utóbbi években csökkent a foglalkoztatás,
amiből adódik, hogy gyenge a vállalatok versenyképessége, nem tudják növelni a munkahelyek számát. Mivel a
Dél-alföldi régió, benne Csongrád megye gazdasági növekedése csak kb. kétharmada az EU éves növekedési ütemének, emiatt térségünk további leszakadása várhatóan folytatódik, még nem indult meg a felzárkózás. Ennek kettős
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Régiók

Foglalkoztatási ráta,
15-64 évesek,
% (2004)*

Foglalkoztatási ráta
változása,
2004-1998

EU-25

63,3

n.a.

100,0

2,6

Magyarország

56,8

+3.2

59,9

4,0

Közép-Magyarország

62,9

+5.6

96,5

5,2

Közép-Duriántúl

60,3

+2.6

55,4

4,6

Nyugat-Dunántúl

61,4

-0.2

64,4

4,3

Dél-Dunántúl

52,3

+0.7

42,9

2,6

Észak-Magyarország

50,6

+5.1

38,3

2,3

Észak-Alföld

50,4

+3.7

39,1

3,0

Dél-Alföld

53,6

-0,8

40,7

1,6

Bács-Kiskun

56.0

+0.5

39.8

1.7

Békés

49.9

+ 1.2

36.4

1.5

Csongrád

53.9

-3.9

46.0

1.6

Forrás:

*

GDP/lakos,
EU-25 %-ban (PPS)
(2003)**

GDP éves átlagos
százalékos változása
(1995-2001)***

Eurostat 2006. február 14-i adatai alapján (epp.eurostat.cec.eu.int/)

**KSH

Területi Statisztikai Évkönyv

***EC

(2004)

(2004)

1. táblázat
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hatása van: egyrészt az életszínvonal lassabban nő, mint
máshol az országban, másrészt kevés a munkalehetőség.
A gazdasági szerkezetet tekintve a Dél-alföldi régióban magas a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya,
és alacsony a szolgáltatásban dolgozóké (2. táblázat). A
régióban nem történt meg az érdemi gazdasági szerkezetváltás, a mezőgazdaságban a jövedelmezőség a fejlődő
országok versenye miatt várhatóan tovább csökken. A mezőgazdaságból kiszoruló munkaerőt más szektorok sem
tudják alkalmazni, azaz további foglalkoztatási és szociális
problémák várhatók.
Még nagyobb gond, hogy a régió munkaképes korú
lakossága iskolázatlan, pontosabban a felsőfokú iskolai
végzettségűek aránya ebben a régióban a legalacsonyabb
Magyarországon, az EU-átlag felét sem éri el. A Dél-alföldi régióban az alacsony iskolázottsági arány azt jelenti,
mivel a közszférában (közoktatás, egészségügy stb.) sok
felsőfokú végzettségű dolgozik, ezért az üzleti szférában
(vállalatoknál) alig vannak diplomások, legalábbis az arányuk jóval kisebb, mint a fejlettebb régiókban. Azaz versenyképes menedzsmenttel alig rendelkeznek a vállalatok,
illetve olyan cégek száma is alacsony, amelyek a kutatókkal érdemi párbeszédre képes vállalati szakembergárdát
tudnának felmutatni.
Nyilván Szeged és vonzáskörzete jóval kedvezőbb iskolázottsági adatokkal bír (a foglalkoztatottak 24,3%-a
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felsőfokú végzettségű), de a felmérések szerint itt is alacsony a gazdasági szférában dolgozó diplomások aránya
(3. táblázat). Az iskolázottsági adatok azt is jelzik, hogy
csak Szeged és térsége jöhet szóba az egyetemhez kötődő tudásintenzív fejlesztéseknél, máshol kevés a felkészült
munkaerő. Szegeden a foglalkoztatottak kétharmada már
a szolgáltatásban dolgozik, a város gazdasági szerkezete
hasonló az EU fejlett térségeihez. A területi versenyképesség erősségét jelző adatok egyértelműen arra utalnak, hogy
a szegedi kistérség „sziget" egy elmaradott, mezőgazdasági
jellegű megyében, régióban. Szegeden a szolgáltatási szektor aránya magas, a foglalkoztatottak negyede diplomás, a
foglalkoztatási ráta közelíti az EU-átlagot.
Magyarországon a 2007-13 közötti EU-támogatások egy része a tudásalapú gazdaság kiépülését segíti elő,
mint említettük, a források hatékony felhasználásához
fejlesztési pólusokat jelöltek ki, köztük Szegedet. A pólusok legfontosabb „tudásalapú" adatai alapján Szegednek
és Debrecennek, Budapesttel és részben Péccsel együtt, a
legnagyobbak az esélyei arra, hogy be tudjanak kapcsolódni a tudásalapú nemzetközi munkamegosztásba (4.
táblázat): sok a minősített oktató-kutató, magas az egyetemi hallgatók száma, jelentős a kvalifikált munkaerőbázis. Szeged tudományos kapacitása erős, Debrecennel
egyenértékű, a szabadalmak száma egyúttal azt is mutatja,
hogy a tudományos eredmények üzleti hasznosítására is
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Régió

Foglalkoztatottak ágazati megoszlása
(%-ban), 2001
Szolgáltatás

ISKOLÁZOTTSÁGA

25-64 évesek iskolázottsága
(lakosság %-ában), 2001
Legfeljebb
Középfokú Felsőfokú
alapfokú

Mezőgazdaság

Ipar

4.0

28,2

67,7

35,4

42,9

21,8

EU-25

5,4

28,8

65,8

32,6

46,7

20,8

Magyarország

6.0

34,2

59,8

28,4

57,3

14,3

Közép-Magyarország

1.8

26,3

71,9

20,7

57,8

21,5

Közép-Dunántúl

5,7

44,6

49,6

28,9

59,2

12,0

26,9

EU-15

Nyugat-Dunántúl

5,5

42,0

52,5

60,8

12,2

Dél-Dunántúl

9,8

33,8

56,3

32,7

56,5

10,8

Észak- M agyarország

4,3

39,9

55,8

32,4

56,3

11,3

Észak-Alföld

7,5

33,8

58,8

34,3

54,2

11,5

Dél-Alföld

14,2

33,0

52,8

32,4

57,0

10,5

Bács-Kiskun

13,7

32,4

53,9

34,6

56,4

9,0

Békés

11,5

33,4

55,1

34,1

57,8

8,1

Csongrád

11,8

29,2

58,9

30,4

57,1

12,5

2. táblázat
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° CSONGRÁD N E G Y E KISTÉRSÉGEINEK I E L L E N Z Ö I

Kistérségek

Felsőfokú végzettségű- Foglalkoztatási ráta
ek a foglalkoztatottak (15-59 éves lakosság
%-ában, 2001
%-ában)2001

Mezőgazdaság

Ipar és építőipar

Szolgáltatási
jellegű ágazatok

Foglalkoztatottak az összes foglalkoztatott %-ában

Csongrádi

15,9

50.0

16,8

35,3

47,9

H.-vásárhely

14,8

56.4

10,8

38,0

51,1

8,0

53.5

33,3

26,3

40,5

10,8

51.2

15,0

33,1

51,9

7,2

56.5

33,8

21,2

45,0

Szegedi

24,3

61.3

5,8

27,0

67,1

Szentesi

12,6

58.6

21,3

25,7

53,0

Kisteleki
Makói
Mórahalomi

3. táblázat
megfigyelhetők szándékok. De a doktorandusz hallgatók
viszonylag alacsony aránya azt is jelzi, hogy Debrecen és
Pécs nagyobb dinamikus bázissal rendelkezik, gyorsabb
fejlődésre képes, hiszen szélesebb kvalifikált munkaerőbázisuk lesz a tudásintenzív tevékenységekhez.
A tudományos bázis nagyságára és összetételére az Magyar Tudományos Akadémia köztestületi adatai is utalnak,
nyilván ennél jóval pontosabb felmérések szükségesek a fejlesztési stratégiák kidolgozásához, a tudásalapú kompeten-

Füvészkert
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Forrás: KSH
ciák feltérképezéséhez (2. ábra). De ezekből az elsődleges
adatokból is kiviláglik, hogy Szeged és Debrecen kiemelkedik, mindkét helyen hasonló a tudományos kapacitás
szerkezete: a minősítettek kétharmada az orvosi, biológiai
és kémiai tudományokhoz tartozónak vallja magát. Ez a
kutatói kapacitás, amely városonként 400-500 főt jelent, a
nemzetközi tapasztalatok szerint már reményt adhat arra,
hogy bizonyos kutatási területekre erőteljesen fókuszálva
a tudásalapú gazdaságbeli verseny sikeréhez szükséges kri-
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A Természettudományi

Kar épülete

A FEJLESZTÉSI PÓLUS P R O G R A M B A N LÉVŐ KISTÉRSÉGEK F0NT0SABB A D A T A I
Szabadalmak
száma 2000-2004
között százezer
lakosra

Nappali tagozatos hallgatók ezer
lakosra jutó
száma (2005)

25 évnél idősebb
diplomások
aránya % (2001)

MTA köztestületi tagok száma
százezer lakosra
(2003)

Doktorandusz
hallgatók száma
százezer lakosra
(2005)

Budapesti

52

52

23,8

298

187

Szegedi

43

79

18,1

375

300

Debreceni

26

72

19,1

376

411

Pécsi

21

74

17,3

215

597

Miskolci

II

26

13,8

103

128

Győri

II

46

15,9

35

28

Székesfehérvári

15

22

16,8

18

-

Veszprémi

28

72

17,9

187

Kistérségek

4. táblázat
tikus tömeget elérje. Az viszont a vidéki városokban mindenütt gond, hogy a vállalati versenyhez elengedhetetlen
gazdasági és műszaki tudományos kapacitás igen hiányos,
enélkül pedig a tudásalapú gazdasági versenyben a helyi
cégek szinte behozhatatlan hátránnyal indulnak.
A potenciális klaszterek, helyi innovatív húzóágazatok
feltérképezéséhez a foglalkoztatási lokációs hányados (LQ,
location quation) módszert alkalmaztuk: az adott iparág
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Forrás: KSH
az ország egészéhez képest a megyében (illetve Szegeden)
nagyobb arányt képvisel-e a foglalkoztatásban a helyi
székhelyű vállalatoknál alkalmazottakat tekintve (Miller
et al. 2001, Patik 2005, Patik-Deák 2005). Az exportot
is vizsgáltuk: az adott iparág részesedése a megye (város)
exportjából meghaladja-e az országos arányt.
A potenciális klaszterek feltérképezése megerősítette,
hogy a megyei és kistérségi cégek szinte csak hazai és he-
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IHB2
•
•

u
o
•
•

Fizikai tudomány
Földtudomány
Gazdaság- és jogtudomány
Biológiai tudomány
Kémiai tudomány
Műszaki tudomány

•

Orvosi tudomány

ö

Agrártudomány

ü

•
•

Matematikai tudomány
Filozófiai és történettudomány
Nyelv- és irodalomtudomány

Megjegyzés:
adatbázisa

az MTA
(2003)

bíró személy melyik
tartozónak

köztestületi

alapján a

minősítéssel

tudományágba

tartja magát.

2. ábra: A fejlesztési pólus programban lévő kistérségek tudományos kapacitása
(minősítettek száma/10 ezer lakos)
lyi piacon versenyeznek. Az LQ-index (LQ>1.55) szerint
kiemelkedő iparágakban a vállalkozások száma alacsony,
illetve a vállalkozásoknál alkalmazottak száma sem számottevő, nem éri el a kritikus tömeget. Az LQ-index alapján
kimutatott iparágak megyén belüli elhelyezkedését, piaci szegmensük változását, az egyetemi képzésekhez való
kapcsolódásukat elemezve nem találtunk közöttük olyan
iparágat, amelyik a térség gazdasági növekedését dinamizálni tudná. Ezen iparágak vállalati vezetői körében végzett
interjúk is megerősítették, hogy nem tervezik a folyamatos
kutatás-fejlesztési együttműködést az egyetemekkel.
A statisztikai adatok elemzésén túl a vállalati véleményeket is felmértük, a Harvardon kidolgozott kérdőívet a
hazai viszonyokra adaptálva. A kérdőívezés során a 650
megyei cégtől (főleg olyan ágazatokat és cégeket kerestünk
meg, akik remélhetőleg igénylik az egyetemi együttműködést) 170 értékelhető kérdőív jött vissza, közülük 133 a
szegedi kistérségből. Néhány főbb megállapítás:
(a) A megyében és kistérségben az innovatív cégek
aránya alacsony, azaz kevés cég alapozza versenystratégiáját a folyamatos megújulásra, amihez K+F
tevékenységek szükségesek.
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(b) Egyetlen cég sem jelezte, hogy a vezetői tréningeknél a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködik, azaz a megyei vállalati vezetőrétegnek alig van
kötődése az egyetemhez, holott az egyetem-üzleti
szféra kapcsolatának egyik legfontosabb formája a
továbbképzés,
(c) A megyében működő vállalatok vezető munkatársai
elvétve szerezték a Szegedi Tudományegyetemen
(vagy jogelőd intézményeiben) az első diplomájukat, emiatt is gyenge a kötődésük és hiányosak az
egyetemi kapcsolataik, továbbá a cégek negyedének van csak valamilyen kapcsolata egyetemi kutatókkal,
(d) A helyi vállalatok az egyetemi szolgáltatásoknak
csak szűk köre iránt érdeklődnek: pályázatírás, üzleti tervezés, szakmai továbbképzések, informatikai
szolgáltatások stb., elvétve fordulnak elő tudásintenzív igények.
A statisztikai adatok és a kérdőívek elemzése arra mutatott rá, hogy a Dél-alföldi régió gazdasága stagnál, kevés az innovatív vállalkozás, az export nem számottevő.
A térség ún. neofordista típusú, ahol nemzetközileg ver-
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senyképes, innovatív iparág/üzletág/vállalat alig van (Lengyel 2003). Ez megfelel a hasonló fejlettséggel bíró fejlődő
országok és régióik jellemzőinek, ahol kívülről vezérelt a
gazdaság, azaz rutinszerű végrehajtó tevékenységek folynak, főleg a szűkös keresletű hazai piacon versenyeznek a
cégek. Azaz a régióban és Szegeden jelenleg helyben nincsenek olyan ágazatok, és nincsenek olyan versenyképes
cégek, legalábbis számuk nem éri el a kritikus tömeget,
akiknek képzési és kutatási igényeihez az egyetem igazodni tudna, mint jelentős munkaerőpiachoz.
Az egyetemi tudományos kapacitást vizsgálva (szabadalmak, minősítettek szakterületenként, az utóbbi években elnyert pályázatok, az egyetemi egységek megbízásos
munkái, publikációs tevékenység) egyértelműen kitűnik,
hogy a nemzetközileg is kimagasló tudományos kapacitáshoz nem társul megfelelő szintű innovációs kapacitás.
Azaz kevés tudományos eredményből lesz helyi hasznosítás, részben azért, mert sem az egyetemi kutatóműhelyekben, sem az egyetem más részlegeiben és a városban
is alig vannak technológia transzferhez értő, megfelelő
üzleti, műszaki és szervezési ismeretekkel bíró, a nemzetközi üzleti életben gyakorlattal rendelkező szakértők. Az
innovációs láncból (ötlet - elterjesztés - alkalmazás) csak

R

az ötlet, a tudományos eredmény elérésének vannak meg
a feltételei Szegeden.
A régió helyzetelemzéséből adódó következtetések,
amelyeket az egyetemi fejlesztési elképzeléseknél figyelembe kell venni:
(a) A Dél-alföldi régió gazdaságának színvonala alacsony, az EU-ban a leggyengébben fejlettek közé tartozik, ahol a felzárkózás sem indult még el. Alig van olyan
cége, amelyik a nemzetközi piacokon verseng, emiatt a
foglalkoztatási ráta alacsony és a gazdasági szerkezet sem
versenyképes. Egyértelműen kiderült, hogy a nemzetközi
versenyben a régió nem tud helytállni, a spontán piaci folyamatok pedig újratermelik az elmaradottságát.
(b) Szeged és vonzáskörzete „sziget" a régióban: a
munkaerő iskolázottsága, intézményrendszere és tudományos bázisa nemzetközileg is versenyképes. Az egyetem
nemcsak tudományos és intézményi hátteret nyújt, hanem
koncentrálja a felkészült, tehetséges fiatal munkaerőt is,
azaz évente folyamatosan újratermelődik a nemzetközileg
versenyképes, kreatív munkaerő.
(c) Szegeden nincs olyan húzóágazat, nincsenek
olyan versenyképes nagyvállalatok, amelyek igényeihez
az egyetemi kutatási és oktatási célokat illeszteni lehetne,

Munka
a laboratóriumban
az orvoskaron
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emiatt Szegeden az egyetemnek kell „stratégiai helyi gazdaságfejlesztővé" válnia, összefogva az önkormányzattal
és kutatóintézetekkel, hogy a tudásalapú, nemzetközileg
versenyképes helyi gazdaság kialakulását elindítsa.

5. A Szegedi Tudományegyetem helyi
gazdaságfejlesztési lehetőségeiről
Alapkérdés, hogy az előző fejezetben vázolt feltételek
esetén az egyetemnek vannak-e és milyen gazdaságfejlesztési lehetőségei? Milyen stratégiát folytasson az egyetem,
mindezt hogyan szervezze, menedzselje és kommunikálja?
Hogyan működjön együtt a többi domináns helyi szereplővel, hogy ezek a partnerek is elfogadják az egyetem
stratégiáját?
Az egyetemek helyi/regionális gazdaságfejlesztő szerepével kapcsolatban igen sok nemzetközi vizsgálat történt,
egybecsengő elismert empirikus eredmények születtek
(Varga 2004, 2005). Ezek lényege:
A régió fejlettségétől nagyon függ, hogy az egyetemek, mint tudáscentrumok mit tudnak hatékonyan tenni. Elmaradott régióban az egyetemnek nagyon fókuszálnia kell oktatási és kutatási tevékenységét, a keresleti oldal
legfontosabb tényezőit tudatosan kialakítva:

Kaáli Géza díszdoktorrá avatása a TIK-ben
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(a) a kevésbé fejlett (ún. neofordista) régiókban az
egyetemek helyi kötődése gyenge, mivel a helyi gazdaság
nemzetközileg versenyző iparágainak stratégiája kései követő, főleg költségelőnyökön alapuló sztenderd termékeket
állítanak elő, emiatt csúcstechnológiát nem alkalmaznak,
kevésbé modern technológiákat vásárolnak,
(b) a fejlődő, fejlett régiókban az egyetemek érdemi
helyi hatást képesek elérni, mivel a növekvő helyi költségek miatt a vállalatok már rákényszerülnek stratégiájuk
gyors változtatására, új piaci szegmensek kihasználására,
ezáltal innovációra.
Ahol az egyetem szervesen hozzájárul a régió
fejlődéséhez, ott mindenütt van műszaki és üzleti képzés
egyetemi és doktori szinten. Azaz nemcsak a tudományos
kutatásokhoz, hanem a vállalati fogadókészséghez is képeznek szakembereket (ekkor hatékony a helyi technológia
transzfer), és az innovációs lánc mindegyik elemét fejlesztik. Az üzleti, vállalkozási ismereteket szinte mindegyik
hallgató elsajátítja, felkészülve az üzleti tevékenységekben
való részvételre.
Az egyetem stratégiájától, menedzselésétől, a fejlesztési programoktól is függ, hogy milyen helyi hatása van
az egyetemnek (a közismert példa, a Johns Hopkins Egyetem világhírű pl. az egészségügyi kutatásokban, mégsem
járult hozzá Baltimore gazdaságának érdemi fejlődéséhez).

H E L Y I GAZDASÁGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK

Laboratóriumi

gyakorlaton

Hagyományos egyetemi stratégia esetén az egyetem csak
önmagára koncentrál, oktatásra és kutatásra, ekkor a kínálati oldal erős, de ennek helyi hatásai elenyészők. Míg
„gazdaságfejlesztő" stratégia esetén a keresleti oldalt ösztönzik a többi helyi szereplővel együttműködve, az oktatás és kutatás kiegészül vállalkozás- és befektetés-ösztönző
lépésekkel.
A Szegedi Tudományegyetem a közismert „kínai lista" szerint 2004-ben a világ egyetemeinek 500-as listáján
a 202-301. helyen állt, az európai listán a 80-125. helyen.
Az EU 25 tagállamának régióit tekintve csak két olyan
egyetem van, amelyek régiója elmaradott, azaz a gazdasági kibocsátás nem éri el az EU-átlag 75 %-át és rajta
vannak az EU 125-ös listáján: az egyik az University Naples Federico II. (Campaniában), a másik a Szegedi Tudományegyetem. Az 500-as listán, a 300. helyet követően
csak 6 egyetem található elmaradott régióban (1 görög, 3
spanyol, 2 olasz), az összes többi egyetem fejlett térségben
működik.
Szeged a fentiek alapján inkább „csodás kivétel", amire nemzetközileg se nagyon van példa, mivel elmaradott
régiókban általában elsorvadnak a tudományos műhelyek: a fejlett térségek elcsábítják a felkészült és kreatív
kutatókat, menedzsereket. Viszont Szeged a régión belül

már egy szolgáltatásközpont, kvalifikált munkaerőbázissal, kiemelkedő tudományos kapacitással, azaz Szeged inkább centrum- és nem perifériaszerű jegyeket mutat fel.
Ebből adódón Szeged egy „köztes" állapotban van: esély
adódik arra, hogy összefogott, tudatos stratégiával Szegeden egy tudásintenzív gazdaság alakuljon ki az egyetem
körül, azaz élénküljön a helyi gazdaság. A fejlesztések
anyagi hátterét az EU-támogatások adják a pólusprogram
keretében, míg a stratégiát az egyetemnek kell kidolgoznia
és végrehajtania.
A kevésbé fejlett régiókban lezajlott sikeres külföldi
egyetemfejlesztési tapasztalatok szerint nem a tudományos, azaz nem a kutatási tevékenységek további erősítését, hanem az innovációs kapacitás javítását kell előtérbe
helyezni. Lényegében az egyetemnek kell olyan programokat kezdeményeznie, amelyek tudásintenzív vállalkozások
odavonzása mellett spin-off cégeket generálnak. Ezek a
cégek már főleg magáncégek, a versenyszférában működnek. De az egyetemeknek is több előnye származik a helyi
programokból: az egyetem vonzereje és hírneve megnő,
emiatt a hallgatók szívesen jönnek ide bízva elhelyezkedési
esélyeik javulásában, kutatási megbízásokat könnyebb elnyerni, át- és továbbképzésekre folyamatos igény van, az
egyetem résztulajdonos lehet a létrejövő magáncégekben
stb.

KM
A térség elmaradott gazdasága miatt „szigetszerű" fejlesztésre van szükség, párhuzamosan elindítva a legfontosabb folyamatokat. Lényeges a tudományos, üzleti infrastruktúra létrehozása, azaz tudományos parkok kialakítása,
amelyek egyúttal inkubációs funkciókat is ellátnak (Bajmócy 2004). Alapvető a vállalkozókészség élénkítése, a
vállalkozói/innovációs gyakorlati ismeretek széles körű elterjesztése, oktatása mindegyik egyetemi és doktorandusz
hallgatónak. Szintén nélkülözhetetlen befektetés ösztönző és technológia transzfer ügynökségek megszervezése,
amelyek az adott húzóágazatok világszínvonalú cégeinek
részlegei letelepítése mellett elősegítik spin-ofFcégek megalakulását és megerősödését.
A nemzetközi tapasztalatok arra utalnak, hogy az
egyetem önmagában nehezen tud hatékony gazdaságfej-

Szent-Györgyi Albert előadást tart
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lesztési stratégiát kidolgozni, mindehhez a helyi kormányzatok és háttérintézmények együttműködése szükséges.
Azaz szorosan együtt kell működni a városi vezetéssel,
egyeztetve a lépéseket, mivel a város jól felfogott érdeke
jövedelmező munkahelyek megjelenése. Szintén szükséges
az üzleti vállalkozások szervezeteivel való koordináció, a
tudásintenzív cégek szervezeteivel és más vállalkozói érdekképviseletekkel való együttműködés.
Szeged nemzetközileg kisvárosnak minősül, az ilyen
nagyságú városokban a spontán piaci folyamatok nem
oldják meg a gondokat (mint egy nagyvárosban), hanem
helyben kell tudatosan kiválasztani 2-4 húzóágazatot,
amelyek fejlesztésére esély van. A kiválasztásnál a meglevő tudományos-kutatási-intézményi háttér mellett a piaci
trendeket is vizsgálni kell, azaz mekkora esélye van egyegy üzletág nemzetközi felfutásának.
Szegeden a tudományos kapacitást, intézményi hátteret és szerveződéseket áttekintve a fejlesztési pólus kialakításakor a biotechnológiához kapcsolódó üzletágak fejlesztése tűnik menedzselhető iránynak. A 2005-ben széles
összefogással kialakított SZEGED-BIOPOLISZ koncepciót a hazai kormányzati szervek elfogadták, és bekerült
a kormányzati dokumentumokba. A SZEGED-BIOPOLISZ elképzelés tartalommal való megtöltésekor három
fókuszt célszerű kiemelni: az egészségipari („piros"), a környezetipari és fermentációs („fehér") és az agroinnovációs
(„zöld") biotechnológiát. Mindhárom irányhoz rendelhető
képzés (egyetemi szintű és doktori), így a munkaerő utánpótlás megoldott, valamint adott a kapcsolódó szervezetek (karok, tanszékek) köre, amelyek képesek a folyamat
menedzselésében részt venni. Azaz vannak előzményei,
intézményei és komoly elméleti és alkalmazott kutatásai
mindegyik iránynak. Lényegében a SZEGED-BIOPOLISZ egy olyan „ernyő", amelyik a Szegeden folyó kiemelkedő, bizonyos kritikus tömeget is elérő tudományos és
potenciális innovációs kapacitások többségét lefedi.
A SZEGED-BIOPOLISZ program csak akkor lehet
sikeres, ha a szükséges olyan kapcsolódó háttérképzések és
kutatások is fejlődnek, amelyek nemcsak mindhárom biotechnológiai irányra koncentrálnak, hanem a széles üzleti
hátteret is megerősítik. Amint a nemzetközi vizsgálatok is
kimutatták, három olyan „horizontális" irányt is fejleszteni kell, amelyeknek az Szegedi Tudományegyetemen már
kialakultak a szervezeti keretei:
a. Műszaki képzések és műszerparkok kialakítása,
amelyek mindhárom biotechnológiai irányhoz
szükségesek, az SZTE-n ez főleg az anyag- és élettudományokhoz kapcsolódó műszaki képzések és
kutatások széles köre.
b. Az informatikai ismeretek oktatása és eszközök alkalmazása, egyúttal az „intelligens egyetem", mint
modern infrastruktúra és oktatási eszköztár kialakítása az egyetem összes karán.
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c. Az üzleti/vállalkozói ismeretek széles körű oktatása az egyetem szinte mindegyik szakán, valamint
a vállalkozásalapításhoz, -fejlesztéshez szükséges
preinkubációs (üzleti tervezés, finanszírozás, könyvelés, szabadalmi ügyintézés stb.) tanácsadás kialakítása a biotechnológiához kapcsolódó tevékenységeknél.
Nem a kutatási eredmények publikálása, hanem a
kutatási eredmények üzleti termékké/szolgáltatássá való
fejlesztése a kulcskérdés, amihez szükségszerű a vállalkozások bekapcsolása a SZEGED-BIOPOLISZ-ba. Mivel
nincsenek helyi versenyképes cégek, ezért egy átmeneti
időszak alatt ki kell alakítani a kapcsolódó cégek körét. Ez
nemcsak külföldi befektetők idecsábítását, hanem spin-off
cégek tudatos ösztönzését is jelenti (inkubátorházat létrehozva), egyúttal a technológia transzfert megerősítve. Várhatóan a fiatal oktatók és kutatók, doktoranduszok fognak
spin-off cégeket alapítani, ezért alapvető fontosságú felkészítésük az üzleti életre.
A SZEGED-BIOPOLISZ, mint az EU-támogatásokból megvalósítható csúcsprojektek multiplikátorhatásként
várhatóan a tudásintenzív üzleti szolgáltatásokat is élénkítik a városban. A tapasztalatok felhalmozódásával és a
kapcsolatrendszer kialakulásával olyan jogi, szabadalmi,
fordító, marketing, finanszírozási stb. vállalkozások jöhetnek létre, avagy akár call service center-ek, amelyek nemzetközileg is versenyképesek. Azaz jogászok, bölcsészek,
közgazdászok, informatikusok széles köre dolgozhat olyan
cégeknél, amelyek már nem a biotechnológiához kötődnek, hanem általában a modern üzleti szolgáltatásokat
nyújtják, az internetet kihasználva sok esetben külföldi
partnereknek.

6. Összegzés
A Városháza a Széchenyi tér felől
A Szegedi Tudományegyetem egy útelágazáshoz érkezett: az egyik út a hagyományos egyetemi stratégia folytatása, amikor a képzésekre és tudományos alapkutatásra
fordítunk figyelmet és forrásokat. A másik út a helyi gazdaságfejlesztő stratégia, amikor az oktatás és tudományos
kutatás mellett az elért eredmények üzleti alkalmazásainak feltételeit is megteremtjük. A Szegedi Tudományegyetemnek esélye van arra, hogy bármelyik stratégia esetén
talpon maradjon: a régió tehetséges fiataljai közül többen
idejönnek tanulni, így a meglevő világhírű tudományos
műhelyek utánpótlása megoldható. De a fennmaradáson
túl a jövőbeli kilátások már jelentősen eltérnek a két stratégia esetén.
A demográfiai hullám következtében nyilvánvalóan
csökken a potenciális egyetemi hallgatók száma. A hazai és nemzetközi egyetemi verseny hatására megjelenik
majd egy „elszívó hatás" is: a gazdaságfejlesztő stratégiát
folytató, ezáltal a végzett hallgatók egy részének állást biz-

tosító egyetemeket választják inkább a fiatalok. Tehát a
hagyományos egyetemi stratégia esetén az várható, hogy
egyrészt jelentősen lecsökken az egyetem hallgatóinak
száma, részben ezzel összefüggésben Szeged lakossága is,
mivel csökken a helyben elköltött pénztömeg és szűkös
lesz a munkahely kínálat. Ezen stratégia esetén az oktatók
és képzések száma jelentősen lecsökken. Gazdaságfejlesztő
stratégia esetén nagyobb a remény arra, hogy „ideszívjuk"
a tehetséges fiatalokat és jövedelmező munkahelyek jöjjenek létre. De amíg a hagyományos egyetemi stratégia
„megy magától", addig a gazdaságfejlesztő stratégia kidolgozása és végrehajtása sok nehézséggel és kockázatokkal
jár. A Szegedi Tudományegyetem jövője most az egyetemi
döntéshozók kezében van, személy szerint bízok abban,
hogy gazdaságfejlesztő stratégiát választva megfelelünk a
tudásalapú gazdaság kihívásainak.
(Dr. Lengyel Imre egyetemi tanár)
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VIII. Szegedi Tudományegyetem
József Attila Tanulmányi
és Információs Központ*
A 2005. december 9-én a József Attila nevét felvevő
- / i Tanulmányi és Információs Központ impozáns épületének létrejötte hosszú folyamat eredménye. Bizton állíthatjuk, hogy a terv alapja, az egyetem számára méltó
könyvtár építése már az egyetem szegedi indulásától foglalkoztatta az egyetemi közvéleményt.
Számos, néha már a tervrajzok elkészítéséig is eljutó
elképzelést követően a szegedi felsőoktatási intézmények
integrációja, a Szegedi Tudományegyetem átfogó fejlesztési terve vezetett a megvalósulásához. A 2000 végén megkezdett épület-tervezési munkálatok nyomán 2004 végén
a ház megnyithatta kapuit.
A József Attila Tanulmányi és Információs Központ
több funkciót egyszerre teljesítő épület. A cél az volt, hogy
az egyetemi oktatás, kutatás és a hallgatók tanulmányi
munkájának modern könyvtári informatikai támogatása
mellett szolgálja az oktatást, a továbbképzéseket, adjon helyet az egyetemi élet egyik jellemző eseményeként a tudományos konferenciák, szemináriumok lebonyolításának,
biztosítson teret kulturális eseményeknek és nem utolsó
sorban a hallgatók mindennapi egyetemi életét segítő szolgáltatásoknak.
Több mint egy év tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az épület beváltja a hozzá fűzött reményeket. A
sok feladatfajtát teljesítő különböző intézményei, egységei

jó együttműködéssel az Egyetem valódi központi épületévé varázsolják a házat.
Az épületben a legnagyobb teret foglalja el s ezekben
a legátfogóbb oktatási, kutatási, tanulmányi szolgáltatásokat biztosítja az

Egyetemi Könyvtár
Az intézmény a korábban központi könyvtárként
működő régi Egyetemi Könyvtár, valamint közel hetven,
korábban kari, intézeti illetve tanszéki könyvtári feladatokat betöltő könyvtár integrációjából jött létre. Kialakításában a legmodernebb európai és tengerentúli egyetemi
könyvtárépítési tapasztalatokat a saját elképzeléseinkkel
ötvöztük. Ez lehetővé tette, hogy a hallgatók és tanárok
könyvtári kiszolgálása a legkorszerűbb módon, ugyanakkor nagyon emberi és a könyvtári nagyüzem ellenére nagyon kényelmes környezetben történjen.
A hagyományos és elektronikus - könyvtári elnevezéssel együttesen: komplex - könyvtár megvalósítása a
könyvtári terek elrendezésében is sikeres: az olvasói terek
elsősorban a klasszikus, a hagyományos könyvtári dokumentumanyag tanulmányozásához, elmélyült tanuláshoz
kínálnak lehetőséget (biztosítva ugyanakkor az egyéni
számítógépek wireless Internet használatát is), az olvasói

Az intézmény létrejöttének történetéről lásd részletesen Mader Béla - Rácz Béla: A Tanulmányi és Információs Központ létrejötte. In: A Szegedi Tudományegyetem Évkönyve 2003-2005. Szeged, 2006. 163-178. o.
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terekhez közvetlenül kapcsolódó számítógépes kabinetek,
valójában elektronikus olvasótermek pedig koncentráltan
a digitális információs és tananyagok használatát teszik
lehetővé.
Az olvasói terek ún. szakolvasó részlegeknek adnak
helyet. Az épület jobboldali szárnyában kaptak helyet, itt
található az Általános és társadalomtudományi szakolvasói tér (1. emelet), a Történettudományi szakolvasói tér (2.
emelet), a Magyar és idegen nyelvek és irodalmak szakolvasói tere (3. emelet), a Természettudományi szakolvasói
tér (4. emelet) és az Élettudományi szakolvasói tér (szintén
a 4. emelet). A szakolvasói terekben több mint negyedmillió kötet könyv és folyóirat minden olvasó számára szabadon használható. Az ún. szabadpolcra kirakott állomány
nem csupán hazai mércével egyedülálló mennyiség, Közép-Európa-szerte is jelentősnek számít.
Az olvasói terek megszervezésében két újítást vezettünk be. Az egyik az, hogy e terek nem a klasszikus
könyvtári olvasótermek mintájára működnek, annál többet adnak az olvasónak. Az olvasási, tanulási tér mellett
elhelyezkedő polcrendszereken ugyanis nem csupán az
olvasótermi, tehát csak helyben használható dokumentumok találhatók, hanem a leggyakrabban kölcsönzés céljából keresett művek is, ez utóbbiak - ha van belőlük - akár
több példányban is. E terek tehát együttesen szolgálják a
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könyvtári és otthoni használat számára történő válogatás
lehetőségét. A másik újítás az, hogy nincs külön ún. folyóirat olvasóterem, a szakfolyóiratok az adott szakterület
könyv dokumentumai mellett találhatók. Mivel az olvasói
terekben is lehetőség van számítógép és Internet használatára, elmondhatjuk, hogy az olvasói terekben egy-egy
szakterület adott témája a legátfogóbban megtalálható,
használható, illetve a könyvtárban meg nem lévő irodalmakról is információ szerezhető.
A szakolvasói terek összes alapterülete közel 4600 m 2 .
A könyvespolcok mellett ezen a területen több mint 800
olvasói hely is van olyan elrendezésben, hogy az elmélyült
tanulás és kutatómunka feltételei biztosítottak.
A hagyományos dokumentumanyagot illetően az a
rész, amely nem fért az olvasói szabadpolcokra, a dokumentum raktárakban nyert elhelyezést. Az összesen több
mint 2500 m 2 alapterületű (hagyományos és ún. kompakt)
raktárakban közel másfél millió könyvtári dokumentum
található. Ezeket a műveket az olvasók az elektronikus katalógus segítségével találhatják meg, s kéréseiket is elektronikus úton továbbíthatják a raktárakba.
A digitális tartalmak, e-adatbázisok, e-folyóiratok és
e-könyvek tanulmányozása elsősorban az elektronikus olvasói térben, a számítógépes kabinetekben és az egyéni és
csoportos tanulás tereiben történik. Ezek összes területe

megközelíti a 750 m 2 -t, itt az ülőhelyek száma 250. Itt
s a könyvtár más nyilvános tereiben összesen több mint
300 számítógépes munkaállomás áll a könyvtárat látogató
olvasók rendelkezésére.
A könyvtári szolgáltatásokhoz a fentebb említett terek csak a kétségkívül szükséges és a használat szempontjából kellemes környezetet biztosíthatják. Az Egyetemi
Könyvtár - a gazdasági lehetőségektől függően - számos
forrásból törekszik arra, hogy a szolgáltatások tartalmilag
is egyetemi, tudományos szintűek legyenek. A hagyományos formában megjelenő dokumentumok költségvetési és
pályázati forrásokból történő beszerzése mellett erőteljes
- elsősorban pályázati és országos központi források következtében lehetséges — beszerzést folytat az elektronikus
tartalmak terén is. Eredményképpen közel húsz jelentős
általános és szakadatbázis használható a kutatók, oktatók,
hallgatók által, az elektronikusan is hozzáférhető, vagyis a cikkeit elektronikus formában számítógépen olvasni
biztosító folyóiratok száma már több ezer. Ez utóbbiak
nem csupán a könyvtári számítógépeken, de az egyetemen
minden terminálján olvashatók.
Az új épületbe való átköltözéshez minimális idő — alig
3 hónap - állt rendelkezésünkre. Ez alatt beköltözött 68
könyvtár állománya, személyzete, s közben tanultuk az
új, bonyolultabb s szinte teljességgel automatizált, elektronikus munkafolyamatok végzését. A beköltözés óta eltelt
több mint egy év megfeszített munkájára volt szükség ahhoz, hogy a különböző szinten feltárt állományok lassan
egy egységes könyvtárrá álljanak össze. Mindeközben az
új, modern könyvtár lehetőségei a fejlesztéseket is követelték. Egyik jelentős eredményünk a digitalizálás fejlesztése, ennek következtében a nálunk hagyományos - papír
- formában őrzött folyóiratok, könyvek részleteiről, cikkeiről elektronikus másolatot küldünk az oktatóknak és
kutatóknak a honlapunkon található elektronikus kérőlap
kitöltése után. Ugyancsak megkezdtük - még itt is csak az
oktatók és kutatók körére vonatkozóan - a hagyományos
dokumentumok elektronikus kölcsönzését is.
A ház informatikai kiszolgálásának a feladatát is végezzük. Ez természetes, hiszen ennek több mint 90 százalékát a könyvtár informatikai igényeinek, hálózati szükségleteinek biztosítása teszi ki. A biztonságos informatikai
működés az eddig eltelt időszakban végig tapasztalható
volt, ám emellett fejlesztések is bekövetkeztek. Különösen
két téren látványosak, az egyik a nyilvános számítógépek
nemzeti GRID-be kapcsolása és éjszakánként ennek megfelelő működtetése, a másik a vezeték nélküli Internet biztosítása az épület jelentős részében. Számos kisebb informatikai fejlesztés, ötlet-megvalósítás segítette a könyvtári
rutinmunkákat is, s nem elhanyagolható az új épületben
nagyobb kihívásokkal találkozó és működő Corvina integrált könyvtári rendszer egyes moduljainak biztonságos
működtetése, fejlesztési javaslatok készítése sem.

Az Egyetemi Könyvtár társadalomtudományi

szakolvasója
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Koncert a Tanulmányi és Információs Központ konferenciatermében
Az épületben a könyvtár által elfoglalt alapterület
megközelíti a 15 000 m 2 -t, az épület összes területe pedig
a 24 000 m 2 -t. Sok ez vagy kevés? Mindenesetre néhány
összehasonlítási alap: a hatszintes épület a földalatti parkolóval a ghízai Kheopsz-piramis alapterületének a felét
teszi ki. Ebből a mi könyvtári alapterületünk a szegedi
Dóm térnél valamivel nagyobbak. S kínálkozik még egy,
sokak által ismert összehasonlítási alap: a bibliotéka olvasótermestül, számítógépestül, raktárostul nagyjából annyi
helyen terül el, mint a római Szent Péter Bazilika.
Hogy milyenre sikerült, szerethető könyvtár (és
épület) lesz-e, kedves és gyakran látogatott helye tudós
professzornak, tanulni vágyó hallgatónak, művelt városi
polgárnak? Jól és okosan „vegyíti-e" majd a régit és az
újat, mint annak idején a kolozsvári előddel kapcsolatban
mondta Apponyi gróf? A válasz általános is, konkrét is.
Általánosságban véve mondhatjuk, hogy hisszük,
hogy az új Egyetemi Könyvtárban az elődök által létrehozott szakmai érték, a hagyományos könyvtári kultúra
minden eleme sértetlenül tovább tud élni, s mellé kerül
minden, ami erre ráépíthető, minden, amit a számítástechnika, az automatizálás, az Internet nyújtani tud. A
régi-új könyvtár erőssége talán pontosan ez lehet: a milliós könyvállomány egybe ötvözve a modern számítógépes
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szolgáltatásokkal, a két komponens egyszerű összegénél
többet tud majd nyújtani.
Ezek után konkrétan viszont számokkal tudunk már
bizonyítani. Az Egyetemi Könyvtárba a 2005-ik év folyamán (számítógépes belépési statisztika alapján) 637 000
hallgató, oktató, kutató és városi polgár látogatott el, hogy
valamely szolgáltatását igénybe vegye. Nem egy olyan nap
volt, amikor a könyvtárat látogatók száma a 4000-et is
meghaladta. A számítógépes használatok száma is pontosan mérhető, ez megközelítette a fél millió alkalmat
(492 000). A kölcsönzött kötetek száma közel 215 000
volt, ezeket közel 160 000 kölcsönzési alkalom során vitték el a könyvtárból. Ha mindehhez még hozzátesszük,
hogy bár az olvasóteremben az egyes olvasók által használt
kötetek számát pontosan nem lehet mérni, ha feltételezzük, hogy az oda látogatók 2-3 művet a kezükbe vettek,
akkor a termekben közel egy millió kötet forgott. Mindezek az adatok azt bizonyítják, hogy igencsak volt értelme
az épület megépítésének, az egyetem további munkájának,
eredményeinek, versenyképességének egyik jelentős biztosító elemeként vehető számba a jövőben is.

Egyetemi Kongresszusi Központ
Az épületben található, 1300 személy befogadására
képes Kongresszusi Központ a régió legnagyobb ilyen
jellegű intézményeként egyaránt fogad hazai és nemzet-

2005. december 9-én a Tanulmányi és Információs Központ József Attila nevét vette föl
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közi rendezvényeket, tudományos előadásokat, kulturális programokat, üzleti eseményeket és bálokat. A Kongresszusi Központ a 658 férőhelyes kongresszusi terme
plenáris ülések, színházi előadások és koncertek ideális
helyszíne, felszereltsége révén a legmagasabb igényeknek
is megfelel. Az itteni rendezvények kiegészítőjeként, illetve önálló helyszínként is jól használható a három előadó- és szemináriumi terem, a videókonferencia-terem,
a kiállítói tér és az 1000 m 2 -es átrium. Az egyetemi oktatás és a városi, regionális rendezvények mára kedvelt
helyszínei lettek ezek a terek, melyek kialakításuk révén
méltán ismertek a közönség és a konferenciaszervezők
körében.
Mindezek tükrében a Központ egyaránt hozzájárul a
11 kar magas színvonalú oktatási tevékenységéhez, a rendszeres továbbképzésekhez: az előadások, szemináriumok
modern oktatástechnológiai színvonal mellett zajlanak
hétfőtől szerdáig, a hét második felében ugyanakkor nemzetközi szintű tudományos konferenciák méltó színhelyéül is szolgál az épület.
A Központ kihasználtságát jól demonstrálja, hogy az
első évben mintegy 220 rendezvény valósult meg, és az itt
meghirdetett 53 kurzusra 12 ezer diák iratkozott be. így a
Központot, beleértve az Egyetemi Könyvtár látogatóit is,
az első évben több mint 1 millióan keresték fel.
A többfunkciós Központ centralizált szolgáltatásai is
rendkívül fontosak, a modern egyetem működtetéséhez
nélkülözhetetlenek, hiszen itt négy funkcionális tér ötvö-

ződik: a tanulási, az oktatási a szolgáltatási és a konferencia terek.
A tervezők olyan környezetet alakítottak ki, ahol a
hallgatók az egész napjukat el tudják tölteni: maga az épület az egyetem földrajzi hálózatában centrálisán helyezkedik el, a különféle egyetemi színtereken tanuló hallgatók
számára könnyen elérhető. A tervezők arra is gondoltak,
hogy mindenki számára könnyen használható legyen az
épület: a kerekesszékben ülők számára lifteket építettek
be, s az emeleteken belül már nincsenek lépcsők, a csökkent látóképességű diákok pedig speciális eszközöket kaptak, melyek a folyóirat olvasóba kerültek.
A Tanulmányi és Információs Központ két épülettömbjét összekötő Átrium közepére került a beléptető
rendszer, melyen csak azoknak kell áthaladniuk, akik a
könyvtárba és az irodákhoz akarnak eljutni, aki a kongresszusi terembe vagy az előadókba igyekszik, megteheti
ellenőrzés nélkül is: így a Központ egyszerre nyitott minden ideérkező számára és egyszerre védett az egyetemi
polgárok részére.
A Központ szolgáltatásai között megtaláljuk az ide
költöző Hallgatói Önkormányzatot, Hallgatói Szolgáltató
Irodát, az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központot,
az Egyetemi Jegyzetboltot, az Egyetemi Karrier Irodát, az
Egyetemi Ajándékboltot, az Egyetemi kávézót, és Egyetemi MÁV menetjegy pénztár is létesült.
(Dr. Mader Béla főigazgató és Majó Zoltán fejlesztési
igazgató)

I IX. Hallgatói élet Szegeden
O z e g e d egyetemi város. Ebből az egyszerű, sokak által
O hangoztatott megállapításból következik, hogy a hallgatók városa is. Az a több tízezer egyetemi hallgató, akik
többé-kevésbé Szegeden töltik napjaikat, természetesen
nem csupán az előadótermekben, könyvtárakban hajolgatnak a könyv fölé, hanem laknak valahol, szórakozni
járnak, sportolnak és időnként különböző közösségek tagjaiként alkotó munkát is végeznek. Az alábbiakban ezen
tevékenységekből szemezgetve mutatjuk be a hallgatói élet
néhány szeletét.

Kollégiumok
Az 1920-30-as évek elején Kolozsvárról Szegedre áttelepült a tudományegyetem, a Vallási és Közoktatási Minisztérium, valamint a városi, egyházi hatóságok mellett
önzetlen magánszemélyek, egyesületek ajánlottak fel kisebb-nagyobb összegeket a szegedi egyetemi kollégiumok
megsegítésére, amelyek a korabeli diákszociális rendszer
legfontosabb pillérei voltak. A kollégiumok nemcsak lakást és ellátást, de nevelést és szellemi irányítást is nyújtottak az egyetemi és főiskolai hallgatóknak. Szeged városa
ilyen célból vásárolta meg a Délmagyarországi Közművelődési Egyesület Boldogasszony sugárúti palotáját, s azt
kollégiumi használatra átengedte az egyetemnek. A kultuszkormány az 1921/22-es tanévre a palotából hozzáépítéssel „Horthy-Kollégium" elnevezés alatt mintaintézetet
létesített, s ezzel megalkotta az egyik legnagyobb s legmodernebb magyar diáknevelő intézményt. 1931-ben alakult
meg az Eötvös Loránd Kollégium, amely hasonló státuszt
kívánt elfoglalni az Universitasban, mint a nagyhírű budapesti Eötvös Kollégium. A kelet-magyarországi Főiskolai
Hallgatók Bocskai Internátusában a kelet-magyarországi
és erdélyi illetékességű hallgatók kaphattak jutányosán
vagy ingyen lakást. Az újszegedi Egyetemi Szent Imre

Kollégiumban és a Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület
Szent Erzsébet Leány-Otthonában katolikus hallgatókat
helyeztek el.
A háború után, 1947-ben az Eötvös Kollégiumot megszüntették, amely csak az 1956/57-es tanévben alakult
újjá. Az orvoskaron 1947-ban jött létre az Apáthy István
Kollégium, majd 1962-ben nyílt meg az Orvostudományi
Egyetem új kollégiuma (1963-tól Semmelweis Ignác Kollégium), 1963-ban a Juhász Gyula Tanárképző Főiskoláé
(1971-től Teleki Blanka Kollégium), 1966-ban épült fel a
JA I E BTK Móra Ferenc Kollégiuma, 1972-ben nyílt meg
a JATE T T K Hermán Ottó Kollégiuma.
1977-ben a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola megvásárolta a Dél-Magyarországi Építőipari Vállalat egyik
munkásszállóját, ahová 1979-ben költöztek be az első
kollégisták. 1984. januárjában átadták az Apáthy Kollégium újonnan épült épületszárnyát, míg a régi szárnyat
1992-ben visszakapta a római katolikus egyház. A JATE
1987-ben kollégiumi célra megvásárolta a DÉLÉP 810 férőhelyes munkásszállóból, oktatási épületből, konyhából
és étteremből álló épületkomplexumát (1988-tól Károlyi
Mihály Kollégium).
1990-től az Egészségügyi Főiskola a Bal fasori volt
pártiskola öt emeletét vette meg kollégiumi célra (1995-től
Madzsar József Kollégium). A S Z O T E 1990-ben vásárolta meg az eredetileg munkásszállóként funkcionáló Béke
utcai épületet, melyet 1991-től üzemeltet kollégiumként.
1997-ben befejeződött a Budapesti úton a volt szovjet
laktanya területén lévő tiszti lakások tömbjének rekonstrukciója, s ezzel megnyitotta kapuit a JATE legtávolabb
lévő, ám teljes komfortfokozatot biztosító kollégiuma, az
Öthalmi Diáklakások.
A szegedi felsőoktatási intézmények integrációja magával hozta a kollégiumok státuszának, irányítási rendszerének átszervezését is, így a Szegedi Tudományegyetemen

Hallgatók az Egyetemi Könyvtár számítógéptermében
jelenleg kettős szisztéma szerint működnek a kollégiumok: kariak (a karok közvetlen irányítása alá tartoznak)
és központiak. A kari és úgynevezett karközi kollégiumok
egységes irányítását biztosító testület az Egyetemi Kollégiumi Tanács, melynek elnöke a Hallgatói és Közkapcsolati
rektorhelyettes. 2006 első hónapjaiban a Szegedi Tudományegyetem 13 kollégiumában közel három és félezer
hallgató kapott elhelyezést.

Hallgatói mozgalom
Ha valaki a mai hallgatói érdekképviselet gyökereit keresi, kutatásai során egészen biztosan eljut az 1956os szegedi eseményekig. Az 50 évvel ezelőtt az Egyetem
bölcsész karának nagyelőadójában, az Auditórium Maximumba összehívott hallgatói gyűlés a mai hallgatói önkormányzatiság alapjául szolgált.
1956. október 16-án az akkor megalakult MEFESZ,
vagyis a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége
elindított egy folyamatot, mely később az aktív hallgatói
mozgalom mintájául szolgált. Forradalmi hangulatban
követeléseiket tizenkét pontban fogalmazták meg, amelyekhez október 17-23. között az ország szinte minden
egyetemének hallgatósága csatlakozott, és az október 23-i
pesti tüntetés is a szegedi tizenkét pont alapján szerveződött. A forradalom leverése utáni megtorlás 1957-ben a
mozgalom szegedi vezetőit és képviselőit, valamint számos
oktatót és hallgatót koncepciós perek keretében utolérte.
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Az 1988. szeptemberi rendszerváltó események jelentették a következő mérföldkövet, amikor ismét a szegedi
bölcsészettudományi kar hallgatói, és a hozzájuk csatlakozó oktatók vették kezükbe a kezdeményezést. Szeptember
28-án, egynapos sztrájkot követően levélben követelték a
Művelődési Minisztériumtól a magyar felsőoktatás szerves
átalakítását. A megmozdulás centrumaként ismét — csakúgy, mint 1956-ban - a bölcsészkar zsúfolásig megtelt
nagyelőadója szolgált. A tiltakozó akció ezúttal is országos
visszhangot váltott ki, ennek eredményeként 1989. május
6-án megalakult az Országos Felsőoktatási Érdekvédelmi
Szövetség, az OFÉSZ, amely a rendszerváltoztatás egyik
legjelentősebb támogatója, és a magyar felsőoktatás reformjának elindítója volt.
A hallgatói érdekképviselet intézményesítésének következő fontos lépése a hallgatói önkormányzatok megválasztása és megalakulása volt, melyek életre hívták az
első országos szervezetet, a Hallgatói Önkormányzatok
Országos Szövetségét, a HÖKOSZ-t. A szövetség legnagyobb akciója az 1995. szeptember 25-én, a tandíj bevezetése ellen indult országos demonstráció, mely a Parlament
előtti tüntetésbe torkollt. A Felsőoktatási Törvény módosítása után a HÖKOSZ, 1996. december 14-én H Ö O K ká (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája)
alakult.
A szegedi hallgatói mozgalom már igen korán, az
integrációt megelőzően működött, sőt, már akkoriban
megfogalmazódott a HÖK-ök koordinatív testületének

E G Y E T E M I SPORT

felállítása. 1999. december 21-én az SZFSZ Hallgatói Ö n kormányzata feloszlatta magát, majd 2000. január l-jén
megalakult az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szegeden. Kezdetben az integráció okozta változásokhoz kellett
rugalmasan alkalmazkodni, illetve magát a folyamatot
előkészíteni. Az évek múlásával az EHÖK-nek is részt kellett vennie a különböző reformok megvalósításában. Célkitűzés volt továbbá, hogy ne csupán az egyetértését, vagy
nem tetszését fejezze ki a szervezet a hallgatókat érintő
kérdésekben, hanem maga is kezdeményező legyen.
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat mindenekelőtt a hallgatók érdekképviseletét látja el. A képviselők
az Egyetem tizenegy karának hallgatói közül kerülnek ki,
ezáltal az E H Ö K képes hatékony érdekérvényesítésre és
a legfontosabb hallgatói szolgáltatások nyújtására. A szűk
körű fluktuáció és a hallgatói megkeresések számának folyamatos növekedése, a gyarapodó rendezvények száma és
az elért eredmények azt mutatják, hogy az E H Ö K eredményes éveket tudhat maga mögött. Az E H Ö K döntéshozatali mechanizmusában három fontos szerv, a Választmány,
az Elnökség és a Vezetőségi tanács vesz részt.
Az E H Ö K első és legfontosabb feladata továbbra is az
Szegedi Tudományegyetem összhallgatóságának érdekeit
képviselni. Az E H Ö K tagjai részt vesznek a Szenátus, a
Kari Tanácsok, valamint a hozzájuk kapcsolódó bizottságok munkáiban. Az E H Ö K rendezvényszervező, kommunikációs és szolgáltató feladatait öt bizottság látja el: a Jogi
Bizottság, a Kulturális Bizottság, a Külügyi Bizottság, a
Marketing és Kommunikációs Bizottság és a Rendezvényszervező Bizottság. Ezen kívül az E H Ö K számos szolgál-

tatást nyújt a hallgatóság számára, ezek közül is a legfontosabbak: tanulmányi tanácsadás, pályáztatás.
A Bolognai folyamat következtében a magyar felsőoktatás is átalakult. Ezáltal az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat is új feladatok és kihívások elé néz. A Választmány jóváhagyására vár az új Alapszabály, mely erősíti a
már fennálló egységet. Az E H Ö K gyakorolhatja egyetértési jogát az egységes Tanulmányi és Vizsgaszabályzattal, valamint a hallgatóknak járó juttatások és térítések
rendszerével kapcsolatban. Az oktatói munka hallgatói
véleményezésének kérdésében is fontos szerepet vállal az
Önkormányzat.
A Szenátusban továbbra is markánsan képviselteti
magát a szervezet, és szinte nincs olyan döntéshozatali fórum, melyben az EHÖK-ön keresztül a hallgatóknak ne
lenne beleszólása.
A közeljövőben az E H Ö K legnagyobb volumenű elképzelése az Elektronikus Hallgatói Ügyintézési és Tájékoztatási Rendszer, amelynek technikai megvalósítása az
Egyetemi Számítóközpont, a kari Tanulmányi Osztályok
és Dékáni Hivatalok, valamint Hallgatói Önkormányzatok és a Hallgatói Szolgáltató Iroda közös összefogásával
valósulhatna meg.

Egyetemi sport
Az 1945 előtti években nem volt testnevelő tanárképzés Szegeden, a fő szak mellett a „tornát", mint kiegészítő szakkört vehették fel a hallgatók a főiskolákon és az
egyetemen, s a képzés létesítmény hátterét mindössze a
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Hallgatók a JATE Klubban
gyakorló iskolával közösen használt tornaterem és udvar
biztosította. A mai Ady téren 1941-ben indult meg az új
egyetemi sportpálya és tornacsarnok építése, amely egészen a József Attila Tanulmányi és Információs Központ
építkezésének 2002-es megkezdéséig szolgálta a sportolni
vágyó egyetemistákat.
Az 1952/53-as tanévben kezdődött meg a főiskolán
az egyszakos, kétéves testnevelő tanárképzés, de számos
probléma miatt ez egy évvel később meg is szűnt. Ezt csak
az 1959/60-as tanévtől állították vissza a szegedi pedagógiai főiskolán, de olyan képzési kereteken belül, ami sokak
szerint nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 1964ben lépett életbe a négyéves kétszakos képzés, ami lényegében jelenleg is a képzés alapja. A képzés létesítmény háttere nem változott jelentős mértékben egészen 1986-ig, a
Topolya sori sportcsarnok felépítéséig. 1964-ben a főiskola
birtokába került a vasúti töltés és a Topolya sor közötti
terület, ahol a tanszék oktatóinak és hallgatóinak közreműködésével gyorsított tempóban elkészült egy atlétikai
pálya, ugró és dobóhelyekkel, egy szabályos kézilabda, kosárlabda és röplabda pálya.
Az 1960-as évek után sorban épültek fel a mai egyete-
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mi sport létesítmények: az újszegedi Erzsébet Ligeti SZTE
Teniszközpont (korábban JATE SC Teniszpálya), a JGYTFK Topolya sori Sportcsarnoka (tornaterem, füves labdarúgó pálya, 300 m-es atlétikai pálya), a SZÉF Mars téri
tornaterme, a SZOTE sportpályái az Új klinika kertben
(salakos teniszpályák, beton kispályás labdarúgó és kosárlabda pályák, tenisz és sí szervíz), a S Z O T E Semmelweis
utcai fitneszterme, a hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági
Főiskola épületében tornaterem kosárlabdázás és röplabdázás céljaira.
2002. január l-jén alakult meg az SZTE Sportközpont a Hattyas soron az addigi intézményi szervezetekből,
így megszűnt a SZÉF, a S Z O T E és a JATE Testnevelési
Tanszéke illetve Csoportja. 2003. január l-jével a JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézete is átadta a
testneveléssel és egyetemi sporttal kapcsolatos feladatokat,
és azóta csak a szakos képzésért felel (testnevelés és rekreáció szak). A Hattyas sori Sportközpont tornateremmel, zenés és konditeremmel, street-ball kosárlabda és szabadtéri
kosárlabda pályákkal, két műfüves teniszpályával és négy
kispályás labdarúgó pályával áll az egyetemi hallgatók és
dolgozók rendelkezésére.

E G Y E T E M I KULTÚRA - KULTÚRA AZ EGYETEMEN

2002-ben, az integráció után az Szegedi Tudományegyetem Sport és Rekreációs Bizottsága a 11 kar képviseltében alakult újjá. A Bizottság évente 4 - 6 alkalommal
ülésezik. Mandátuma 4 évig szól, elnökét a Rektor kéri
fel. Működésének dokumentumai nyilvánosak.
A Szegedi Tudományegyetem 4 féléven keresztül biztosítja a nappali tagozatos hallgatók részére a testnevelési
és sportolási feltételeket. A négy félév teljesítése az abszolutórium része. Kritérium tárgy, a diploma kiadásának
egyik feltétele.

Egyetemi kultúra kultúra az egyetemen
Az egyetemi kultúra az egyetemi élettel egyidejűleg
alakult ki és vált elengedhetetlen részévé a felsőfokú oktatásnak. A Szegedi Tudományegyetemen már a II. világháború előtt születtek kiemelkedő teljesítmények, így az idén
80 éves Szegedi Egyetemi Énekkar Bartók- és Kodály-

estjei, a József Attila és Radnóti Miklós neve fémjelezte
Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának kezdeményezései, vagy a híres 194l-es kolozsvári és szegedi Hamletelőadások. Az igazán lendületes és folyamatos kulturális
élet azonban csak 1944 után indult meg.
1944 végén alakult meg a Szegedi Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szabad Szervezete, amely egy olyan egyetemi ifjúsági otthont rendezett be, amely alkalmas volt az
akkoriban megalakult színjátszó, szépmíves és magyarságismereti körök befogadására. Az Egyetemi Énekkar is
újjászerveződött, 1947-ben már Svájcban és Ausztriában
vendégszerepeltek, 1948-ban Móra Ferenc-díjjal tüntették
ki őket. 1948 februárjában rendezték az első Egyetemi
Napokat, amelyen színdarabokkal és szavalókórusokkal
szerepeltek a hallgatók és oktatók.
1952 tavaszán megalakult az Egyetemi és Főiskolai
Népi Együttes, és a táncosok próbáinak, fellépéseinek
érdekében átalakították az egyetemi Aulát, ahol színpadot építettek. Már az év végén részt vettek a művészeti
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együttesek országos versenyén. Közben az egyetemi énekkar folytatta rendszeres helyi és országos fellépéseit, 1954
júniusában meglátogatta őket Kodály Zoltán, 1956-ban
pedig a Magyar Rádió készített velük lemezfelvételt.
Az 1980-90-es évek jelentették az Egyetemi Néptáncegyüttes fénykorát, az ország egyik legjobb együttese
volt, sorban nyerték az országos versenyeket, aranyérmeket. Kiemelkedő szerepet játszottak az 1973-tól Szegeden
is meginduló táncház mozgalomban.
1973. április l-jén nyitotta meg kapuit a JATE Klub,
a szegedi egyetemi hallgatók ma is kedvelt szórakozóhelye. A légópincéből kialakított pinceklub Szeged belvárosában, a Szegedi Tudományegyetem központi épületének
alagsorában található.
A JGYTFK Tamási Áron Klubja megújult formájában 2001. november 28-án nyílt meg. Mára olyan klubbá
alakult, ahol az összes egyetemi karon tanuló hallgató igényes kulturális programokon vehet részt.
A SZOTE Klub a Dóm téren alapvetően az orvostanhallgatók klubjaként működött és működik, de színvonalas programjaikkal hamarosan az összegyetemi kulturális
rendezvények egyik fő színtere lett.
1993-ban megalakult az Universitas Szimfonikus Zenekar, amely jelenleg is létezik és teltházas koncerteket ad.
A JATE kulturális életét 1957-től 1997-ig irányító
Kulturális Titkárság 1997. október l-jén rektori határozattal megszűnt, helyét és kibővített feladatkörét a Kulturális Iroda vette át. Az Iroda legfontosabb feladata, hogy
kultúrát közvetítsen az egyetemi polgárok felé, biztosítsa,
támogassa, sőt növelje az egyetemi kulturális élet megszokott színvonalát. Célja egy olyan kulturális közeg megte-
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remtése, amiben nézők és előadók elkötelezettek a kultúra
bármilyen formája iránt. Az Iroda évekig koordinálta és
nyilvántartotta az öntevékeny és művészeti csoportokat,
ezt a tevékenységet ma már az E H Ö K látja el. Az Iroda
munkatársai kiállításokat, hangversenyeket, előadásokat,
művész-közönségtalálkozókat szerveznek, helyi és országos adatbázist működtetnek a kulturális és szabadidős
programokról. Az elmúlt évtizedek alatt a nagy múltú és
létszámú öntevékeny csoportok (Borica - Bálint Sándor
Néptánc-együttes, Universitas Szimfonikus Zenekar, Szegedi Egyetemi Énekkar) megőrizték szerepüket, tovább
öregbítették hírnevüket. Mára pedig egyre több a művészi és tudományos profilú egyetemei öntevékeny hallgatói
csoport (fotó-, film- és videókörök, könnyűzenei együttesek, színjátszó csoportok).
A Kulturális Iroda kiemelt rendezvénye 1996 óta az
Őszi Kulturális Fesztivál és 2004 óta az Egyetemi Tavasz.
Míg az előbbi fesztivál egy hónapig az egyetemi kultúrára koncentrál programjaival, a tavaszi rendezvény három
hete főleg az egyetem tudományos, kulturális, sport életéből merít, oktatók és hallgatók munkáját mutatja be egyre
szélesedő közönségének.
A két fesztiválon kívül 1993 óta minden évben szavalóversenyt és zenei versenyt hirdetnek az egyetem hallgatóinak és dolgozóinak, illetve alkotói (irodalmi vagy
képzőművészeti) pályázatot is kiírnak, amelyeknek hagyományos Díjátadó Gálaműsorát minden év decemberében
rendezik meg.
(Összeállította: dr. Badó Attila egyetemi tanár, rektorhelyettes, Erdélyi Ágnes kollégiumi igazgató, Tajti Gabriella titkárságvezető és Nyéki Tamás munkatárs közreműködésével)

X. Honnan rekrutálódnak a Szegedi
Tudományegyetem hallgatói?
A Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak területi megoszlása
2001-2005
A magyarországi felsőoktatási intézmények előtt is új
A magyarországi felsőoktatás jelentős mértékű átalaés új elvárások jelennek meg. Azt láthatjuk, hogy az egye2 ~ L kuláson ment keresztül a kilencvenes évek kezdete
temek hagyományos, elitképző világa átalakul. A feladat
óta. E folyamatnak az egyik legjelentősebb lépése volt
már nem tisztán elitképzés és kutatás, hanem egyszerre
a 2000. évi egyetemi integráció, mely létrehozta a Déloktatás,
kutatás, szakképzés és a diákéletmód szolgáltaalföld legnagyobb oktatási és tudományos központját,
tásként
való
nyújtása, de ugyanakkor regionális innováa Szegedi Tudományegyetemet. A rendszerváltás óta új
ció, tanácsadás, szakértés is az egyetem feladata. (Kozma
képzési helyek, a korábbiaktól eltérő képzési formák jelentek meg. Az európai dimenzióban mindez
azonosan zajlott le: a felsőoktatásban résztvevők
e z e r 18
száma rendkívüli módon növekedett az utóbbi
20
évtizedekben. (A szegedi felsőoktatásra vonatkozó adatokat mutatja az 1. ábra.) E növekedés
mozgatórugói a gazdasági trendek és az oktatáspolitikai tendenciák, továbbá maguk a fiatalok
és szüleik voltak. (Polónyi 2000, Hrubos 2000,
Gábor 2000) A mai magyar felsőoktatás egyik
legfontosabb jellemzője az egyetemi hallgatói
életutak között megfigyelhető rendkívüli sokféleség.
A ma embere számára már nem kérdés, hogy
a technikai fejlődés és a gazdasági növekedés
fenntartása miatt egyre több magasan (főiskolai,
egyetemi) kvalifikált szakemberre van szükség.
Sőt azt figyelhetjük meg, hogy a munkaerőpiac
követelményei ismeretében minőségi és mennyiségi értelemben egyaránt megnőtt a fiatalok
2001
2002
2003
2004
2005
oktatási, illetve tudásigénye, hiszen így kívánják
erősíteni munkavállalói kilátásaikat.
1. ábra: Az SZTE hallgatói számának növekedése 2001-2005
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2004, Lukács 2004) Ezért tehát egy XXL századi felsőoktatási centrum már nem csak az adott település (gazdasági
és kulturális) életét határozza meg, hanem jelentős hatással van a régió mindennapjaira, működésére is. Miközben
a szegedi felsőoktatás megalapítása egyértelműen a város
elkötelezettségének volt köszönhető, tehát az intézmény
ebben az aspektusban, a város és a régió szükségleteinek
kielégítésére indult, ugyanakkor ma már jól látható, hogy
a régió kulturális-gazdasági gyarapodása elképzelhetetlen
lett volna az egyetem Szegedre telepítése nélkül. A Szegedi
Tudományegyetem feladatait tehát egyre inkább regionális tudásbázisként látja el.
Napjaink felsőoktatását a képzési lehetőségek sokszínűsége mellett azok általánosan hozzáférhető volta
jellemzi. Ezen okok miatt szoktak a felsőoktatást kutató
szakemberek a rendszer hihetetlen bonyolultságáról, a felsőoktatás kiterjedéséről és tömegesedéséről beszélni. Ezt a
Szegedi Tudományegyetem vonatkozásában nyomon követhetjük az 1. táblázattal.
Egyre nagyobb számú fiatal érkezik a felsőoktatásba,
igen sokféle társadalmi csoportból és a hallgatók egyre
hosszabb időt töltenek el az egyetemek-főiskolák falai között. Ugyanakkor, ha a felsőoktatásba jelentkezők életkarrier-tervezését és a későbbi életükről való gondolkodását
kutatjuk, akkor azt látjuk, hogy általában az elhelyezkedési esélyek megalapozása, illetve javítása, egy szakma iránti
érdeklődés kielégítése, valamint a felnőtté válás, a szülői
házból való kiválás, önállósodás, a saját életmód kialakítása az, ami a leginkább foglalkoztatja a fiatalokat.
Ki kell emelnünk azt is, hogy a felsőoktatási hallgatók
a többkarú egyetemek számára az élethosszig tartó tanulás
kívánalma miatt a jövőben fokozott szakmai kihívást jelentenek, és oktatási-képzési feladatot is, hiszen megfelelő
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1. táblázat: Akkreditált felsőfokú szakképzésben, főiskolai,
egyetemi, szakirányú továbbképzésben, PhD-, DLA-képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatók száma karonként
Forrás: SZTE Rektori Hivatal
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marketing mellett a szakmai tudást jelentő tanfolyamok,
az egyetemi kiegészítő és master képzések, a szakvizsgára felkészítő képzések és más szakirányú továbbképzések
tekintetében is számíthatnak a jelenleg rendszerben lévő
hallgatókra.
A Szegedi Tudományegyetem az új évezredben, mint
a dél-alföldi régió tudáscentruma jelenik meg. E regionális szerepkör kitágítja a feladatok és a felelősségek körét
egyaránt. Sőt a sajátságos geopolitikai helyzetből adódóan az euroregionális hatásokat sem lehet figyelmen kívül hagyni. A régiót a rendszerváltás utáni gazdasági és
munkaerő-piaci átrendeződés erőteljesen megváltoztatta.
Földrajzi elhelyezkedése szempontjából az „Európa Kapuja" szerep, a Budapesttől való távolság azonosan esik latba,
mint a Balkán közelsége. Mindezt bonyolítja, hogy a régió négy nagyobb városa (Szeged, Kecskemét, Békéscsaba,
Hódmezővásárhely) mellett a határok túloldalán hasonló
méretű és fejlettségű települések (Temesvár, Szabadka, Újvidék, Arad, Zenta) vannak.
Amikor egy felsőoktatási intézmény hatókörét vizsgáljuk, nem kerülhetjük meg a regionalizáció és a regionalizmus fogalmait sem. (Kozma 2002) A regionalizáció
két úton zajlott le a kontinensen. Az egyik út szerint a
történelmi hagyományok következtében alakult ki egy
nagyobb fokú önállósággal rendelkező egység, a másik
szerint a régiók a központi kormányzat kezdeményezésére
jöttek létre. A regionalizmus alulról felfelé irányuló területszervezési kezdeményezés, mely arra irányul, hogy egyegy földrajzi egység adottságai határozottan érvényesüljenek az állam területi beosztásában. Ezen kívánalmak tehát
szubnacionális szintről érkeznek és összekapcsolódnak a
decentralizációval is. Az európai integrációt a regionalizáció és a regionalizmus együttesen erősíti. A regionális
tudásközponti szereppel bíró európai egyetemeken (Hamburg, Saarbrücken, Udine) végzett kutatások bemutatják
azt a sajátosságot, hogy a végzősök nagy része a diploma
megszerzése után a régióban helyezkedik el, telepedik le,
tehát „a felsőoktatásban is megjelenik a szűkebb haza fogalma, mint emocionális erő" (Hegedűs 1992:16). Az egységes európai felsőoktatási térség kialakításának folyamata
szempontjából tehát az egyetem és a régió kapcsolódási
pontjai, gazdasági és kulturális vetületben is különös fontsággal bírnak. (Csatári et al. 2005) Feltételezhető, hogy
Európának a nemzeti államok alatti szintje megerősödik,
és a Régiók Európájának formálódása indul meg. A Szegedi Tudományegyetem nemcsak a dél-alföldi régió, hanem a tágabb környezet, tehát a D u n a - K ö r ö s - M a r o s - T i sza eurorégió viszonylatában is tudáscentrum szereppel
bír. Az új évezredben működő szupranacionális politika
- melynek legfőbb sajátosságát a nemzeti határokat könnyedén átlépő trendjei adják - új feladatokat ró a szegedi
felsőoktatásra is, mert a modern regionális politika az Európai Unió fejlesztését a regionális különbségek mérsék-
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3. ábra: A dél-alfóldi régió fiataljainak iskolázottsága

2. ábra: A legmagasabb iskolai végzettség a megfelelő korú
népesség arányában

lésében határozza meg, és ebben nemcsak mint a legnagyobb munkáltatóra, hanem mint innovációs központra
is számít az Szegedi Tudományegyetemre.
A legfrissebb ifjúsági kutatás, az Ifjúság 2004 (n=8000)
adatai szerint a dél-alföldi 15-29 éves fiatalok 31%-a végezte el az általános iskola 8 osztályát, 23,4% szakmunkásképzőt végzett, 36,1% érettségivel rendelkezik és a
régióban élő fiataloknak 9,4%-a diplomával rendelkezik.
A 14 évnél idősebb fiataloknak 97,8%-a végezte el az általános iskolát. A 19 éves vagy idősebb fiatalok 61,1%-a
szerzett érettségit, és a 24 évesnél idősebb fiatalok 23,2%a végzett felsőfokú iskolát.
Ezek az arányok a jövőben várhatóan emelkedni fognak, mert a megkérdezetteknek a 65,8%-a mondta azt,
hogy még szeretne tovább tanulni. A megkérdezettek

48,6%-a szeretne felsőfokú iskolában továbbtanulni és a
28,5%-a szeretne érettségit szerezni.
Az iskolázottság tekintetében nincs nagy eltérés az
országos átlaghoz képest. A régióban kicsivel magasabb
a szakmunkásképzőt végzettek aránya (országos átlag
21,6%) és kicsivel alacsonyabb az egyetemet/főiskolát végzettek aránya (országos átlag 10,1%).
Az Ifjúság 2000 adataival összehasonlítva látható,
hogy csökkent az általános iskolát végzettek (32%) és a
szakmunkásképzőt végzettek (27,5%) aránya, viszont nőtt
az érettségivel rendelkezők (33%) és a felsőfokú képesítéssel rendelkezők (6,5%) aránya. Ez azt mutatja, hogy átlagosan növekedett a régióban élő fiatalok iskolázottsága.
A régióban jó néhány felsőoktatási intézmény működik, melyek közül mind a hallgatói létszámban, mind kép-

A NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA FŐBB KORCSOPORTOK SZERINT A DÉL-ALFÖLDÖN (%-BAN)
Régió

2. táblázat: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása
Forrás: Békés Megyei Területfejlesztési
Tanács honlapja, letölthető dokumentum:
Dél-alföldi helyzetelemzés

1000 lakosra
jutó szjaadózók száma
(2003)

Egyetemet, főiskolát
Egyetemet, főiskolát
végzettek aránya a
végzettek a 25 évnél
foglalkoztatottakon
idősebb népesség
belül a régió megyéiarányában (%) (2001)
ben (%) (2001)

Bács-Kiskun megye

412

9

Békés megye

420

8.1

14,0

Csongrád megye

433

12,5

18.3

Dél-alföld

421

9,8

Magyarország

428

12,6

13,9
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IR'lfíií
4. ábra: Ezer lakosra
jutó hallgatók száma
a nappali tagozatos
felsőoktatásban, megyénként, 2000-ben

Szerk. Híves T.
Oktatáskutató Int.,
2002. Forrás: OM
zési területen a legnagyobb a Szegedi Tudományegyetem.
A felsőoktatási hallgatók, e sajátos életstílus-csoport erős
fogyasztói tömbként (és célközönségként) jelenik meg a régió gazdaságában. El kell mondanunk, hogy egy régió versenyképessége szempontjából nem csak a rendelkezésre álló
munkaerő mennyisége, hanem annak minősége is fontos,
tehát nem hagyható figyelmen kívül a dél-alföldi régió bemutatásakor, hogy annak milyenek a foglalkoztatottak legmagasabb iskolai végzettsége szempontjából a paraméterei.
A dél-alföldi viszonylatban fejlettnek minősített települések csoportja a legnagyobb, valamint a tradicionális
közép- és kisvárosok körébe tartozik. Közöttük található Szeged, Békéscsaba, Gyula, Orosháza, Baja, Kalocsa,
Kecskemét, Hódmezővásárhely, Szentes és Szarvas, amelyek a legmagasabb iskolai végzettséggel bíró települések,
vagyis a Dél-Alföld azon városai, ahol a társadalmi-gazdasági megújuló képesség a népesség iskolai végzettsége
alapján valós és igen fontos alapadottságként vehető figyelembe. A területfejlesztési kutatók általában ezek közül
kiemelik Szegedet, mint pozitív hatását már a közvetlen
környezetére is kiterjesztő, a jövőben az elővárosiasodó falvak gyűrűjéből összefüggő, urbanizált teret építő várost.
(Csatári et al. 2005)
Mindezek okán különösen érdekes lehet az, hogy a
Szegedi Tudományegyetem mennyire tölti be regionális
szerepkörét. Az itt következőkben azt vizsgáljuk, hogy az
egyetemi és főiskolai szintű képzésekben részt vevő nappali tagozatos hallgatók kibocsátó családjuk szempontjából honnan érkeznek, tehát azt, hogy a szülők lakhelyének megoszlása szerint honnan rekrutálódnak a szegedi
egyetemisták. (Itt mondunk köszönetet a Rektori Hivatal
munkatársainak az adatok biztosításáért.)
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A statisztikai adatokat kari megoszlásban és összegyetemi viszonylatban is bemutatjuk, évenkénti bontásban
2001-től 2005-ig. A kibocsátó településeket öt csoportba
fogtuk össze: Budapest, Csongrád megye, Bács-Kiskun
megye, Békés megye és egyéb megyék. Mindebből kimutathatóvá válik az Szegedi Tudományegyetem regionális
felvevőképessége és annak jellemzői, a dél-alföldi megyék
és más régiók viszonylatában is.
Először azt vizsgáljuk meg, hogy az egyes karok az ötéves cikluson keresztül milyen megoszlásokat mutatnak.
Az Állam- és Jogtudományi Kar esetében azt kell, hogy
lássuk, hogy a hallgatók arányában 2003-tól kezdődően a
regionalitás fokozottan erősödött, úgy, hogy a budapestiek aránya minden évben 2-2,5% közül mozgott, ugyanakkor a nem dél-alföldi megyékből valók száma fokozatosan
csökkent. 2004-től kezdődően pedig a Csongrád megyeiek száma növekedik. Az ÁJTK hallgatóinak 64-70%-a
minden tanévben a dél-alföldi régióból származik.
Ugyanezen arányok vonatkoznak az Általános Orvostudományi Kar hallgatóira is, az ő esetükben a délalföldi fiatalok aránya mindig 60% körül mozgott, ám a
Csongrád megyeiek aránya ezen belül 30,6%-ról 27,8%ra csökkent az évek során, a budapesti hallgatók számaránya pedig 8,7%-ról 7,4%-ra, miközben a nem dél-alföldi
vidéki hallgatók aránya fokozatosan emelkedett 30,7%ról 33,4%-ra.
Hasonló tendenciának lehetünk megfigyelői a Bölcsészettudományi Kar esetében is. A dél-alföldi régióból származó hallgatók aránya itt jelentősen növekedett, a 2001.
tanévben mért 52%-ról öt év alatt fokozatos emelkedéssel
elérte a 63%-os arányt. Ez létszámban sem kevés: 1730
főről 2037 főre növekedett a létszámuk. Ugyanakkor a fő-
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városiak száma fokozatosan csökkent, 222 főről 168 főre,
6,7%-ról 5,1%-ra. Hasonlóan az egyéb vidékiekhez képest, akik aránya 40%-ról 31%-ra, számuk a 2001. tanévi
1317 főről a 2005. tanévi 1028 főre csökkent. A bölcsészkarnak tehát a legutóbbi öt év alatt jelentősen erősödött a
regionális jellege.
A Természettudományi Kar dél-alföldi származású
diákjainak száma és számaránya is növekedett 2001 ősze
óta: 57%-ról 63%-ra, 1537 főről 2435 főre. A budapesti
hallgatók aránya (3%) nem változott, noha létszámuk közel 40 fővel megemelkedett. Emelkedett a nem dél-alföldi
vidékiek száma is, de belső arányuk mégis 5%-al csökkent.
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar hallgatóinak tanévenként 71-73%-a származik a dél-alföldi megyékből. Csongrád megyéből származik a 36-38%-uk.
Miközben a kari hallgatói létszám nőtt, a budapestiek
aránya tanévenként 2,7-2,1% között mozog, a nem dél-alföldi vidékiek százalékos aránya pedig 25,5-24,9% között.
Az arányokból jól kidomborodik a kar erőteljes regionális
szerepköre.
A Gazdaságtudományi Kar esetében ugyanez mondható el azzal, hogy a Csongrád megyeiek száma a vizsgált időszakban majdnem megduplázódott (216 főről 389
főre emelkedett), ám százalékos arányuk ugyanezt jelzi:
43%-ról 51%-ra nőtt. A dél-alföldi fiatalok aránya 78,880,5%-os, miközben a budapestiek 1,5%-ot tesznek ki
tanévenként, a többiek aránya pedig 19,7%-ról 17,8%-ra
csökkent. A G T K esetében tehát igen erős regionális kötődést láthatunk.
Egészen mást emelhetünk ki a Gyógyszerésztudományi Kar esetében. Itt az adatok azt mutatják, hogy a
dél-alföldi felvettek közel 45%-ot tesznek ki tanévenként,
melyből a Csongrád megyeiek 20% körüli arányban vannak. A budapestiek száma 2001-től fokozatosan csökkent,
39 főről 7 főre, arányában pedig 9%-ról 1,5%-ra, ezzel
párhuzamosan nőtt a vidékiek száma és aránya (199 főről,
249 főre, 45,9%-ról 54%-ra). A GYTK esetében tehát azt
mondhatjuk, hogy regionális szerepe mellett tágabb (országos) vonzáskörzettel bír.
Fordított tendenciát láthatunk az Egészségügyi Főiskolai Kar esetében, ahol a budapestiek arányának csökkenésével (3%-ról 0,5%-ra), és a nem dél-alföldi vidékiek
arányának néminemű csökkenésével (25,7%-ról 24%-ra)
találkozunk, miközben a dél-alföldiek száma fokozatosan emelkedett (501 főről 596 főre, 70%-ról 75%-ra). A
Csongrád megyeiek aránya 37,6%-ről 39,2%ra nőtt, főben kifejezve 268-ról 310-re emelkedett. Az EFK tehát
fokozta a dél-alföldi régióhoz való kötődését, s benne a
Csongrád megyében kifejtett felszívó hatását is.
Az IJelmiszeripari Főiskolai Kar esetében is igen nagy
regionális szerepkörről és kötődésről beszélhetünk, hiszen
a dél-alföldi származású hallgatók aránya tanévenként
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Az egyetem vezetői és professzorai a Tanulmányi és Információs Központ előtt (2006) - Dusha Béla felvétele
76-80% között mozog. Miközben a budapestiek száma
egyik tanévben sem haladja meg az öt főt (0,6%), a nem
dél-alföldiek aránya 22,4%-ról 19,7%-ra csökkent. Noha
a Csongrád megyeiek körében is némi csökkenést tapasztalunk (55,5%-ról 49,8%-ra), ezen arány mégis kiemelkedően magas, tehát azt kell mondanunk, hogy a SZÉF
nemcsak dél-alföldi, de speciálisan Csongrád megyei rekrutációs bázissal, szereppel rendelkezik.
A Mezőgazdasági Főiskolai Kar tekintetében ugyanilyen jellegű tendenciákról beszélhetünk. A dél-alföldiek
aránya fokozatosan 61,2%-ról 77,5%-ra nőtt a vizsgált
időszakban, miközben a budapestiek száma 2,3%-ról
0,8%-ra (8 főről 2 főre), a nem dél-alföldieké pedig
36,4%-ról 21,6%-ra (126 főről 52 főre) csökkent. Az Mezőgazdasági Főiskolai Kar (hasonlóan az Élelmiszeripari
Főiskolához) sajátságosan vidéki vonzáskörzettel és feladatkörrel bíró kar.
A Zeneművészeti Főiskolai Kar képzési szerkezetéből
adódó sajátos helyzete folytán azt látjuk, hogy miközben
a 2001. tanévtől a 2005. tanévig 40,9%-ról 34%-ra csökkent a dél-alföldi fiatalok aránya, és a budapestiek aránya
9,2%-ról 8,5%-ra csökkent, aközben 49,7%-ról 57,5%-ra
növekedett a nem dél-alföldi vidéki megyékből származó
fiatalok aránya. Érdekes, hogy a dél-alföldiek csökkenésén
belül a Csongrád megyeiek 17,5%-ról 21%-ra való növekedését konstatálhatjuk. Tehát egyfelől egy országos hatókörű kiterebélyesedésnek lehetünk tanúi, másfelől pedig a
Csongrád megyei fiatalok fokozott felvételének.
A karok után tekintsük át az intézmény egészének
sajátosságait a hallgatók kibocsátó családja alapján meg-

határozott területi származása szerint. A Szegedi Tudományegyetem adatait összesítve azt látjuk, hogy a Csongrád megyeiek száma és aránya is növekedett a vizsgált
időszakban. A 2001. tanévtől, öt év alatt 4570 főről 5614
főre, 33,1%-ról 36%-ra. A dél-alföldi megyék adatait összevonva pedig azt mondhatjuk, hogy 61,9%-ról 67,3%ra nőt az arányuk, mely számokban kifejezve 8554 főről
10496 főre való növekedést jelent. A budapesti fiatalok
aránya fokozatosan csökkent tanévenkénti 4,3%-ról
3,2%-ra, 607 főről 500 főre. Továbbá 36,6%-ról 29%-ra
csökkent a nem dél-alföldi vidéki fiatalok aránya. Miközben az összes nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai
képzésben részt vevő hallgató száma 13797 főről 15593
főre növekedett, a hallgatók - szüleik lakhelye szerinti
- területi megoszlásában változások következtek be, mely
során az Szegedi Tudományegyetem fokozta regionális
szerepkörét.
Két elmozdulási irány figyelhető meg: az egyik, a
GYTK és a ZFK esetében a regionális hatókör kitágulásáról van szó, mely tágulás során már a hallgatók több mint
fele nem a dél-alföldről származik (e két kar tehát országos
rekrutációs hatókörrel rendelkezik), a másik irány a régió
felé fordulás, mely mindegyik karra jellemző, azonban a
GTK, a SZÉF, a JGYTFK, az EFK és az MFK esetében
már közel 2/3-nyi kari hallgató a dél-alföldről érkezik az
egyetemi padsorokba. Elmondhatjuk tehát, hogy a Szegedi Tudományegyetem vonzáskörzete a legnagyobb részt a
Dél-alföldre terjed ki, a hallgatóság összetétele jól tükrözi
az intézmény regionális szerepkörét.
(Jancsák Csaba főiskolai tanársegéd)
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XI. Út az integrációhoz,
az integrált egyetem
Interjúk az utóbbi másfél évtized egyetemi vezetőivel
Minker Emil, a SZOTE megbízott rektora 1985-1986 között
„Universitas, azaz a tanárok és diákok összessége"
Szeged egyetemének elődeit kutatva, emeritus professzorként szinte közszereplővé lett 2005-2006-ban Minker
Emil, aki szerint az integráció eredményeként létrejött
Szegedi Tudományegyetem az identitáskeresés és -építés
idejét éli. De Minker Emil, az orvostudomány doktora a
Szegedi Orvostudományi Egyetem (SZOTE) rektoraként
is beírta nevét az egyetem történetébe.
•

- Miért kezdett egyetemtörténettel foglalkozni?

- Belekeveredtem. Azt a feladatot kaptam, hogy a
Gyógyszerésztudományi Kar azon 25 évének történetét írjam meg, amit azért is jól ismertem, mert itt szolgáltam. Ezt
a megbízatást még Nóvák István hagyta örökbe nekem, aki
a kar történetének első 25 évét megírta. De amikor kézbe
vettem az 1975-beli kiadványt, aminek születésében szerkesztőként én is „bűnrészes" voltam, gyorsan kiderült számomra: akkor egészen másképpen lehetett írni, mint ma.
• - Rektorként is izgatta az egyetem múltja?
- Más egyetemek múltját vizsgálva is tudom: minket, egyetemi tanárokat nem arra szerződtettek, hogy dékáni, vagy a rektori feladatot ellássunk. Viszont egyfajta
hagyomány alapján egy idő után sor kerül minden olyan
minősített oktatóra, aki egy kicsit is alkalmasnak tűnik a
vezetői feladatra, illetve akinek kinevezésével annak ide" L 5 L

*
jén egyetértett a párt. Tudni kell: az egyetem elsőszámú
vezetőjének a rektor számított, de a nyolcvanas években a
pártbizottság titkára, mint „komiszár", szorosan mellette állt. Az egyetem belső mozgását viszont a helyettesek
irányították. Amikor meghalt szegény Cserháti István,
akkor egy korábbi pesti rektor, aki velem már mint megbízott rektorral találkozott, azzal a megjegyzéssel köszöntött, hogy „Átvetted a hatalmat?". Ezt a kitételt nem értettem, ugyanis engem ez a funkció közelről se érdekelt
úgy, mint valamiféle „hatalom", de a rám bízott munkát
- akkor például az új klinikai épület fölhúzása folyt - elvégeztem.
•

— Az egyetemtörténetet kutató orvosprofesszor szerint
itt az ideje, hogy az integráción túljutott új egyetemek
visszaforduljanak az őket létrehozó intézmények múltja
felé, hogy megértsék működésűket, örökölt szokásaikat és
reflexeiketi Például mit mond a mának, hogy az emberiség egyik legrégebbi intézménye az egyetem, mely a 12.
század óta léteziki

- Az universitas (egyetemesség) elnevezés alatt eleinte
bármilyen azonos foglalkozású személyek összetartozó egyesülését - közötte a tanárok és diákok összességét - értették.
Később a fogalom finomult: a tudományok összességét jelentette. Kezdetben egy-két elismert tudósból és a köréje
gyülekező diákokból állott, spontán módon keletkezett az
universitas. Később az uralkodók kezdeményezték a tanárok és a diákok universitását és pápai megerősítést (egyfajta
akkori 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. Egyetemnek
csak azt az intézményt tekintették, amely rendelkezett a
minden tudomány alapját jelentő bölcseleti fakultással, illetve legalább egy fakultásán doktori címet adott.
•

— A Szegedi Tudományegyetem történetét taglaló tanulmányok szerzői és az „egyetemi köztudat" az intézmény
alapítási évét más és más dátumhoz köti. Van, aki a históriát 1921-gyel kezdi, amikor a Kolozsvárról 1919-ben
elmenekült egyetem Szegeden otthonra lelt. Maguk a menekülők 1922-ben a kolozsvári egyetem fönnállásának
50. évfordulóját ünnepelték, vagyis időszámításuk, kezdete: 1872. A 2005-2006.
tanévet indító ünnepélyen a
„85 éves a szegedi felsőoktatás"fólirat és logó köszöntötte
a gólyákat. Ön szerint mi a szegedi tudományegyetem
születési dátumai

- A szegedi egyetem és intézményeinek története folyamat, amely nem 1921-ben, még csak nem is 1872-ben,
hanem évszázadokkal azelőtt kezdődött, ugyanis a Szegeden otthonra talált kolozsvári egyetem eszmetörténeti és
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intézményi gyökerei Báthory István 1581-es egyetemalapítási nyilatkozatáig vezethetők vissza.
•

— Több írásában és 2006 tavaszán az MTA Szegedi
Akadémiai Bizottsága székházában tartott előadásában
izgalmas kérdéseket és történeti párhuzamokat vet fel.
Például azt, hogy „Mi köti össze Vilnát, Kolozsvárt és
Szegedeti"

- Az, hogy a három város egyetemének alapítása, szellemi öröksége Báthory István (1533-1586) erdélyi fejedelem, majd lengyel király és Litvánia nagyhercege nevéhez
köthető. A történelmi fordulatok úgy hozták, hogy Báthory István 1579-ben elsőként Vilnában alapított egyetemet.
Mielőtt - az akkori szokásoknak megfelelően - megérkezett
volna a pápai jóváhagyás, Báthory Erdélybe küldött tizenkét
jezsuitát. A jezsuita rend Kolozsvárott sikeresen megnyitotta
iskoláját, s a hírre Báthory 1581. május 12-én kiadta a kolozsvári egyetem alapítólevelét. Ebben kilátásba helyezte a
babéros, magiszteri és doktori cím elnyerésének lehetőségét.
Az alapítólevél kiadásával egy időben a kolozsvári iskolaalapítás megerősítését kérte Báthory ugyanattól a XIII. Gergely
pápától, akitől a vilnai egyetem alapításának megerősítését
kapta. A kolozsvári alapítást a pápa 1582. február 9-én megerősítette és az intézményt egyetemi rangra emelte.
•

— Am ezt az intézményt 1603-ban

lerombolták...

- ...De újra fölépült, sőt: Mária Terézia 1774-1775ben jogi és orvosi karral egészítette ki. Igaz, fia, II. József
líceummá fokozta le, ám átalakulva jogakadémiává és Orvos-Sebészeti Tanintézetté elvezetett az 1872. november
10-én négy karral megnyílt kolozsvári egyetemhez.
•

— Az ottani első tanítási napra, 1872. november 11-re
emlékezve 2002 óta november 11. a Szegedi Tudományegyetem Napja. Ez a szegedivé avatott fordulópont is
indokolja a kérdést: Miért éppen ezt, s nem a korábbi
évfordulót ünnepelték meg a Kolozsvárról elmenekült,
Szegeden befogadott egyetem tanárai?

- A Trianon miatti jogtalanságot úgy adták a világ tudtára, hogy 1922-ben az 50. évfordulót ünnepelték Szegeden. Az egyetemi ünnepségre szóló, a világ legkülönbözőbb
pontjaira küldött meghívóban írtak az őket ért jogtalanságról is. Az 1932. évi 60. évfordulót már a kételyek jegyében
ünnepelték, ugyanis az egyetem történetét a megfogyatkozott kolozsváriak is történelmi távlatban kezdték értelmezni. Ennek oka az, hogy állandónak látszó kolozsvári létükkel szemben változékony Folyamat részesei lettek.
•

— Mikor merült fól először Szegeden, hogy Báthory István
az egyetemalapítói

MINKER EMIL

- Egyeteme fönnállása 350. évfordulóján, 1928-ban az
akkor Lengyelországhoz tartozó Vilna Szegedről is hívott
vendéget. Iványi Béla jogtörténész vett részt az ünnepségen, s a tapasztalatairól írt jelentése, majd Győrffy István
rektorhoz írt levele is arról szól, hogy Vilnához hasonlóan
Szeged is Báthory-t tekintse alapítójának, születése dátumának pedig 1581. május 12-t. Javaslata nem talált általános megértésre, de ösztönzésére 1931-ben a szegedi Nemzeti Emlékcsarnokban elhelyezték a mellszobrot, melynek
felirata ma is hirdeti: „Báthory István (1533-1586) egyetemalapító".
•

- Az ezt vitató jogtörténészek, kultúrtörténészek kiindulópontja az, hogy a kolozsvári egyetem Báthory-féle alapítólevele elveszett.

- De dokumentum bizonyítja, hogy hiteles másolata
1764 márciusában még megvolt.
•

-A másik ellenérv: az európai egyetemtörténet nem tartja számon a kolozsvári alapítást, csak a vilnait.

- Ennek oka lehet a sok-sok azonosság. Hiszen nehezen érthető, hogy Báthory két egyetemet is alapított,
mindkettőt ugyanaz a XIII. Gergely hagyta jóvá, azonos
az alapító rend, a karok száma, és az első rektor, J. Wujek
személye.
•

-Az ellenkezők szerint kétségessé teszi az intézményi folytonosságot egyrészt az 1581-1872 közötti sok kihagyás,
illetve az akkor Kolozsvárott működő intézmény változó
rangja, minősítése.

•

- Melyik esztendőt tekinti alapítása évének a napjainkban Cluj névvel illetett város egyeteme?

— A hatvanas években még 1918 szerepelt alapítási
éveként. De a mai Babes-Bolyai egyetem címerében már
ott az 1581. év. Mitől? Csak nem Báthory-tól? Nekik kell?
Sőt: az ottani teológiai kar meg is ünnepelte alapítása 425.
évfordulóját. Ez csak a Báthory-egyetemre utalhatott. Ok
megünnepelték! De egy másik ottani intézmény, a Báthory István Gimnázium is éppen 425 éves tradícióira hivatkozva kapott 2005-ben Magyar Örökség-díjat.
- A szegedi felsőoktatási intézmények egyesülésével 2000.
január Tjén új szerkezetű és szemléletmódú intézményként született meg a Szegedi Tudományegyetem. Ennek
az intézménynek a címere miről üzen?
- Fölül a piros mezőben a griffmadár a fáklyával a Klebelsberg-féle címerre utal, a két vízszintes vonal: a Maros
és a Tisza, alatta a három torony pedig Kolozsvár jelképe.
Tehát Kolozsvár örökösei, Vilna testvérei vagyunk. Ennek
mondanivalójához tartozik, hogy a Báthory-egyetem utódai is. Joggal tehetjük föl a kérdést: Vajon hol kereshetjük
a két egyetemből, öt főiskolából létrejött Szegedi Tudományegyetem eredetét, mint 1581-ben, a Báthory István
által alapított kolozsvári egyetemben?
Ú . I.

N

évjegy

Minker Emil 1929-ben született, 1953-ban a Szegedi

- Attól, hogy ennek az 1581-ben alapított kolozsvári
intézménynek a neve, működésének helye idővel a történelmi kényszerek miatt változott, a szellemi folytonosság
még fennáll, mint annyi régi nyugat-európai egyetemnél.

Tudományegyetemen okleveles középiskolai biológiakémia szakos tanárként végzett. Egy évig középiskolában tanított, majd tudományos segédmunkatárs az
Általános Állattani és Biológiai Intézetben. 1958-ban
meghívták a S Z O T E Gyógyszertani Intézetéhez tanár-

•

-A Szegedre került kolozsvári intézmény itteni története
új kérdőjeleket vet föl. így például azt, hogy a második
bécsi döntés következtében az addig ideiglenesen Szegeden
müködö Ferencz József Tudományegyetem visszaköltözött
Kolzsvárra. Szeged azonban nem maradhatott egyetem
nélkül, ezért 1940-ben jogilag is új intézményként alapították meg a Szegedi Horthy Miklós Tudománygyetemet,
amelyből 1951-ben kiszakították az orvosegyetemet...

segédnek. Az orvosegyetem elvégzése után 1967-ben
avatták orvosdoktorrá. 1959-ben természettudományi
doktori címet szerzett, 1971-ben az orvostudományok
kandidátusa. 1975 és 1996 között a Gyógyszerhatástani
Intézet tanszékvezető tanára. Ö t évig a S Z O T E Gyógyszerésztudományi Kar dékánja, hat évig a S Z O T E általános és oktatási rektor-helyettese, közben - haláleset
miatt - megbízott rektor. Az orvostudomány doktora.
Nyugalomba vonulása óta - többek között - egészség-

- Tény, 1940-ben jogilag új egyetem alakult Szegeden,
de a kolozsvári gyökerek személyi, szellemi és történeti vonatkozásai vitathatatlanok. Erre utal Berde Áron mondata: „Az egyetemet nem falai, hanem tanárainak szelleme
alapítja meg." A falak Kolzsvárott maradtak, tanárainak
szelleme azonban a befogadó Szegeden tovább él.

tudomány történettel foglalkozik. Egyéb kitüntetései
mellett történeti munkásságát a Klebelsberg Kunó díj
emeritus fokozatával, valamint a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Történeti Szakosztály Ernyei József
emlékérmével jutalmazták.
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Csákány Béla, a JATE rektora
1983-1990 között

INTERJÚK

„A megújulás fészkei az egyetemek"
(az Alkotmánybíróság jelenlegi elnökének) döntő szerepe volt: elérkezettnek látta az időt, hogy megtörjön egy
sorozatot, melynek során ötöd ízben is rektorrá emelték
volna Antalffy Györgyöt, aki sokunk szemében az egyetem mozdulatlanságát jelképezte. Kristó Gyula, egészségi
állapotára hivatkozva, előre jelezte: csak egy ciklusra vállalja a rektorságot. Ezzel a váltással egy időben lettem az
egyetem párttitkára.
•

— Hogyan lett a matematikus professzorból politikus?

- Mivel 1979-ben a Szeged városi pártbizottság értelmiségi ügyekkel foglalkozó titkárának elvitték a Kalmártanítvány Székely Sándor egyetemi párttitkárt, helyére
— a hivatalosan illetékes megyei pártvezetőségtől eltérően
— sokan olyan egyetemi embert szerettünk volna, aki köztünk nőtt föl, s ellenpontja lehet a rektornak. A matematikus Gécseg Ferencre esett a választás, aki csak azzal a
feltétellel vállalta a párttitkárságot, ha félidőben átveszem
a posztot. Én kezet adtam rá, s 1982-ben átvettem tőle
a stafétabotot. Mindketten professzorok voltunk, s ez tekintélyt adott a pártszervezetnek, bár pártbeli tevékenységünk szakmai munkánkat fékezte. Igaz, nem kifogásolták,
hogy az előzőleg kapott fél-fél éves kanadai és NDK-beli
meghívásnak eleget tegyek.
•

Harcos, de kompromisszumra kész rektorként emlegetik Csákány Béla matematikust, aki az 1985-90 közötti,
„forradalom nélküli átalakulás" időszakában, a logika és
a ráció iránytűje alapján kormányozta az egyetem hajóját
az egypártrendszer állóvizéből a demokrácia viharos tengerére. Csákány Bélával, a nemzetközi hírű szegedi algebra-iskola akkor tanszékvezető, ma emeritus professzorával
arról az útról beszélgettünk, melynek végén azt kérdezte
az egyetem vezetőjétől az akkori egyetemi lap interjújának
címe: „A rektorokat lelövik, ugye?"
•

— Miként
felett?

tört meg a párt mindenhatósága az egyetem

— Még a nyolcvanas években is párthatáskörbe tartozott a rektor megválasztása, de már megindult valamiféle
olvadás. Esetemben a történet 1982-ben kezdődött, mikor
kiváló elődöm, Kristó Gyula történész lett a rektor. Ebben
Bihari Mihály akkori minisztériumi főosztályvezetőnek
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— Az erős és közvetlen pártirányítás idején az egyetem
mennyire maradhatott szuverén?

- A 60-as évek elejének szigorához képest, a 70-es évek
hullámzásán át, a 80-as évekre már elkezdődött valamiféle enyhülés. De az egyetem rektorának személyiségén sok
múlott. Például 1964-től 1967-ig egy pártonkívüli, a nagy
tudományú és elismert akadémikus, a vegyész professzor
Szabó Zoltán került a rektori székbe. Mint pártonkívüli,
módjával konfrontálódott a pártszervekkel, eközben tartást adott számára, hogy a pillanatnyi posztjától független
tekintélyét a nemzetközi tudományos közvélemény biztosította, így hát „odamondott", ha az egyetem érdekben
úgy látta jónak. Ő t a rektorságban Márta Ferenc követte,
aki ugyancsak arra törekedett, hogy az egyetem növelje
önállóságát. Ezt szolgálta felszólalása az 1970-es pártkongresszuson, amelyhez a jelen lévő Brezsnyev személyesen gratulált, s ezután a szegedi rektort beválasztották a
párt központi bizottságába, ahol érvényesíthette az egyetem érdekeit. Hozzám hasonlóan Márta sem azért lépett a
pártba, mert politikai hátszéllel óhajtott karriert csinálni.
Magatartása nem a párt „lazítását" célozta, hanem az a

C S Á K Á N Y BÉLA

meggyőződés motiválta, hogy az MSZMP sikerességének
feltétele, hogy sikeresek legyenek az általa felügyelt intézmények, így az egyetem is.
•

- Erélyes párttitkár hírében állt...

- A párttagság előnyeivel visszaélőkkel szemben. Feltételezett erélyességem és a Kristó Gyulával kialakított jó
együttműködés következményének, meg az egyetemi tisztségek karok közötti hagyományos „körbejárása" igényének
tulajdonítom, hogy a minisztérium és a helyi pártvezetés
fölkért, vállaljam a rektorságot. Erre úgy döntöttem, hogy
abban a fél szabad évemben, mikor a párttitkárság már
lejárt, de még nem neveztek ki rektornak, a két nyelvből,
melyet beszélek, vizsgát teszek.
•

- Egy kicsit visszaült az iskolapadba. Egyetemvezetőként
az 1988-as diákmozgalmak vezetőivel, illetve a hallgatókkal milyen volt a kapcsolatai E kapcsolat hevületére
jellemzőnek tartom, hogy nyílt levelet intézett a Magyar
Ifjúságban a szegedi egyetemi hallgatósághoz...

- Szerettem volna, ha jól mennek a dolgok az egyetemen. Ugyanakkor szórakoztató csatározásban maradtam
alul például a szorgalmi időszak meghosszabbítására és a
vizsgaidőszak rövidítésére tett javaslatomat követő vitában. Azt akartam, hogy négy hét kemény munkára zsugorodjék a vizsgaidőszak, de a diákok ellenálltak, s örültem,
hogy a hat hetes, halasztgatásokkal súlyosbított izgalmi
állapotot nem hosszabbíttatta meg velem az ifjúság. Akkoriból ered az a mai napig fennmaradt, bár a rendszerváltás
sikere után oka fogyottá vált törvény, hogy az egyetemi
hallgatóság egyharmados aránnyal vesz részt az egyetem
irányításában. Abban a történelmi pillanatban ezt helyesnek véltem, mert a diákok bevonásával nagyobb eséllyel
lehetett változtatni az egyetem korábbi belső beidegződésein és struktúráin. Egyébiránt ma is azt gondolom, amit
1990-ben a Szegedi Egyetem kérdésére válaszoltam: az
1988-as őszi diákmozgalom eredményes volt, majdnem
minden célját elérte. Azokban az években minden haladó
törekvés vagy sikerrel, vagy kompromisszummal zárult.
•

- Rektorsága időszakában vált központi kérdéssé az egyetemi demokrácia. Ennek érdekében indult meg a korábbinál szorosabb együttműködés a felsőoktatásbani

- A magyarországi egyetemek, főiskolák vezetőit néha
értekezletre hívták a minisztériumba. Az egyik ilyen alkalommal meghívtam Szegedre budapesti, pécsi, debreceni
kollegámat: Fülöp Józsefet, Ormos Máriát és Csikai Józsefet. 1986 tavaszán másfél napig Szegeden tanácskoztunk, s elhatároztuk, hogy országos egyetemi ügyekben
rendszeresen egyeztetni fogunk. A következő alkalommal

már bevontuk a budapesti műegyetemet és a közgazdasági
egyetemet is. A főhatóság persze arra törekedett, hogy kézben tartsa a történéseket, koordinálja a vitákat, s ezért hivatalosan is megalakította a fű alatt már évek óta működő
rektori konferenciát. Kezdeményezésünk nem a rendszer
ellen, hanem a ráció érdekében történt, ami a rendszer keretei között nem mindig tudott megnyilvánulni.
•

— A szegedi intézmények összefogását ki és miért kezdeményeztei

- Jó néhányan bábáskodtunk az összefogás megszületése körül. Sok előkészítő beszélgetés után, 1990. január
l-jétől havonta tanácskoztak a szegedi felsőoktatási intézmények vezetői — a hittudományi főiskoláé is - egyrészt a
közösen kezelhető ügyekről, másrészt az egyes intézményeken belüli olyan témákról, melyekről nem árt, ha a
többiek is tudnak. E tárgyalások ugyanazon asztal körül
folytak, ahol a JATE heti vezetői megbeszélései. Szegedi
Felsőoktatási Tanácsnak hívtuk magunkat. Egyetértettünk abban, hogy ez az akkor megkezdett folyamat szervezeti egyesülésbe torkollik. Ennek értelmét abban láttuk,
hogy az a diák, aki az egyik intézményben hallgató, az
- különösebb adminisztrációs teher nélkül — órákat látogathasson és vizsgázhasson a másik intézményben is, s ez
beszámítódjon az egyetemi/főiskolai teljesítményébe. Elhatároztuk, hogy az egyetem innovációs parkot hoz létre,
ami formailag nem született meg - korai volt a gondolat
- , de megalakult és működni kezdett a biotechnológiai
tanszék. Számos kezdeményezésünk híre messzire eljutott. A megújulás fészkei az egyetemek — gondolhatták az
USA-ban is, aminek kifejezője volt, mert szegediek közül
egyetlenkét foghattam kezet az idősebb Bush elnökkel,
s részt vehettem egy egyhónapos amerikai körúton, ahol
megismerhettem az ottani felsőoktatási rendszert.
•

- Mennyire alakította át a JA TE irányítási
Kikre számíthatott
munkájábani

struktúrájáti

- Egyik első lépésként új gazdasági vezetőt hoztam
az egyetemre. Elődjétől megváltam, mert működésében
olyan visszaélést tapasztaltam, amit megengedhetetlennek tartottam: családtagja vállalkozásának adott egyetemi
megbízást. Szabó Dezső, az új vezető nemcsak azt tudta,
hogyan kell elkölteni az államtól kapott pénzt, hanem azt
is, hogy az egyetem oktatógárdájának szürkeállománya révén keresett pénzt miként lehet értelmes célokra elkölteni,
illetve hogyan lehet növelni az egyetem vagyonát és bevételeit (még banki műveletekkel is). Rektor-helyettesnek
javasoltam például két fiatalembert: Bodnár Lászlót és Balázs Mihályt, akiknek addigi munkáját nagyra becsültem.
Ma mindketten vezető professzoraink. Rektori titkárnak
a több nyelvet beszélő és sokoldalú Csikós Máriát vettem
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magam mellé, akit már 1969-72 közötti rektorhelyettességem idején kiváló munkatársnak ismertem meg.
•

— Mely eredményekre büszke?

- Például arra, hogy az egyetem épület-gondjain sikerült enyhíteni. A volt Délép egykori munkásszállójából
810 fős egyetemi kollégiumot hoztunk létre. Megkezdtük a
régi Irinyi Kollégium felújítását, illetve oktatóhellyé alakítását; eközben elvégeztük az Eötvös Kollégium elitképzőhelynek kijáró renoválását. „Kapcsolati tőkével" jutottunk
a megszűnő megyei pártbizottság székházához, ahova a
jogi kari tanszékek költözhettek. Az egyetem központi
épületében kialakítottuk az oktatói klubot. A társadalmi
szervezetek székházától úri módon váltunk meg, átadtuk
régi gazdájának, a katolikus egyháznak. Korszerűsítettük
az egyetem igazgatására és oktatási tevékenységére vonatkozó szabályzatokat. Ez már tartalmazta például, hogy a
hallgató akkor kap diplomát, ha legalább egy idegen nyelvet használni tud. Számos új képzés indult: a természettudomány-nyelv szakok, a spanyol szak, a társadalombiztosítási szakjogász képzés, rendszeressé vált a japán oktatás.
Önálló tanszéket kapott a régészet és az ökológia. Megszűnt a marxizmus-leninizmus tanszékcsoport, létrejött
az informatikai. Átvette az egyetem a menzákat, köztük
a Gödört az addig üzemeltető debreceni cégtől. Ekkor készültek ott a Carmina Buranát megjelenítő Szekeres-féle
sgrafittók. Visszakerült helyére az egyetemalapítók domborműve, restauráltuk Vinkler annakidején könyörtelenül
lemeszelt Tiszaparti parnasszusát az Árpád téri épületben.
Mondhatnám: és így tovább.
•

megfelelő hátországom van. Hogy pontos legyek: 48 százalék ellenszavazatot kaptam. Ez elég volt ahhoz, hogy belássam: új műsorhoz új férfi kell, és felmentésemet kérjem
a köztársasági elnöktől. De ha akkor bizalmat kapok, és
tovább vezetem az egyetemet, nem lett volna fölös energiám és időm, ezért nem kapott volna erőre például a Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány, és nem szerveztem volna
meg a szegedi csillagvizsgáló felépítését ahhoz a 40 centiméteres csillagászati távcsőhöz, amit az odesszai testvér
egyetemtől kaptunk. Visszagondolva, ha a rektoroknak
a püspökökhöz hasonlóan jelmondatot kellene választaniuk. Én bízvást választhattam volna József Attila sorát
apjáról, aki útnak eredt, hogy „lefülelje bátorán a természetes jószerencsét".
Ú. I.

- Botrányok is kísérték rektori időszakát. Milyen kudarcokat tart számon?

- A problémákat nem söpörtem szőnyeg alá, megvívtam a vitákat. Ezekben olykor alul maradtam. Megvalósult a gyakorló gimnázium fejlesztése - Kristó Gyula kezdte el —, az viszont botrányba fulladt, hogy megpróbáltam
érvényesítni a fenntartó jogát az igazgató kinevezésére.
A könyvkiadás megindult, s a felsőoktatási intézmények
közös kiadóvállalatává szerettem volna fejleszteni, de ez
akkor még nem sikerült. Az Ady téri épületben a Kontulyfreskók kibontatása és restaurálása (azok teljesen tönkretett állapota miatt) nem történhetett meg. Nem kelt életre
— tartósan később sem - az egyetem baráti köre.

N

é vj egy

Karcagon, 1932-ben született Csákány Béla matematikus. Egyetemi tanulmányait a JATE T T K matematika-fizika szakán 1955-ben zárta. A szegedi egyetemen 1957
óta oktat, 1968-1993 között az algebra és számelmélet
tanszék vezetőjeként,

1976-tól egyetemi

tanárként.

Matematikusként az algebra és a matematikai logika

•

- A kudarcok közé sorolja, hogy lemondott a rektorságról?

határterületével, az univerzális algebrával foglalkozik.
Akadémiai díjjal 1994-ben, Szent-Györgyi Albert-díjjal
1996-ban tüntették ki. A JATE rektor-helyettesi tisztét

- 1990 októberében bizalmi szavazást kértem magam
ellen. Tudtam, hogy „régi emberként" az új kormánynál
csak úgy képviselhetem hatékonyan az egyetemet, ha
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1968-1971 töltötte be, majd 1985-1990 között a rektori feladatokat látta el.
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Szilárd János, a SZOTE rektora
1986-1991 között
„Az átmenet korában volt értelme

kitartani"
Orvosi Osztályának vezetője. De tagja volt az Elnöki Tanácsnak is. Szóval, amikor ő 70 évesen visszavonult, az
egyetemi közvélemény megegyezett, hogy két utódja lehet
a rektori székben: Cserháti István, a II. sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója, és én. Persze ebben az időben egy
rektori kinevezésbe sok fórum beleszólt: a minisztérium, a
pártközpont, a megyei pártbizottság. Végül is az Egyetemi
Tanács választott, a kinevezés joga pedig az Elnöki Tanácsé volt. Biztos voltam, hogy Cserháti professzort fogják
preferálni, s ez be is következett. Véleményem szerint teljesen megérdemelten. Ő azonban hamarosan beteg lett, és
1986-ban fiatalon meghalt. Ekkor kerültem én a rektori
székbe. Úgy emlékszem, március 24-én volt az Egyetemi
Tanácsülés, én voltam az egyetlen jelölt és 24 jelen lévőből
23-an rám szavaztak. Azt hiszem, ez mindkettőnk számára nehéz időszak volt, hisz az egyetemen sok erős tanszék,
klinika, kiváló professzor működött. Ez azonban azt is
eredményezte, hogy az érdekek erősen széthúztak. Petri az
ő hatalmas tekintélyével a „bolhákat" könnyebben tudta
visszagyömöszölni egy zsákba, mint mi.
•

Az egypártrendszerből az egyetemi demokrácia kialakulásának időszakában, a rendszerváltás első éveiben irányította a Szegedi Orvostudományi Egyetemet (SZOTE) Szilárd
János. Bár vezető társai közül többen is lemondtak, ő úgy
érezte: ha a sok forrófejű ide-odavagdosódásból valamennyit közömbösíteni tud, akkor megéri maradni. Munkája
eredményének tekinti, hogy a szegedi orvosegyetemen a
rendszerváltás viszonylag simán lezajlott. Szilárd Jánossal
az átmenet koráról beszélgettünk.
•

- Milyen körülmények között lett a szegedi orvosegyetem
elsőszámú vezetője?

- Az én vezetői megbízásomról beszélve vissza kell
mennünk 1984-be. Ekkor telt le Petri Gábor harmadik
három éves rektori ciklusa. Ő kivételes egyéniség volt,
senki sem maradhatott közömbös iránta: vagy imádták,
vagy gyűlölték. Kitűnő elméleti és kísérleti sebész, abban
az időben az egyetem egyetlen akadémikusa, sőt az MTA

— A SZOTE 1986-os állapotát tanévnyitó beszédében
- a Szegedi Egyetem tudósítása szerint — úgy jellemezte, hogy ott „1619 hallgató tanul, amelyből 1113 az orvostanhallgató, 107 a fogorvostan hallgató, 399 pedig a
gyógyszerészhallgató". Céljai között az oktatási fegyelem
megszilárdítását, az intézményi követelményrendszer továbbépítését tartotta a legfontosabbnak. Azt is mondta,
hogy az általános orvosi karon közelíteni kívánják az
alsó és a felső évfolyamok követelményszintjét, továbbá
előkészítik a gyógyszerészképzés öt évre történő emelését és
az önálló fogorvos-tudományi kar létrehozását... Céljai
eléréséhez a munkatársait megválaszthatta vagy e döntésébe is sokan beleszóltak?

- Elfogadták a javaslataimat és egy nagyon jó, becsületes, hozzáértő emberekből álló vezetőgárdát sikerült kialakítani. Minker Emil volt az általános és oktatási, Varró
Vince a klinikai, Papp Gyula a tudományos rektorhelyettes. Telegdy Gyula volt az orvoskar, és Selmeczi Béla a
gyógyszerészkar dékánja.
•

- Egy dologban biztos vagyok. Amikor ön 1986-ban elfoglalta a rektori széket, nem gondolta, hogy milyen hatalmas változások következnek rövid időn belül.

- Lehet, hogy naivitás, de nem hogy '86-ban, hanem
még '89-ben sem gondoltuk. Ennek az évnek a tavaszán
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engem újraválasztottak, és nem látszott, hogy egy év alatt
minden ennyire megfordul. Igaz, a végére szinte egyedül
maradtam. Az említett munkatársaim sorba bejelentették,
hogy nem csinálják tovább.
•

- A forrongás, a nagy változások időszaka volt 1989-90.
Az orvosegyetem azonban nem tartozott a „forradalmi"
intézmények közé. Mennyire szűrődtek be a változások a
falai közéi

- Az efféle változásokban - szakmájuknál fogva is
- mindig a bölcsészek, a közgazdászok és a jogászok jártak élen. Az orvostanhallgatók nem reagálnak ilyen érzékenyen. Ez így volt 1956-ban és a rendszerváltás alatt is.
Két fő tendencia jelentkezett. Az egyik, hogy állandóan
azt ismételgették: elég volt a régi típusú, hierarchikus intézményből, másféle egyetemet akarunk. Többször visszakérdeztem: „Mondjátok meg, mifélét?" Erre azonban nem
kaptam választ. A változás nevetséges dolgokat is produkált, például azt, hogy mindent át kell keresztelni! Például
mind az államforma, mind a haderő elnevezéséből letűnt
a „nép" szó. így lett „népköztársaságból" „köztársaság",
„néphadseregből" „honvédség". Az egyetemen - paradox
módon - ez épp fordítva történt. A Közegészségtani és
Járványtani Tanszékből Népegészségtani Tanszék lett.
A másik igény az volt, hogy személyi konzekvenciákat is
le kell vonni. Én is tudom, hogy voltak olyan oktatók,
akiknek az óráin el lehetett aludni, vagy akik köztudottan
gyengébb orvosok voltak. Szerintem ezeket kellett volna
előre venni, nem a vezetőket. Vezetői posztokat közfelkiáltással betöltetni életveszélyes.
•

— Aki politikailag megbízható volt, az nyilván magasabb
pozícióba kerülhetett, mint amit a tehetsége vagy a szorgalma indokolt volna. Akadt-e olyan káder az egyetemen,
akit a rendszerváltás során hátrább tették, vagy ö maga
visszavonulti

— Nyilvánvaló, hogy az emberek előrehaladásában a
politikának is volt szerepe. Nem határozott meg mindent
a párttagság, vagy a származás, de ez egy szempont volt a
sokból. Ám szerintem ez 40 év előtt is megvolt, és azóta is
megmaradt. Természetes, hogy minden politikai vezetés
igyekszik a saját embereit pozícióba juttatni. Pontosabban,
ha választani kell, lehetőleg saját embert választ. De azt
nem lehet mondani, hogy a szocializmusban az egyetemi
tanári vagy a vezetői kinevezésekben irreálisan nagy lett
volna a politika befolyása. A Kádár-korszak későbbi éveiben kevesebb jelentősége volt a politikai megbízhatóságnak. Több olyan kollégám volt, akik '56-ban exponálták
magukat, ugyanakkor kitűnő szakemberek voltak. Valamikor a 60-as években itt járt Kádár, és a Régi Hungáriában volt egy vacsora. Az egyetemről is ott voltunk páran,
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és megkérdeztük tőle ezt a dilemmánkat. Az ő válasza egyértelműen az volt, hogy toleránsnak kell lenni, és ezeket az
embereket meg kell nyernünk. Az egyetemen tehát már a
60-as évektől fogva viszonylag toleránsabb volt a hangulat. A megyei vagy a járási pártbizottságokat meg lehetett
győzni, ha egy-egy alkalmas ember kinevezéséről volt szó.
•

— Az egyetemek egyébként abban az időben is élveztek
bizonyos autonómiát a városon és a megyén belüli Ha
a rektornak vagy párttitkárának jó kapcsolatai voltak a
minisztériumban vagy a pártközpontban, sok minden
„helyi hatást" ki tudott védenii

- Igen, de tudni kellett, hogy meddig mehet el az ember. A formális hierarchia szerint a rektori és a profeszszori pályázatoknál is volt véleményezési szerepük a helyi
pártszerveknek. Ráadásul nekünk főhatóságunk volt a
minisztérium is, meg a pártszervek is. De fokozatosan eltolódott az arány a párttól a szakma javára. Például 1960ban ürült meg a gyerekklinika vezetői posztja. Egyetlen
pályázó volt Boda Domokos professzor. Mindenki tudta
róla, hogy kitűnő szakember, de a megyei pártbizottság
két évig megakadályozta, hogy kinevezzék. Aztán 1991ben, rektorságom utolsó évében a megújulási mozgalom
vezéralakja Fráter Loránd, a Radiológiai Tanszék docense
volt. Abban az évben június 30-án két olyan nagy klinikának az igazgatói állása ürült meg, mint a szülészeti és
gyermekgyógyászati. Egy ilyen pályázatot még a télen el
kell indítani, hogy minden szükséges fórumon végigmehessen. Egyik megbeszélésünkön ezt el is mondtam Fráter
Lorándnak. Erre azt mondta, ő ezt nem javasolja, meg kell
várni, amíg föláll az új vezetés. Nekem az volt a véleményem, hogy két „reflektorfényben" lévő klinikáról van szó,
ahol éjjel kettőkor is helyt kell állni, és felelőtlenség volna,
ha hosszabb ideig vezető nélkül hagynánk őket. Nem sok
mindent tudtam akkor már elérni, de ezt sikerült, végül
kinevezték Kovács Lászlót és Pintér Sándort.
•

— Azt mondta, egy jó csapatot sikerült kialakítani, de aztán vezetőtársai 1989-1990-ben lassacskán „elkoptak".
Miért vonultak ók vissza és miért maradt Öni

- Méltánytalannak érezték a támadásokat. Én pedig
úgy gondoltam, hogy ha mást nem tudok elérni, csak azt,
hogy a sok meggondolatlan, forrófejű ide-odavagdosódásból valamennyit közömbösítek, akkor megéri maradni.
Elég sokat gondolkodtam rajta, hogy mit tegyek, de azért
úgy vélem, volt értelme kitartani.
•

- Voltaképpen hogy zajlott a váltás 1991-beni

- 1989-ben engem 3 évre újraválasztottak, tehát
1992-ben járt volna le a mandátumom. A változtatók élére
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Fráter Loránd állt, akit a személyes sérelmei is hajtottak,
mert korábban nem nevezték ki professzornak. Akkor
az Egyetemi Tanácsban olyan hangulat alakult ki, hogy
őt közfelkiáltással egyetemi tanárrá és rektorrá akarták
megtenni. Kénytelen voltam fölvilágosítani a testületet,
hogy ennek vannak szabályai, és ha ezeket nem tartjuk
be, két hónap múlva formai okok miatt vissza fogják dobni a döntésünket. Amikor ez tudatosult az emberekben,
akkor visszakoztak. Viszont megszavazták, hogy Frátert
„rehabilitáljuk", nevezzék ki egyetemi tanárnak, majd az
Egyetemi Tanács őt javasolja rektornak. A jegyzőkönyvet
én írtam alá és küldtem föl a minisztériumba, úgyhogy
a váltás az én bűnömből, hibámból vagy érdememből viszonylag simán lezajlott. Aztán 1993-ban már rektorként
Fráter Loránd egy alkalommal azt mondta: „Neked július
l-jén le kell lépned az egyetemről!" „Miért?" - kérdeztem.
„A te távozásodat a politika követeli" - felelte. „Akkor
ez megnyugtató - mondtam - , hogy nem azért, mert az
egyetemet vagy a klinikát tönkretettem, és nem is azért,
mert néhány milliót sikkasztottam volna." Az ember saját
magát nehezen ítéli meg reálisan, de azt hiszem, abban
volt szerepem, hogy a szegedi orvosegyetemen a váltás viszonylag simán lezajlott. Márpedig aki ismeri Fráter Lorándot és az őt körülvevők személyiségét és hevületét, az
tudja, hogy ez nem kis dolog volt.
•

-Az

gondolt arra, hogy a CT, az MR és egyéb berendezések
egy fél emeletszárnyat igénybe fognak venni, és a műszerezettség más klinikákon is sokat fejlődött. És ugye most
hallom a legújabb álmokat egy 2000 ágyas klinikáról. Érdeklődéssel várom, mi lesz belőle.
M. T.

Ön rektorsága alatt készült az új klinika is.

- A terv már kész volt. Egyébként ezt is jelentős mértékben Petri verekedte ki, a felépítést még 1974-ben határozták el. De még messzebbre kell visszamenni. Amikor
ugyanis Klebersberg idején a klinika-telep és a Dóm téri
intézetek épültek, két nagyobb tömb fölépítése maradt el.
Egyrészt az Ideg-Elme Klinika, amelyet Móravároson helyeztek el, másrészt az anatómiáé, az igazságügyi orvostané és a kórbonctané. Eredetileg egy ideg-elme klinikát
akartak építeni, de Petri mint sebész azt mondta, hogy a
sebészeti szakma annyira differenciálódott, és a régi épület olyan zsúfolt, hogy ennek a szakterületnek is új hely
kell. A betegek és a hallgatók száma megtöbbszöröződött,
a műszereké pedig meghatványozódott. Ezért a traumatológia és az idegsebészet is idekerült, és itt kapott helyet az
én klinikám, az ideg-elme is. (Egyébként amint én megszűntem rektor lenni, megindult egy mozgalom, hogy ezt
innen ki kell tenni. Kiváló orvosprofesszor, világot látott
kolléga mondta, hogy „Minek a bolondoknak üvegpalota,
menjenek ki Ópusztaszerre!") Körülbelül 1989-ben jutott
odáig az építkezés, hogy el lehetett kezdeni a beköltözést.
Akkor azonban kiderült, hogy süllyed az épület. Túl laza
volt az altalaj, de aztán oldalról befúrt betonoszlopokkal
megállították a süllyedést, és lezajlott a beköltözés. Ez
persze nagy lépés volt, de korántsem oldódott meg az orvosegyetem minden helyiséggondja. 1974-ben senki nem

NÉVJEGY
Tiszaföldváron 1928-ban született Szilárd János. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen

1952-ben szerzett

diplomát, így vitte tovább orvos édesapja hivatását. Három évet leszámítva mindvégig az egyetemen dolgozott,
oktatott. 1986 és 1991 között a Szegedi Tudományegyetem egyik jogelődje, a S Z O T E rektoraként tevékenykedett. 1977-től 1993-as nyugdíjba vonulásig a S Z O T E
Ideg- és Elmegyógyászati Klinikája igazgatója volt, ma
emeritus professzor. Kutatási területe a pszichiátria, a
gyermekpszichiátria, az igazságügyi pszichiátria, az orvosetika; eddig száznál is több közleménye jelent meg.
Többek között a Pszichiátriai Szakmai kollégium tagja.
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1987-1990 és 1995-1998 között
A szegedi tanárképzés meghatározó jegyei: kollegialitás és együttműködés"
néprajzi-szaknyelvkutató műhelybe, amely az egyetemen
Bálint Sándor és Nyíri Antal körül szerveződött. Mindezzel együtt - máig meg vagyok győződve róla - Szegeden
akkor a főiskola Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén
volt a legerősebb oktatói gárda: a Móra-kutató Vajda László, „A költészet varázsa" című tanulmánya miatt politikai
célponttá vált Vajtai István, a romanista Madácsy László
és az anglista Pósa Péter. Ha kitekintünk az akkori Történettudományi Tanszékre, amelyet a neves várostörténész,
Eperjessy Kálmán vezetett; az Enek-Zenére, amelynek
élén Kodály Zoltán közeli munkatársa, a népzenekutató
Szeghy Endre állott, a Rajz-Művészettörténeten pedig
Vinkler László, akkor aligha kell bizonygatnom, hogy egy
elsőéves magyar szakos hallgató, aki tanulni jött Szegedre,
nem kívánhatott jobbat magának.
•

— Milyen kapcsolat volt akkor az egyetem és a főiskola
közötti

- Mindkét intézmény tudta a maga dolgát: az egyetem a tudományt szolgálta a kutatás és az oktatás által,
a főiskola a felső tagozatnak képzett tanárokat. De talán
ennél is többet számított, hogy emlékeztek közös gyökereikre, hiszen akkor már az egyetemen volt a korábban
főiskolai tanszéket vezető Ábrahám Ambrus és Szőkefalvi-Nagy Béla. Számukra az egyetem és a főiskola története
nem csupán „különbségtörténet" volt, legalább annyira az
egymásra utaltság is. Szegeden Nyíri Antal is a főiskoláról
indult, de Bálint Sándor sem számított ritka vendégnek
könyvtárunkban, hiszen nálunk volt az Erzsébet Nőiskolának és a Paedagogiumnak az állománya.
Békési Imre két ciklusban volt a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola főigazgatója. Először a rendszerváltás, másodszor
a Bokros-csomag a vele járó leépítések jutottak neki, de
komoly épületgondokkal is meg kellett küzdenie.
•

- Milyennek látta az első éves diák a föiskoláti

- Hallgatóként kerültem a Szegedi Pedagógiai Főiskolára 1955-ben, miután tanítói gyakorlóévemet Kecelen
a 43 fiúgyermeket számláló 4. b osztályban letöltöttem. Itt
Szegeden a főiskolai gyakorlóban azonnal szinte kollégaként bánt velem a fiatal szakvezető tanár, Csillik László, a
Pszichológia Tanszéken pedig a Comeniust fordító, tudós
Geréb György. Inczefi Géza tanár úr, akinek Marosvásárhelyen kocsikészítő bognármester volt az apja, engem
mint kötélgyártó-származékot azonnal ráállított a kalocsai kötelesek szaknyelvére, ezzel együtt beépített abba a
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•

- A JGYTF-et konzervatív intézménynek tartották számon a 70-es, 80-as években...

- Valóban volt egy időszak - ez úgy a 70-es évek végéig tartott - amikor egy intézmény biztonságos működése
nemcsak az illetékes minisztériumtól, hanem a helyi pártirányítás jóindulatától is függött.
•

— Miért vállalt főigazgatói megbízatásti Személyes ambíció volt, vagy elvárási

- Személyes ambícióként megérdemelt büntetésem
lett volna a főigazgatói tisztség, hiszen a vezető legelemibb
feltétele hiányzott belőlem: a hatalom kedvelése. A bűvölete megcsapott ugyan, mert a közakaratról 1987-ben azt
hittem - a főiskola közgyűlése s a főiskolai tanács egyhan-
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gúlag állt mögém - , hogy örökké fog tartani. Eleinte azt
is inkább csak viccesnek találtam, hogy az összeomlóban
lévő párt kilépő tagjai egy új szakszervezetbe tömörülnek
- miként mondták - a diktatúra ellen, s ha nem vigyázok,
én leszek az a szamár, akin rajta marad a fül; de amikor
látták, hogy a „pártunk" nélkül is felszínen marad a főiskola s vele a munkahelyük, megnyugodtak a kedélyek. En
pedig a ciklus végén, 1990 decemberében megköszöntem
nekik, hogy együtt váltottunk rendszert.
•

- Önt „liberális", azaz toleráns, nyitott oktatónak ismerték. Került-e konfliktusba a tanári kar egy részének értékrendjével?

- Az „értékrendéről Esterházy Péternek egy közszájon forgó mondata idéződik fel bennem, valahogy így szól:
„Kutya nehéz dolog úgy hazudni, ha az ember nem ismeri
az igazságot." Itt nem a mondat a furcsa, hanem az, hogy
sokszor még a mai helyzetre is érvényes. Manapság rengeteg publikáció keletkezik ugyan az úgynevezett „minőségbiztosításéról, de ezeket - ki tudja, miért - nem sokan
olvassák. A nyolcvanas években a felsőoktatás értékrendjét
az oktatás-kutatás-közélet hármassága jelenítette meg. Ez
volt az „igazság", amihez képest mindenki úgy „hazudott",
ahogy az intézménye s a személyes érdeke kívánta. Oktatnia egy tanárképző intézményben mindenkinek kellett,
s természetes, hogy mindenki „kiválóan" oktatott. A kutatás és a közélet játszott át egymásba, bár nem azonos
erővel. Egy-egy kiváló kutatót, mint például az első magyar írói szótárt, a Juhász Gyula-szótárt megalkotó Benkő
Lászlót, vagy a József Attila-kutatás egyik meghatározó
egyéniségét, Török Gábort éveken át szabad volt háborgatni; egy-egy súlyosabb közéleti teher vállalásával viszont
egyensúlyban lehetett tartani a kutatás hiányát. 1987-re,
amikor hivatalba léptem, az értékrend kérdéskörét főigazgató-elődöm, Szendrei János már átláthatóvá tette. Mint
felsőoktatási intézmény a főiskola kutatóhely is: a kutatás
közéleti tevékenységgel nem váltható ki. Ezen a téren tehát nem volt nehéz dolgom. Minden támogatást - pénzt,
időt, tanácsot - megadtam azoknak a főként fiatalabb oktatóknak, akik jövőjüket a felsőoktatásban képzelték el.
•

- ön egy időben az intézmény egyetlen „nagydoktora"
volt. Ez előnyt jelentett akkor, amikor határozott követelményeket akart érvényesítem vezetőként?

- Könnyebb azt a vezényszót mondani, hogy „Utánam!", mint azt, hogy „Előre!" Ugyanakkor vigyáztam,
nehogy bárkiből is gátlást váltson ki a főiskolán a tudomány doktora-fokozatom. A klasszikus tudományokban,
így a nyelvészetben is magától értetődő kívánalom a minősítettség, s ez a főiskolai tanszéken sem volt másként.
Időben előttem Benkő László, később Török Gábor, Kré-

kits József, majd nem régiben Nagy L.János is elnyerte tudományterületemen a doktori fokozatot; sőt 1943 és 1949
között akadémikusa is volt a főiskola Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Csefkó Gyulának, a magyar szóláskincs kutatójának személyében. Tudományos minősítettségem a főiskolának „helyi értéket" abban a folyamatban
jelentett, amelyben a három önálló szegedi felsőoktatási
intézmény, vagyis a két egyetem, valamint a tanárképző
főiskola előkészült az integrációra. Az akkori rektorok:
Csákány Béla és Szilárd János, a későbbiekben Mészáros
Rezső és Dobozy Attila az általam képviselt főiskolát - talán nem puszta udvariasságból - az egyetemükkel egyenrangú intézménynek tekintették.
•

-Nem

vágyott „ át" a JA TÉ-ra?

- Dolgozni mind a két tanszéken lehetett, az egyetemen is és a főiskolán is; gyakran segítettük ki egymást
óraadással, egy-egy szemeszter megtartásával. Én személyesen is sokat kaptam az egyetemtől. Amikor Nyíri Antal
professzor úr az egyetemi tanszékről nyugalomba vonult,
rám örökítette az elnöki tisztséget a Magyar Nyelvtudományi Társaság szegedi csoportjában, Deme László professzor úr mellett pedig tíz éven át dolgozhattam - s tanulhattam! - másodállásban, miközben a főiskolán volt a
főállásom. Ez a forma akkortájt, az igen szűkös jövedelmi
viszonyok között, fontosabb volt számomra az egyetemi
státusnál.
•

- Mi volt a különbség a két főigazgatói ciklusa között?

- Az első ciklusom idején, 1987-től 1990-ig készülődött, majd formálisan is megtörtént a rendszerváltás. Ez a
főiskolán sem „forradalomként" ment végbe. A második
ciklus fölvállalásába 1995-ben a politika szele sodort. Főigazgató utódomat, Szalay Istvánt 1994-ben megválasztották Szeged város polgármesterének, s a készülődő Bokros-csomagnak már az előre is fenyegető árnyéka miatt a
főiskola közvéleménye a tanszéki szobámból ismét átterelt
a főigazgatói hivatalba. Ez most sem üdülőhely volt. A minisztérium 41 állást, azaz 41 millió forintot vett vissza a
költségvetésünkből, de nem értünk rá kétségbeesni, mert
ennél is nagyobb gondot okozott a főiskola 2-es gyakorlójának a sorsa. A Szegény Iskolanővérek tulajdonát képező
- ma Szent Ferenc utcai - épületegyüttesből már Szalay
István megkezdte az ott működő tanszékek átköltöztetését,
de a 2-es gyakorló 1995. évi kivonásának terve, a tantestület teljesen indokolt riadalma s a szülők kilátásba helyezett
tüntetése egy Dabas-Sári jellegű egyházellenes botránnyal
fenyegetett. Az ügyben érintett felek: Szeged polgármestere, Szalay István; a Szeged-Csanádi megyés püspök,
Gyulay Endre; a Karolina Iskola igazgatónője, Vargacz M.
Krisztina; a 2-es gyakorló igazgatónője, Kasza Ferencné;
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az l-es gyakorló igazgatója, Bácsi János; valamint Varga
István főigazgató-helyettes nem sokat vitatkozott azon,
hogy okos dolog lenne-e Szegedre rázúdulni hagyni egy
egyházellenes iskolabotrányt. A Karolina Iskola — jóllehet
mindene: engedélyezett terv, kivitelező, pénz a rendelkezésére állott - további egy évet adott a kiköltözésre. Az
l-es gyakorló - némi belső kibővítés (tanszékek kivonása,
lakrészek felszabadítása), valamint nem kis áldozatvállalás
(a dolgozói konyha megszüntetése) árán be tudta fogadni
a 2-es gyakorlót. A Hattyas sori Kossuth Laktanya épületeibe kihúzódó főiskolai tanszékek (Történettudomány,
Neveléstudomány, Idegen nyelvek, Földrajz, Enek-Zene)
végül is honfoglalói lettek a 6 és fél hektáros, nagy értékű ingatlannak. Ez az ingatlan - mint a Juhász Gyula
Tanárképző Főiskola „hozománya" - fontos szerepet kapott a szegedi integrációban is. A többi szegedi testnevelési
tanszékkel együtt 2000-ben ide tudott kitelepülni a JATE
Testnevelési Tanszéke az Ady térről, hogy átadja a terepet
a Tanulmányi és Információs Központ építőinek.
•

- Változott-e a JGYTF feladata az elmúlt időszakban
(1990 előtt, az Universitas előtt és most)?

- Az 1990 előtti évekig egyértelmű volt a főiskola
feladata. Adott volt számára a közoktatás meghatározott
szelete, az úgynevezett felső tagozat, s azzal együtt egy
életkori szakasz, a tíz-tizennégy éves gyerekeké. Nem volt
mindegy - legalábbis akkor - , hogy a magyartanár például
Arany János költészetét vagy a magyar helyesírás logikáját
a tizenkét évesek vagy éppen a tizenhat évesek világába
építi-e be; ismeri-e őket, tud-e szólni a nyelvükön, elfogadják-e, avagy - a költővel szólva - „csak eltűrik, mint
egy sorscsapást". A tanárképző főiskola - őrizve a polgári
iskolai tanárképző rendszerét - négy tanév alatt kétszakos
tanárokat, ezen belül tanár és nem tanár szakos, azaz művelődésszervezésre, rekreációra, karvezetésre stb. felkészített szakembereket is képzett. Ez a rendszer most van kifutóban, 2006 szeptemberétől hároméves — s praktikusan
gondolva: diploma nélküli másfél szakos — képzést indít
egységesen minden tanárképző intézmény, azaz egyetem
és főiskola egyaránt. A változtatás mellett szóló érvek sorából egyet nemigen cáfol senki. Azokat a hallgatókat, akik
az új formában szerzett végzéssel majd külföldön kívánnak
tanulni, dolgozni, Európa valóban könnyebben illesztheti be saját intézményeibe. Más kérdés, hogy a kollegiális
mentalitást, az egymásra figyelést, a csoportban, sőt csapatban való együttműködés hajlamát és készségét - vagyis
a pedagógusképzés azon értékeit, amelyek jó hetven éven
át a szegedi tanárképző meghatározó jegyeit alkották - az
individuum érdekében „a történelem szemétdombjára"
kell-e hajítani. Avagy nem kérdésként, hanem intelemként
mondva, ahogy Ádám/Danton felkiált: „Bakó, ügyes légy
- órjást vesztesz el."
M. T.
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NÉVJEGY
Kalocsán

1936-ban született Békési Imre nyelvész.

Szakmai tanulmányait a kalocsai tanítóképzőben kezdte, majd diplomát szerzett a szegedi tanárképzőn, az
ELTE és a JATE magyar-történelem-pedagógia szakán
is. Hosszú évekig irányította a Szegedi Tudományegyetem egyik elődjének számító Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolán a Magyar Nyelvészeti Tanszéket, ahol egyetemi tanári minősítést, a tudományok doktora fokozatot
is szerzett. Főiskolai főigazgatóként 1987-1990 és 19951998 között dolgozott. Kutatási területe: a szövegnyelvészet. Déry Tibor-díjban részesült 1996-ban. 2006ban Szeged városa Pro Urbe díjjal, a Nyitrai Egyetem
Doctor Honoris Causa címmel tüntette ki és megkapta
a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjét.

RÓNA-TAS ANDRÁS

Róna-Tas András, a JATE rektora
1990-1992 között
„Az egyetem irányítását én csak az átmenet idejére

vállalom"

hogy ki, pontosabban mely testület is választja a rektort. Az
egyik elképzelés az volt, hogy maga a fórum, az egyetemi
oktatók és hallgatók szélesebb közössége - mint akkor az
orvosegyetemen. A másik álláspont: az érvényes jogi szabályok szerint az Egyetemi Tanács dönt a rektor személyéről.
Nekem az volt az álláspontom, hogy a jogot akkor is követni kell, ha átmeneti, izgalmas időket élünk. Azt mondtam,
hogy amennyiben az Egyetemi Tanács engem megválaszt,
akkor vállalom az egyetem vezetésének feladatát, de hogy
engem egy fórum kiáltson ki, vagy „a Tisza jegén válasszanak meg" rektornak, azt nem akarom. Korábban nem is
gondoltam rá, hogy rektor legyek, de amikor ilyen sokan
megkerestek, beadtam a derekamat. Egy feltételem volt: az
egyetem irányítását én csak az átmenet idejére vállalom.
Egy évre kaptam megbízást, és csak azért lett belőle másfél
év, mert a következő rektorválasztás megszervezése beletelt
néhány hónapba. Ekkor én - az egyetem bizonyos köreinek legnagyobb meglepetésére - valóban visszavonultam,
és nem vállaltam újabb jelölést.
•

Róna-Tas András, a József Attila Tudományegyetem
(JATE) egyik legismertebb professzora rektorságát megelőzően soha nem viselt egyetemi tisztséget. Tagja volt
ugyan az Egyetemi Tanácsnak, de még dékán-helyettesnek sem jelölték a Bölcsészettudományi Karon. Egy fórum levezető elnöki tisztének köszönheti, hogy rektorrá
választották. Róna-Tas Andrással az átmenet időszakáról
beszélgettünk.
•

- A tudatos kívülálló, a Budapestről Szegedre ingázó
nyelvész professzor hogyan került az egyetemi közélet sűrűjébe?

- Volt egy nagy egyetemi fórum, amely megvitatta az
átmenet kérdéseit, ahol engem választottak meg levezető
elnöknek. Bizonyára elég határozott álláspontot képviselhettem, mert pár hét múlva többen megkerestek, hogy
vállaljam a rektori jelölést. Akkor az sem volt egyértelmű,

— Miért csak erre a rövid szakaszra vállalta a rektorságot?
Valaki általában azért vállal vezetői megbízást, mert
hosszabb távú elképzelései vannak.

- É n nem gondoltam azt, hogy nekem ilyen feladataim vannak. Nagyon szeretek oktatni és kutatni, ma is ezt
csinálom. Akkor csak azért vállaltam a rektorságot, mert
úgy láttam, hogy az akkori egyetem minkét oldala megbízik bennem. Ez egy olyan bizalmi tőke volt, amit nem
lehetett visszautasítani.
•

- Mi volt a főfeladata

az átmeneti időszakban?

— Elsősorban stabilizálni kellett a helyzetet. Élt egy
csomó elképzelés, amelynek nem volt realitása, mert a
megvalósításhoz hiányoztak az anyagi feltételek. Másrészt
elő kellett készíteni azt, hogy az egyetem egy új pályára
lépjen.
•

-A politikai rendszerváltás megtörtént, de az egyetemek
életében 1990 nem hozott falrengetö változásokat.

- Akkor még nem tudtuk, hogy a felsőoktatási törvényt csak 1993-ban fogják elfogadni. Abban reménykedtünk, hogy ez jóval hamarabb bekövetkezik. Akkor én részt
vettem a törvény előkészítésében, nemcsak a JATE, de az
egész Rektori Konferencia képviseletében. A másik feladat
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lalkozást igényelnének, amire nincs lehetőség. Ezért aztán a hallgatói színvonal kettéválik. A szegedi egyetem jól
áll oktatókkal, sok nagyszerű tanár működik ott. Az egy
oktatóra eső hallgatói létszám azonban lényegesen növekedett, ezért aztán az egy hallgatóra jutó idő drámaian
csökkent. Pedig az egyetem nem a nagy előadásokban él
igazán, hanem a szemináriumokon, ahol az oktató egyénisége találkozik a hallgató formálódó egyéniségével. A
szemináriumokat nem szabadna 15 hallgatónál többnek
tartani, de erre a lehetőségek nem mindenhol adottak.

•

•

- Akkor már megindult az universitas előkészítése?

- Én nagyon szerettem volna, ha ez jóval hamarabb
létrejön. Mindvégig az integráció híve voltam. Megalakítottunk egy Universitas Egyesületet, a szegedi felsőoktatási
intézményeknek egyfajta koordinációs testületét. Ez nem
működött valami jól, de azért párszor összejöttünk. Egy
másik kezdeményezés Szeged helyzetéből adódott. Az akkori Jugoszlávia és Románia magyarlakta területein működő egyetemeket akartuk összefogni. Ez az újvidéki és a
marosvásárhelyi egyetemet jelentette. Ez az ötlet is túlmutatott önmagán, nem hozott olyan eredményt, amilyent én
szerettem volna, de a kezdet megvolt, elindult valami, amit
később tovább lehetett fejleszteni. Jóval nagyobb szerepet
kellett kapnia a diákságnak, ez teljesen világos volt. De az
is, hogy változnia kell azon kérdések körének, amelyekben
kikérjük a hallgatók véleményét. És ezenközben az egyetem anyagi helyzete katasztrofálisan alakult.
•

-Ön

miért híve az integrációnak?

- Azért, mert van egy optimális nagyságrend. A „megaegyetemeket" értelmetlennek tartom. Ugyanakkor az elaprózott kis egyetemek sem tudnak helytállni. Az egyetem tekintélyét egyrészt a végzett hallgatók és az ott tanító oktatók
adják, másrészt a ténylegesen működő nemzetközi kapcsolatok. Ezek az esetek nagy többségében teljesen formálisak
voltak. Az a nagyságrend, amit külföldön komolyan vesznek, és ami Magyarországon versenyképes, az körülbelül
olyan, mint amilyen mára Szegeden kialakult. Úgy gondoltam, hogy a szellemi erők koncentrációja az egyik biztosítéka annak, hogy egy vidéki egyetem ne legyen provinciális.
— Amióta ön rektor volt, és létrejöttek az universitasok,
jelentősen nőtt a hallgatói létszám. Sokak szerint ez a
színvonal csökkenéséveljárt együtt.

- A színvonalcsökkenésnek több oka van. Az egyik,
hogy a bekerülő hallgatók tudásának átlagos színvonala
csökkent. Meggyőződésem szerint ugyanannyi tehetséges
gyerek van az egyetemeken, mint korábban, viszont több
a középszerű és a gyengébb képességű, ő k speciális fog-
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- Ha most visszanéz, mit mond: mi az, amire büszke, és
mi az, amit nem tudott elérni?

- A legfőbb eredmény az átmenet levezénylése. Ne felejtsük el, hogy az egyetem két nagy, szemben álló táborra oszlott, és az ellentéteket igen nehezen viselte mindkét
oldal. Ezeket a konfliktusokat sikerült lényegesen elsimítani és csaknem zökkenőmentessé tenni a változásokat.
Minden értékes embert sikerült átmenteni. Én sose gondoltam, hogy ha valaki a szocialista időkben kiváló oktató volt, akkor az most nem lesz kiváló. Bár sokan voltak
olyanok is, akiknek csak egyéb érdemeit díjazták egyetemi
katedrával. Egyszer egy megbeszélésen azt mondtam: szeretném, ha Szeged a magyar Oxford lenne, hisz Angliában
sem London a legjobb. Ezért egy év alatt keveset tudtunk
tenni, de valami elkezdődött. Ami a negatívumokat illeti,
azzal kell kezdenem, hogy nekem akkor kellett megismerkednem az egész egyetemmel, sőt Szegeddel is, mert addig
tudatosan kívül maradtam az egyetemi és a városi közéleten. A bölcsészkaron kívül semmit nem ismertem. Ezért
aztán szisztematikusan végiglátogattam a tanszékeket.
Számos olyan tanszéket és kollégát látogattam meg, akik
azt mondták: itt még rektor sose járt. Nekem ez hátrányom volt mindenkivel szemben, aki jobban be volt ágyazódva a szegedi életbe. E másfél év alatt keveset lehetett
változtatni. Sajnálom, hogy a volt szovjet laktanya helyén
tervezett új campusból gyakorlatilag semmi nem lett. Mi
elkezdtük egy bulletin kiadását, amely a már végzett hallgatókat tájékoztatta az egyetem helyzetéről, ez ment is pár
évig, míg kiváló elődöm, Csákány Béla szerkesztette, de
sajnos mára megszűnt.
•

•

|
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az volt, hogy a magyar egyetemeket beillesszük az európai
egyetemi rendszerbe. A Magyar Rektori Konferencia delegált engem az Európai Rektori Konferencia testületébe,
amely akkor már maga is újjászületőben volt, hisz ezzel
a politikai átalakulással egész Európa nagyot változott,
és ehhez alkalmazkodni kellett. Nekem meggyőződésem
volt, hogy nálunk egy sor jó kezdeményezés, amely még
korábban indult, nem valósult meg, számos más dologban
pedig át kellett alakítani az egyetemnek legalábbis a gondolkodását. Ez természetesen lassú folyamat.

— Most milyen kapcsolata van a Szegedi Tudományegyetemmel?

- Nagyon jó a viszony, mivel elmúltam 70 éves, emeritus professzor vagyok, és változatlanul tanítok, bár most
már csak PhD-s hallgatókat. Az egyik tanítványom, Berta
Árpád hat évig dékán volt a bölcsészkaron, sokszor beszélgetek az egyetem vezetőivel Budapesten vagy Szegeden,
úgyhogy elég jól tájékozott vagyok a helyzetet illetően.
M, T.

RÓNA-TAS A N D R Á S

NÉVJEGY
Róna-Tas András nyelvész 1931-ben Budapesten született. Az ELTE BTK néprajz-orientalisztika szakán 1955ben szerzett diplomát. Mongóliai expedícióban vett
rész, a Volga-vidéken tett tanulmányutat, majd 1968ban került Szegedre mint a JATE Finnugor Tanszékének
tudományos munkatársa. 1974-ben lett egyetemi tanár,
1984-től az önálló, általa alapított Altajisztikai Tanszék
vezetője, ma ennek a tanszéknek van Európában a legjobb altajisztikai szakkönyvtára. Az MTA-JATE Magyar
őstörténet Kutatócsoport vezetőjeként is munkálkodott; 1990-től az MTA levelező tagja, 1995-től pedig rendes tagja. Több könyve - például: A nomádok
nyomában, A nyelvrokonság, A honfoglaló magyar nép
- mellett közel száz tanulmánya jelent meg magyar és
idegen nyelven. 1990-1992 között rektor, 1992-1993
között a Magyar Felsőoktatási Egyesületek Szövetségének elnöke. 2002-ben vonult nyugdíjba. Jelenleg a
Magyar Akkreditációs Bizottságban dolgozik. Körösi
Csorna-díjat 1985-ben, Szent-György Albert-díjat 1992ben, Alexander von Humboldt-díjat 1996-ban kapott.
Kedves időtöltése: a klasszikus zene és a teniszezés.

* Ú T AZ I N T E G R Á C I Ó H O Z -

Fráter Loránd, a SZOTE rektora
1991-1997 között
„Eljött a demokratikus játékszabályok

INTERJÚK

ideje"
részt vett. E fórum kemény változásokat akart, ezért párbeszéd kezdődött az egyetem vezetőivel. Ennek eredményeként egy új irányítási struktúrát és annak működését
leíró egyetemi szabályzat kidolgozását láttuk szükségesnek.
•

- Mit tartalmazott az új szabályzat?

- Például azt, hogy kikből álljon, milyen arányokat
tükrözzön az egyetemi tanács; milyen legyen a jelölés és
a választás metódusa. Ezzel a korábbi szisztémán, vagyis
az M S Z M P által fölülről kijelölt vezetőket helyzetbe hozó
módszeren akartunk változtatni úgy, hogy az egyetemi
polgárok választhassák meg az egyetemet irányító testület
tagjait. Úgy gondoltuk: eljött a demokratikus játékszabályok ideje.
•

—Es az új struktúra új vezetőt kívánt?

- A szabályzatok kidolgozásában vállalt szerepemből
szinte következett, hogy az egyetemi polgárság megválasztott az egyetem rektorának - mondván: az elméletet
próbáljam ki én a gyakorlatban. Ezt a döntést konfirmálta
az akkori, már az 1990-es rendszerváltás utáni fölső vezetés is.
•

Szakszervezeti vezetőből lett rektor Fráter Loránd radiológus. Nevéhez fűződik az egyetem vezetésének demokratizálása. Az új szabályzatok kidolgozásához a muníciót
az intézmény gazdag múltja szolgáltatta.
•

— Rektorsága előtt négy és fél éven át a szakszervezet
titkáraként ismerte meg az egyetemi közvélemény. Az
érdekképviseleti szerep fölkészítette az egyetemi vezetői
funkcióra?

- Az előző rendszerben ritkán tettem lakatot a számra. Ezt a munkatársaim úgy díjazták, hogy az 1980-as
évek második felében megválasztottak az orvostudományi egyetem szakszervezeti vezetőjének. Ez egyrészt lehetőséget adott az emberekkel való széleskörű találkozásra,
másrészt az egyetemi tanács tagjaként a tájékozódásra, az
érdekvédelemre. 1989 végén egyetemünkön kialakult egy
széles körű érdek-kifejezési akció, amelybe a hallgatóktól
kezdve, az oktatókon át, a dolgozókig minden csoport
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— Furcsa helyzet lehetett, hiszen elődje rektori megbízatása még nem járt le, önt viszont egyetemi vezetővé emelte az egyetemi polgárság, miközben kinevezése nem felelt
meg a még érvényben lévő régi szabályzatoknak. Hogyan
hidalták át ezeket az ellentmondásokat?

- A hivatalban lévő rektor, Szilárd János e téren rugalmasnak mutatkozott, szemben a fölbomlóban lévő egyetemi pártbizottsággal. A helyzet rendeződéséig Szilárd Jánossal - jó együttműködésben - vezettük az egyetemet.
•

— Hívei pajzsra emelték, de hogyan sikerült elfogadtatnia magát az egyetem egészével?

- Amikor létrehoztam az egyetemi küldöttközgyűlést, egy hallgatóval beszélgettem, aki megkérdezte, hiszek-e ebben az egészben. Én akkor és most is azt mondom: ha egy százalék esély van a változásra, már meg kell
próbálni. Az orvosegyetemen belül szakmai munkám
alapján ismert és elismert voltam. Kiderült: meghallom
és meghallgatom az emberek problémáit. Olyan gondolatokat is ki mertem mondani és széles tömegekkel elfo-

FRÁTER L O R Á N D

gadtatni, amiket más nem. Még azt is, hogy az egyetemen
belüli változás 10 százalékos létszámleépítéssel indul. Az
is kiderült: van érzékem a gazdálkodáshoz. Mindez adott
egy bizalmi tőkét, amivel el lehetett indulni. Ugyanakkor
tudtam, mennyi ütközéssel jár majd az egyetem átalakítása, de bele mertem vágni. Talán azért is, mert nincs
saját családom, vagyis a fölvállalt konfliktusokkal mások
egzisztenciáját nem kockáztattam. Illetve radiológusként
nem függtem például a hálapénztől. Vagyis sok mindent
függetlenebbül tudtam nézni, mint mások, akik ilyenolyan nyűgök hálójában vergődtek.

- A SZOTE önállóságát mennyiben sértette az universitasgondolat?
- Ahol egységes egyetemen belül folyik a képzés, érdekellentét alakul ki az orvoskar és a többi egység között,
mert az orvosképzés pénzigénye nagyobb, mint az összes
többié együtt. De az a naiv hit élt bennem, hogy az a jó,
ha az orvos nem szakbarbár, hanem érti például az irodalmat, a teológiát, a társadalom felé képviseli az értelmiségi
szemléletet. E hitemben nem inogtam meg.
•

•

- A szabályzatok kidolgozásához honnan merített muníciót?

- A két világháború közötti egyetemi struktúra jelentett mintát. Dokumentumokat tanulmányoztam, és konzultáltam azokkal a professzorokkal, akik egész habitusokkal őrizték e hagyományokat és még éltek, dolgoztak.
•

- A különböző korszakokban milyen volt az egyetemi
autonómia?

- A rendszerváltás előtti időszakban az egyetem autonómiája szinte a nullával volt egyenlő. Ezt példázza,
hogy az egyetemi tanári kinevezésekről nem az egyetemi
tanács, hanem a felsőbb párttestületek döntöttek. Aztán
az egyetemen belüli rétegek - a szakmailag haladók és a
pártkatonák - keveredtek, s megkezdődött a „Ki kit győz
le?" átmenteti időszaka. Az exlex állapot megszűnése egybeesett az Antall-kormány azon törekvésével, mely igyekezett visszahozni a régi értékeket, így megerősítette az
egyetemi autonómiát és magát a rektort is. Ma viszont
sokféle szabály köti a rektort, miközben a felelőssége
csökken.
•

-A visszaszerzett önállóságról hogyan mondtak le a szegedi felsőoktatási intézmények az egységes egyetem, az
universitas kedvéért?

- A rendszerváltozás előtti utolsó napokban vetődött
föl: ha a szovjet csapatok kivonulnak, a laktanyájuk kiürül, s bár Szeged nem tud mit kezdeni az egyébként igen
rossz állapotú épületekkel, ellenben a felsőoktatás használhatná azokat. Erre az apropóra jött létre az Universitas
Egyesület. E civil szervezetbe a S Z O T E belépő nyilatkozatát még Szilárd János írta alá, de működésekor már én
képviseltem az orvosegyetemet. O t t vetődött föl, hogy
a régi egyetemet, a szegedi felsőoktatás egészét magába
foglaló universitast ismét ki kellene alakítani. Nagyon
erősítettük ezt a vonalat Csirik Jánossal, a JATE akkori
rektorával együtt. Az elképzeléshez lassan fölzárkóztak a
főiskolai karok is.

- Hogyan fogalmazta meg önmaga számára az egyetem
lényegét?

- Úgy gondoltam, attól egyetem az egyetem, hogy
egymás mellett, például egy könyvtárban tanul az orvos
és a matematikus. Ez az együttélés azonban álom maradt. Ugyanakkor több lépés is a valódi integráció felé
mutatott: például sikerült összekapcsolni az intézmények számítógépes hálózatát, létrehoztuk a közös sporttelepet. De a papírmentes világból nem lett semmi, mint
ahogy a túlzott adminisztrációtól sem sikerült mentesíteni az egyetemet. Ezért a 2000-ben megszületett Szegedi Tudományegyetem előtt álló feladat még most is,
hogy - az elődöktől tanulva - kialakítsák a kvesztúrát,
azt a csoportot, amelyik az összes egyetemistával foglalkozik - például a Dugonics tér 13. alatt. E kvesztúra
fölöslegessé tenné a karonkénti dékáni hivatalokat, a
tanulmányi osztályokat, így csökkentené az adminisztrációt, aminek indokoltsága nem szorul magyarázatra a
számítógép korában.
•

- Rektori időszakának ellentmondásosságát, konfliktusokkal terheltségét példázza, hogy Szeged akkori országgyűlési képviselője, Botka László a Parlamentben
interpellált az ön rektori tevékenységével kapcsolatosan.
Többek között jogellenes átszervezéseket, elbocsátásokat,
gazdálkodási ésszerütlenséget említett. Miként volt lehetséges, hogy az egyetemi belügyek az ország nyilvánossága
elé kerüljenek?

- Az egyetem vezetését addig az arra kiválasztott oktatók a párt támogatásával, esetleg pártfeladatként látták
el. Ennek megváltozása irritálta azokat, akik a párttestületekhez tartoztak, vagy azokhoz vonzódtak. Különösen
akkor, amikor megvalósítottam a korábban bejelentett leépítést, vagy mikor nem engedtem be a politikát az egyetem falain belülre. Ezeket az intézményi véleményeket vitte ki az országgyűlési képviselő interpellációjában, amire
a miniszter válaszolt. A helyzetet tudomásul vettem. Nem
a fegyelmitől tartottam, hanem attól, hogy a konfliktus
negatívan hat az egyetem költségvetésére. Ugyanis anyagilag az universitas is az államtól függ.

Ú T AZ I N T E G R Á C I Ó H O Z -

•

—Ez volt az egyetlen eset, hogy önre, a rektorra politikai
nyomást gyakoroltak?

- Nem... A rektornak az a dolga, hogy minden politikától megvédje az egyetemet, ám saját magát nem tudja
megvédeni, mert bármit szeretne az adott költségvetési
kereten túl tenni, elképzelései megvalósításához politikai
támogatás nélkül nem kap pénzt.
•

- Ha leltárt készít, milyen eredményeket könyvel el rektor sága sikerének?

- A kezdet kezdetén úgy éreztem, az a feladatom,
hogy egy hatalmas golyót taszigáljak föl a hegyoldalon,
de ha lehet, olyan magasra, hogy ne tudjon visszagurulni.
A golyót fölfelé elindítani nehéz, s ha nem sikerült átbillenteni a hegy túlsó oldalára, jócskán visszagurul. Ugyanakkor azért marad nyoma... Rektori munkálkodásom
legkevésbé látványos, de a legfontosabb eredményének az
informatika fejlesztését tartom, amit megpróbáltam oktatási tevékenységünk középpontjába állítani. Új tárgyakat
vezettünk be, így például a magatartástudományt, az orvosetikát, az elsősegélynyújtást, a természetgyógyászatot.
Hallgatói véleményezési rendszert, oktatói követelményrendszert dolgoztunk ki. Színvonalas klinikai tantermeket alakítottunk ki. Jó néhány betegellátással kapcsolatos fejlesztés is (például a szívsebészet rekonstrukciója)
történt. Gyógyszertárat építettünk. Telkeket vásároltunk
- például a Tisza Lajos körúton, ahova a fogorvosi kart
álmodtuk; a Honvéd téren egy másikat, mert oda a magatartástudományi és egyéb humán tanszékek kerülhettek volna; vagy a nagyállomáshoz közeli, három bejáratú
épületet, ahova professzori és rezidensi lakásokat, illetve
nővérszállót képzeltem el; a volt Sárkány szállót, amiből
végül tényleg nővérszálló lett.
•

— Sajnálja-e, hogy az akkor megalapozott, de az egyetem új vezetése által meg nem valósított ötletei a semmibe
hulltak?

INTERJÚK

föl tanszékvezetőnek, de én ettől a megoldástól mereven
elzárkóztam. így aztán a rektori ciklus végén - meglehetősen szokatlan módon - professzori címmel tértem
vissza egy tanszékre, amelynek vezetését nem pályáztam
meg. Persze meg kellett tanulnom, ami rektorságom hat
éve alatt a szakmában történt. Miután utolértem magam,
oktatok is. Kiderült, hogy nem úgy mozgott a világ, a társadalom, ahogy a rendszerváltáskor elképzeltük. Például
annak a hallgatónak, aki videón és számítógéppel nőtt
fel, nem taníthatom ugyanúgy a radiológiát, mint ezelőtt
húsz éve, vagyis hogy kiállók a tábla elé és elmondom a
tananyagot. Ugyanakkor hiába töltök sok időt a felkészüléssel, hogy ábrákkal, mozgó illusztrációkkal fűszerezzem
az előadást, mert a mai diáktól nem kapom meg azt a
pozitív visszajelzést, mint amit harminc évvel ezelőtt a
sokkal egyszerűbb metódusú előadás után éreztem.
Ú . I.

Névjegy
Fráter Loránd a romániai Óbesenyőn született 1939-

- Kérdés, nekem kell-e sajnálni.

ben. Egyetemi tanulmányait 1963-ban zárta a SZOTEn, majd 1963-tól az egyetem Radiológiai Klinikájának

•

— Hat évet kihagyott a szakmai munkából. Milyen a
szakmai karrier és a rektorság kapcsolata?

orvosa, 1976-tól az orvostudomány kandidátusa, 1991től egyetemi tanár lett. A S Z O T E rektoraként 19911997 között tevékenykedett, 1997-től a Felsőoktatási

- A magam értékelése szerint rektorként tettem a dolgom, mert másképp nem tehettem. Annak idején föltételnek szabtam, hogy egy rektor foglalja írásba, mit akar
elvégezni megbízatása idején. Én letettem ezt a programot, s aztán a beszámolót is. Végeredményben sikerült
jobban megismernem az embereket. Úgy is mondhatom:
bölcsebb lettem. A rendszerváltás körüli kavarodásban
sok helyen természetes volt, hogy a rektor magát terjessze
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Tudományos Tanács tagja. Aktív szerepet vállalt a helyi
érdekképviseletben, majd 1990-1991 között az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetségének elnöke volt.
Elnyerte 1998-ban az Albert Schweitzer Aranyérmet.
A radiológia alapkérdéseiről, aktualitásairól egyetemi
jegyzetet, tankönyveket írt. Szabadidejében rajzzal, fotóval és zenével foglalkozik.

CSIRIK JÁNOS

Csirik János, a JATE rektora 1992-1994 között,
felsőoktatási helyettes államtitkár 1994-ben
,A felsőoktatás átalakítása zegzugosán

történt"
lyamatok irányát rektorként pontosan érzékeltem. Világos
volt, hogy a hallgatói létszám jelentős mértékben növekszik, s ebből következően a duális képzési szerkezethez
hozzá kell nyúlni, ugyanakkor szükség lesz infrastrukturális fejlesztésre is. E kihívásokkal teli időszakban részt
akartam vállalni e feladatsor szakmai megoldásából.
•

- Ezzel a szegedi felsőoktatás átalakulását is jobban segíthette?

- Egyetem-semleges állásba kerültem, direkt módon
nem avatkozhattam egyes intézmények életébe. Épp elég
kihívásnak éreztem, hogy részt vehetek a magyar felsőoktatás egésze fejlesztési tervének kidolgozásában. Ugyanakkor a rektori tapasztalatok segítettek a minisztériumi
munka végzésében.
•

Két ciklusra is megválasztották a József Attila Tudományegyetem (JATE) rektorának Csirik Jánost, a számítástudománnyal és informatikával foglakozó matematikust,
de második megbízatását feladta a felsőoktatási helyettes
államtitkári posztért, amit viszont a Bokros-csomag és
a tandíj bevezetésének módja miatt hagyott el idő előtt.
A jelenleg a Szegedi Tudományegyetem természettudományi kari dékánjával, a Számítógépes Algoritmusok és
Mesterséges Intelligencia Tanszék vezetőjével arról beszélgettünk: milyennek látta a felsőoktatást közelről, fentről,
s most belülről.
•

- Miért adta fői az egyetemi rektorságot a hivatalnoki
posztért?

- Tudni kell, hogy 1993-ban fogadta el a Parlament
a felsőoktatási törvényt. E jogszabály kimondta: törvényt
kell alkotni a magyar felsőoktatás fejlesztési tervéről. A fo-

- A JATE 1992-94 közötti rektoraként milyen célok
megvalósításáért dolgozott?

- Ez már az universitas időszaka volt, amikor egy közös szegedi felsőoktatási intézményben gondolkodtunk.
Már konkrét tervek is léteztek: például a JATE és a tanárképző főiskola tanácsa megállapodott a két intézmény
egyesítéséről. Az infrastrukturális fejlesztésen volt a sor:
például az orosz laktanya területének hovatartozását illetően vitában álltunk Szeged önkormányzatával. Végül az
egyetem kapta meg ezt az ingatlant fejlesztési tervéhez.
Akkoriban sok időt és nagy energiát igényelt az egyetemi
telefonközpont létrehozása, a belső hívások ingyenessé tétele, ami ma már természetes.
•

— Honnan eredt a szegedi universitas gondolata?

- Sokgyökerű elképzelés volt. Gazdasági gyökereként figyelembe kellett venni, hogy önmagukban kicsinek
számítottak a kilencvenes évekbeli szegedi felsőoktatási
intézmények. Akkor még Magyarországon nem történt
meg a hallgatói létszám olyan mértékű növekedése, mint
amilyent a '68-as párizsi diákmozgalmak kiváltottak a
nyugat-európai egyetemeken. A pénzügyi és gazdasági szakembereknek az volt a véleménye, hogy túlságosan
szétaprózódott intézményrendszerünk: egy 4 0 0 - 6 0 0 hallgatóval és 10-20, néhány fős tanszékkel rendelkező intézmény nem működtethető racionálisan. Szakmai irányból
viszont fölösleges párhuzamosságokat jelent, ha egy városban, több intézményben is hasonló oktatás folyik, vagy
mondjuk mindenhol működik egy pici s így nem kellően
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fejleszthető könyvtár. Mindezt még láthatóbbá tették azok
az új, tudományos-alkalmazási pályázatok, melyek egyre
nagyobb projekteket céloztak meg, vagyis a kicsi intézményeknek esélyük sincs az ilyen forrású fejlődésre. A gazdasági, a szakmai és a gyakorlatias kiindulópont mögött persze konkrét nyugat-európai tapasztalatok is meghúzódtak,
melyek a 30 ezer fős egyetemeket mutatták életképesnek.
Ebbe az irányba terelte a felsőoktatást a kormányzat azzal, hogy a pénzforrásokat célzottan engedte fölhasználni,
így ösztönözve az olyan közös intézményi beruházásokat,
mint Szegeden a TIK.
•

— Kikkel kellett megharcolnia az egyetem érdekei és pozíciói érvényesítéséért?

— Kemény és elvszerű vitapartnerként emlékszem
például Lippai Pál szegedi polgármesterre. Sokat beszélgettünk arról, hogy belvárosi egyetem maradjunk, vagy
inkább a volt orosz laktanya épületeire alapozva egy új
campust hozzunk létre.
•

-Ön

•

melyik lehetőség mellett kardoskodott?
•

— A helyi politikán kívül milyen nyomás nehezedett az
egyetemre?

— Az 1992-94 közötti időszakban már nem érzékeltem
olyanfajta politikai befolyást, ami nyomasztotta volna az
egyetemet. Szeged azóta is őrzi azt a kívánatos helyzetét,
hogy a napi pártpolitikától független tud maradni. Ez nem
jellemző minden hazai felsőoktatási intézményre.
•

— A többi intézményhez képest milyen volt a 90-es évek
elején a JATEpozíciója?

— Akkor a JATE, azután pedig a Szegedi Tudományegyetem a hazai felsőoktatás meghatározó 4-5 intézménye közé tartozott és tartozik. Komoly befolyást gyakorolt és gyakorol a törvényalkotási folyamatra, a fejlődési
irányokra.
•

- Az integráció olyan szegedi egyetemet eredményezett,
mint amiről 1992 táján beszélgettek?

— Akkoriban türelmetlenebbek voltunk, reméltük,
hogy gyorsabb lesz a folyamat, mint amilyen ténylegesen
lett. Például már a kilencvenes évek közepén megfogalmazódott a képzési szerkezet átalakításának, a párhuzamos
szakok és tanszékek fölszámolásának vagy összevonásának
igénye, de ezt máig sem sikerült megvalósítani.

|
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- Az említett, régóta feszítő problémák megoldásához
önerő is elegendő. Ugyanakkor a felsőoktatás átalakítása
zegzugosán történt. Az 1993-as felsőoktatási törvényből
következő fejlesztési elképzeléseket keresztül húzta a Bokros-csomag. így 1995 tavaszára világossá vált, hogy fejlesztési forrásra a közeljövőben nem számíthat a felsőoktatás,
de a gazdaság más ágazata sem. Ennek következményeként
a felsőoktatási fejlesztési elképzelésekből nem lett törvény,
csak országgyűlési határozat, így annak megvalósításához
a kormány nem biztosított forrásokat. Bokros Lajos tudtával és támogatásával elkezdődtek a világbanki tárgyalások,
megkísérelve a fejlesztési tervek megvalósítását. Ezek 1998
tavaszára eredménnyel jártak, létrejött a megállapodás,
mely majdnem azt célozta meg, amit a felsőoktatási fejlesztési törvény-tervezet tartalmazott. Ám a kormányváltás után a szerződést fölmondták. Helyébe megszületett a
felsőoktatási integrációs törvény.

— Nem láttam fejlesztési forrást egy új campus kialakítására.
•

* Ú T AZ I N T E G R Á C I Ó H O Z -

— Mindezt jogi és pénzügyi eszközökkel mennyiben támogatta a kormány? Hogyan látta ezt rektorként 1994-ig közelről, és aztán minisztériumi tisztségviselőkéntfelülről?

— A világbanki tárgyalásokon már szegedi tanszékvezetőként vett részt, tagja volt annak a magyar delegációnak,
amely 1997 decemberében Washingtonban tárgyalt, s elkészítette a szerződés végső változatát. Sajnálta, hogy az
új kormány nem írta alá e szerződést?

- Jó szerződés-tervezetet készítettünk. Minden hazai
felsőoktatási intézménynek joga volt meghatároznia saját
beruházási stratégiáját. Például Szeged könyvtár és információs központ építését preferálta, így a kollégiumfejlesztési programjára már nem maradt pénz. Más egyetemek más
stratégiát követtek, például a debreceni többlábú fejlesztést,
vagyis nem egyetlen nagyberuházást valósított meg. A Világbank által fölkért felsőoktatási szakemberekkel tárgyaltunk, kialakult a konszenzus a célok megfogalmazásában,
a megvalósításra pedig garanciákat kaptunk. A Világbank
nélkül azonban e garanciális elemek meggyengültek.
•

—A szegedi egyetemi könyvtár és információs központfölépítését a Világbank miért látta indokoltnak?

- A beruházás tervéhez mellékelt tanulmány szerint az
SZTE-n túlzottan magas az oktatók hallgatói kontaktóraszáma, ami jelentősen csökkenthető, ha fölépül az önálló
munkavégzésre alkalmas intézmény. Azaz ugyanakkora
emberi erőforrással, kicsit megváltoztatott oktatási szerkezettel növelhető a hallgatói önállóság, miközben 10 százalékkal több diákot vehetne föl az egyetem, ezáltal nőne
bevétele, vagyis gazdaságilag megtérülne e beruházás.
•

-A

TIK a Világbank nélkül is fölépült.
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- De a kontaktóraszámok nem csökkentek, s az épület
fenntartási nehézségeiről hallani.
•

— Rövid ideig dolgozott a

minisztériumban.

- Hét-nyolc hónap után visszajöttem Szegedre.
•

- így tiltakozott a Bokros-csomag miatt?

- Ezt nem nevezném direkt tiltakozásnak, hiszen elfogadtam, hogy az államháztartás olyan állapotba került,
ami indokolta a megszorításokat. Azzal viszont nem értettem egyet, hogy ez az intézkedéscsomag a felsőoktatást
túlzottan szigorúan kezelte, s jóval lazábban a gazdasági
élet és a banki konszolidáció más területeit. Tény, hogy
visszatérésemben szerepet játszott az is, hogy bár el tudtam fogadni a megszorításokat, de nem úgy, hogy a felsőoktatási jelentkezési lapok beadását követően jelentették
be a tandíj bevezetését. Ugyanakkor minisztériumi ténykedésem idején sokat tanultam, például más szempontok
alapján megítélni egyes folyamatokat.
•

- Csalódott a „ nagypolitikában "?

- Nagyon nagy kár, hogy kellő politikai akarat híján
nem jött létre a felsőoktatás-fejlesztési törvény 1994-95ben. Mindazok a problémák, melyek ennek hiányában
megjósolhatóak voltak, bekövetkeztek. Mert az esélyek nem
ismétlődnek. Példa erre a tandíj, amit az 1993-as felsőoktatási törvényben minden politikai párt támogatott. Ugyanakkor 1995-ös hirtelen bevezetése nem volt szerencsés azért
sem, mert nem kapcsolódott hozzá a diákhitel rendszere. E
politikai cik-cakkok következményeként változott a pártok
tandíjhoz való viszonya, ami az 1998-as választások kimenetelét is befolyásolta. így aztán hiába indokolt szakmailag a
tandíj bevezetése, átpolitizáltsága miatt tabutéma.
•

— Szívesen folytattam volna egyetemvezetői munkát,
s új elképzeléseim kidolgozásakor úgy értékeltem, hogy
nem kerülhető meg a hallgatók véleménye a felsőoktatás
egészét érintő, nagy fajsúlyú változások közepette. A felsőoktatási reform iránt élénken érdeklődött a hallgatói
önkormányzat, amit azzal honorált az 1993-as törvény,
hogy a diákok erős képviseleti jogot kaptak. Azóta viszont
változott a helyzet: a hallgatói önkormányzat szűkebb területen tevékenykedik, megmaradt erős érdekvédő funkciója, miközben a felsőoktatás általános problémáinak megoldásában sajnos nem aktivizálódik. Ezért tűnik mostanra
időnként túlzónak a H Ő K jogosítvány-rendszere.
•

—Az SZTE egyik nagy egységét irányítva, a TTK dékánjaként milyennek látja belülről és alulról az universitast?

— Erősek az egyetemi karok. A karok és az egyetem
egészének viszonyát most az határozza meg, hogy az intézmény vezetése tud-e az egész egyetem érdekét szolgáló fejlesztéséket végezni, szabályzatokat (például egységes
tanulmányi- és vizsgaszabályzatot) alkotni, a bolognai
szellemben átalakulni, a tanárképzés párhuzamosságait
megszüntetni. Kérdés, az SZTE mennyire képes élni a
legújabb felsőoktatási törvény, illetve az új nemzeti fejlesztési terv biztosította lehetőségekkel egy nem túlságosan
jó gazdasági helyzet közepette. Ha e kérdésekre jó válasz
születik, akkor az SZTE húsz év múlva is az ország egyik
meghatározó egyeteme lesz.

Ú. I.

- A csikicsukis játszma része, hogy lehetőségből egyszeresük kényszerré lett a bolognai folyamat?

- Hogy legyen „Bologna", majd egyszer, azt mindenki szükségesnek tartotta. Ám a bolognai szerződést hiába
írtuk alá 1999-ben, a következő négy évben semmit sem
tett a kormány. Az előkészítetlenség és szervezetlenség miatt lett kapkodó, időnként koncepciótlan a Bolognában
elhatározottaknak az elmúlt három évet jellemző hazai
végrehajtása. De így is csak az európai középmezőny hátsó
traktusába tartozunk az uniós országok e közös elhatározásának megvalósításában.
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AMBRÓZFALVÁN 1 9 4 6 - B A N SZÜLETETT CSIRIK JANOS MATEMATIKUS. A J A T E SZÁMÍTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK VEZETŐJEKÉNT
1 9 9 1 - B E N LETT EGYETEMI TANÁR. 1 9 9 2 - 1 9 9 4 KÖZÖTT REKTOR,
1 9 9 4 - 1 9 9 5 - B E N A MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM HELYETTES ÁLLAMTITKÁRA. A SZÁMOS KÜLFÖLDI EGYETEMEN
IS MEGFORDULÓ PROFESSZOR KUTATÁSI TERÜLETE A SZÁMÍTÓGÉPEK ORVOSI ÉS GAZDASÁGI ALKALMAZÁSA, A GAMMAKAMERÁS LEKÉPZÉS TORZÍTÁSAI, ALGORITMUSOK ELEMZÉSE, ALAKFELISMERÉS.

•

-A diákokat érinti leginkább e hatalmas változástömeg.
Ezért szentelt a hallgatóság érdekeinek nagy figyelmet
újabb és újabb rektori pályázataiban is?

A KALMÁR LÁSZLÓ-DIJAT 1 9 8 4 - B E N , A BOLYAI FARKAS-DIJAT
1 9 9 8 - B A N NYERTE EL.
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Mészáros Rezső, a JATE utolsó rektora (1994-2000), * Ú T
a Szegedi Tudományegyetem első rektora (2000-2003)
Két kis ugrással nem lehet egy szakadékon
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átjutni"
tásában főszerepet játszó gróf Klebelsberg Kunó, s az
egyetem rektorai hasonlóan gondolkodtak. Az emberiség
egyik legrégebbi intézményének, az egyetemnek legősibb
hivatása a tudományos kutatás, vagyis gyűjteni, terjeszteni
és gyarapítani az emberi tudást. De feladata a jövőnek nevelni — kis számban tudósokat és számolatlanul a szellem
fegyverével ellátott polgárokat. A ránk bízott csiszolatlan
gyémántokból ékkövet hozunk létre - mondta egyikük a
hallgatókkal kapcsolatosan. Ugyanakkor Szent-Györgyi
Albert gondolatai közül az is a munícióhoz tartozik, hogy
a szegedi egyetem különleges hivatása, hogy a nagy magyar Alföld szellemi központja legyen.
•

Szinte egy évtizeden át irányította a szegedi egyetemet Mészáros Rezső a JATE utolsó és az SZTE első rektoraként.
E minőségében, illetve a Magyar Rektori Konferencia elnökeként, de geográfusként is ott hagyta keze nyomát az
ezredfordulóra átalakuló hazai felsőoktatáson. Mészáros
Rezsővel a hagyományok erejéről, a háromszor újjászülető
szegedi egyetemről, az universitas kialakulásáról és jövőjéről beszélgettünk.
•

|

— A Szegedi Tudományegyetem harmadik „első tanévnyitóján", 2000. szeptember 9-én rektorelödeit is idézte.
Menyhárt Gáspárt, aki 1921. október 9-én a Kolozsvárról elüldözött Ferencz József Tudományegyetem kapuit
nyitotta meg Szegeden. Aztán Szent-Györgyi Albertet,
aki a Kolozsvárra visszaköltözött egyetem helyén alapított
szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem első tanévét
indította el 1940. november 11-én. A dátumok jelezte
történelmi viharok közepette mi az, ami nem változott?
- Az egyetem feladata. Az intézmény szegedi alapí-
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— E szegedi intézmény hogyan járul hozzá a hazai felsőoktatás megújulásához?

- A Szegedi Tudományegyetem újkori kialakulásának
kezdete a József Attila Tudományegyetem - mint az egyik
alapító intézmény — életének rendkívül dinamikus időszaka volt. Az 1993-as felsőoktatási törvény elfogadásától
eufórikus hangulatban voltunk. Kupa Mihály pénzügyminiszterként készített egy víziószerű programot „Felsőoktatás 2000" címmel, amelyre 60-70 milliárd forintot
ígért. Az egyetem a törvény erejénél fogva visszakapta az
autonómiát, aminek része például a tudományos fokozat
adományozásának joga. Az én rektorságom idején pedig a
minőségbiztosítást és az akkreditációs jogot. Ennek eredményeként a j ATE-t elvittük az európai rektori konferencia
elé egy audit vizsgálatra, ami nem más, mint egy európai
akkreditáció. így aztán elsőként akkreditálták a JATE-t
a hazai felsőoktatási intézmények közül. De a szegedi intézmények folyamatosan a magyar felsőoktatás 1993-tól
kezdődő modernizációs folyamatának élén haladtak. Ezen
belül persze voltak megtorpanások, de a változás-sorozat
az integrációban teljesedett ki.
•

— Milyen lépések vittek előre? Es hátra?

- Az alaplépés: az egyetemek visszakapták önállóságukat. Ám a Kupa-programból nem lett semmi. Sőt: a
Bokros-csomag megszorításai megtorpanást hoztak. Ezt
a rektori konferencia is megvitatta. Azon a tanácskozáson Bokros Lajos megígérte: nem lesz második csomag,
ha e testület letesz az asztalra egy olyan korszerűsítési tervezetet, ami európai szintű, átfogó modernizációs
koncepciót jelent. Ebben az infrastruktúra-fejlesztés, a
szervezeti átalakítás, a finanszírozás korszerűsítése, a minőségbiztosítás szerepelt. Megvalósítása biztosította volna

MÉSZÁROS REZSŐ

azt a komplexitást, ami lehetőséget adott volna arra, hogy
a megnövekedett létszámú diákság európai szintű felsőoktatási körülmények közepette tanulhasson. Ezeket az
integrációhoz vezető elsődleges feltételeket, szövetség létrehozásával, Szegeden és Debrecenben igyekeztek is próbaképp megteremteni. A másik feltételrendszert, az infrastruktúra-fejlesztést világbanki kölcsönökkel gondolták
megvalósítani az állami vezetők 1996 táján. Jött viszont
az 1996-os törvénymódosítás és mi úgy mozdultunk el
az integráció irányába, hogy hiányoztak a jogszabályban
garantált anyagi feltételek.
•

- A világbanki projektet leállította az
Ez akadályozta-e az integrációt?

Orbán-kormány.

- Nem. A kormánydöntést magam is helyeseltem,
ugyanis a Világbank olyan aprólékosan beleszólt a megvalósításba, ami már a magyar felsőoktatás identitását
érintette. Az őket nélkülöző szerződést 2000-ben írtuk
alá. Mára igazolódott: magyar pénzből is megvalósítható az integrációt támogató beruházás. Hátráltató tényező
viszont, hogy bár 2000-ben is elfogadták, hogy a magyar
állam konszolidálja a felsőoktatást, de ez nem történt meg.
S ez adja a mai problémák alfáját-ómegáját.
•

- Mit jelentett volna ez a konszolidáció?

- Minimum a normatív finanszírozás értékállóságát,
például inflációkövetéssel. Egy új „nagy rendszer" bevezetése sokkal többe kerül, mint a régi fenntartása. Például
létre kellett hozni az egységes gazdasági, tanulmányi rendszert, de ehhez nem adtak anyagi feltételt.
•

- Akkor hogyan lehetett létrehozni az universitast?

- Úgy, hogy békét teremtettünk. Sikerült kialakítani
egy olyan lelki folyamatot és gazdasági technikát, minek
eredményeként a karok vezetői megértették: a külső okokat nem tudjuk megváltoztatni, ezért legalább ne veszekedjünk. Ugyanakkor világossá vált: ha túl gyorsan megyünk előre, elmehetünk azon pontok mellett, amelyek
összekötnek. Ezért például létrehoztuk a két centrumot,
hogy a sajátosságokat kifejezzék - az egyetemen belül és
kifelé is.
•

- A Magyar Rektori Konferencia elnökeként 1999-2001
között áttekintése volt az egész magyar felsőoktatásról. A
hazai intézmények egységesen akarták az integrációt?

- Igen! Persze arról vitáztunk, hogy ez, vagy az az
intézmény hova kerüljön. Ugyanakkor az ország integrálódó egyetemein mindenhol tartózkodást és a változásoktól való félelmet érzékeltem. Ez azért volt több, mint a

minden új miatti aggodalom, mert a Bokros-csomag óta
állandóan él az emberekben az elbocsátás réme, s a félelem, hogy az aktuál politika közvetlenül beavatkozik a
mindennapokba.
•

— Ki akarta jobban a változást? Ez a felsőoktatáson belülről induló folyamat, vagy inkább felülről, a politika irányából, esetleg kívülről, az EU-ból érkező javaslat volt?

- Európában mindenféle megoldásra találunk példát.
Az egyetemen belülről indult a folyamat, de a politika is
akarta a változást. Ám több idő kellett volna e nagyléptékű átalakuláshoz. Például az 1998-ban létrehozott szövetséget 5-6 évig működtetni kellett volna. így több idő lett
volna létrehozni azokat a funkciókat, melyek központosíthatók: például közös kollégium, közös gazdasági vezetés. Az erőltetett menetben nehezen volt érthető, hogy az
önálló külföldi kapcsolatokkal és identitással rendelkező
intézményeket miért kell egyszerre egybevonni.
•

— Az integrációt ellenzők tábora hogyan változott?

- Eleinte a testületek és az egyetemi polgárság egyharmada, aztán egynegyede ellenezte az integrációt. Ami érthető, hiszen például Szegeden addig két rektor és négy főigazgató dolgozott, míg az integráció után egyetlen rektor.
De mikor határozottan kijelentettem: nem lesz elbocsátás,
nem szűnnek meg karok és szakok, akkor — főképp a tanárképző főiskolán - megnyugodtak. Azért is nyúltunk
vissza az 1945-ös névhez, s neveztük el az ezredfordulón
született új intézményt Szegedi Tudományegyetemnek,
hogy kifejezzük: az a tudományok legszélesebb körének
befogadására hivatott. Egy ötvenmilliárd forint költségvetésű egyetemnek, mint ma az SZTE, el kell tartania a
legkisebb létszámú tanszékeket és szakokat is. Viszont a
tíz, majd tizenegy karúvá nőtt Szegedi Tudományegyetem
rektoraként az volt a koncepcióm, hogy: „szépen, lassan".
Mert különböző múlttal, identitástudattal, felelősséggel,
anyagi kondíciókkal rendelkező intézmény-együttesből
nem lehet egy-két év alatt egy új egységet, az universitast
megteremteni. Ehhez legalább tíz év, egy generációváltásnyi idő szükséges.
•

- Milyen lett a hazai felsőoktatás struktúrája?

- Országos gondolkodási és modernizációs folyamat
részeként, a rektori konferencián belüli, 1995-2000 közötti viták eredményeként alakult ki a hazai felsőoktatás mai
struktúrája, az egyes intézmények belső fölépítése. Helyi
szinten minden lehetséges érintettet bevontunk az átalakulási folyamatba: Szegeden például a hittudományi főiskolát ugyanúgy, mint például a biológiai kutatóközpontot.
A három integráció-típus közül az SZTE a város-egyetem;
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Gödöllő (például Túrkevével, Mezőtúrral együtt) a regionális, vagyis többközpontú; Szombathely pedig az önálló
intézmény típusát testesíti meg. Ezek a megoldások a felelősség, a méret, a szemlélet és a költségvetés alapján különbözőek. Ugyanakkor e megoldásra az Országgyűlés 92
százalékos szavazati aránnyal mondott igent.
•

— Segített-e e folyamat levezénylésében, hogy geográfusként, kutatóként gazdaságföldrajzzal, az emberek térbeli
mozgásának idöstruktúrában való vizsgálatával, és a regionális erőviszonyokkalfoglalkozik?

- Igen. A geográfus térszemlélettel rendelkezik, az
összefüggésekkel foglalkozik, és gondolkodásának középpontjában az ember áll. De az is segített, hogy korábban
dékán-helyettesként, majd dékánként, aztán közel tíz évig
rektorként, két esztendeig pedig a rektori konferencia elnökeként is dolgoztam, vagyis volt rálátásom az intézményünkre, de országos és nemzetközi összefüggésekre is.
Nagyon sokat segített az, hogy nem engedtem be a napi
politikát az egyetem falain belülre. Ehhez a hagyományhoz ma is lehet ragaszkodni.
•

— Miben támaszkodhatott még az egyetem hagyományaira?

- Mikor rektorrá választottak 1994-ben, azzal kezdtem, hogy elolvastam elődeim fellelhető székfoglaló beszédeit. Meglepő következtetésre jutottam: a múltban is
ugyanazok a problémák feszítették az egyetemet, mint a
jelenben. Például az, hogy kevés a pénz. Élvezetes volt,
ahogy a rektor urak a városi vezetéshez, a diáksághoz, az
oktatótársakhoz szóltak. Tanulságos, hogy mit tartottak
fontosnak, illetve, hogy olvasták és idézték egymást. E
tradíció erősíti a mindenkori rektort, rögzíti az egyetem
misszióját.
•

- A professzori kör jeles tagjai, illetve a karok legjobb
tudósai rotációban egymást váltották a szegedi egyetem
élén. Ennek a hagyománynak is töretlenül kellfolytatódnia?

- A legendák szerint a hetvenes években hetente kétszer pár órát igényelt csak a tudományegyetem vezetése.
A kilencvenes években, JATE-rektorságom elején minden
munkanap felét ezzel a feladattal töltöttem, aztán az ezredfordulón túl ennél jóval több időt igényelt az universitas irányítása. Egy ekkora intézmény rektorának - a vezetői feladatai ellátása mellett - nagyon kevés ideje marad a
tanszékére, a kutatásra és az oktatásra. De azt gondolom:
az egyetem rektorának a professzori karból kell kikerülnie,
s persze szerencse, ha az illető menedzser-típusú is. Más
dolog a gazdasági vezetés: a főigazgató és csapata érkezhet
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kívülről. Ugyanis az egyetem nem gyár, mert itt a munka
tárgya és alanya is: ember, a legfőbb érték és a termék is: a
szürkeállomány.
•

— Hogyan viszonyul egymáshoz a felsőoktatás nagy átalakítása, az integráció és az úgynevezett bolognai folyamat?

- Tíz éves rektorságom nagy tanulsága, hogy nem
értékelünk nagy folyamatokat országosan, így nem korrigálunk csak helyileg, vagy lobbiérdekből. Máig nem értékeltük az integráció folyamatát, hogy mivé tette a felsőoktatást - országosan. Közben elindítottak egy új, a bolognai
folyamatot. Ez a felsőoktatás nagy problémája!
•

- E változás-sorozat hogyan hat a szegedi intézmény pozíciójára?

- A rendszerváltás után rohamosan növekedett a
JATE oktatógárdájának minősítettsége, miközben a természettudományi kar világszínvonalú maradt. Ez az intézmény egyesült a szakmailag erős orvosegyetemmel. De
egy universitashoz a művészeti képzés, vagyis például a
konzervatórium is hozzátartozik, nem szólva a többi kar
hozta sokszínűségről. Vagyis az integráció a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi rangját és színvonalát növelte, megerősödve vehet részt abban a küzdelemben, amit a
megmaradásért kell vívni az európai és nemzetközi piacon. Ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy a felsőoktatás nem piacosodhat el annyira, hogy elveszítse történelmi
rangját, szerepét, misszióját.
•

- A rektorság milyen helyet foglal el az ön munkásságában?

- Nagyon élveztem ezt az időszakot. Különösen az
első három évet, hiszen egy új egyetem struktúrájának,
hangulatának, munka légkörének kialakításában vettünk
részt. Ez értékteremtés és nem értékrombolás volt. Közben
írtam egy könyvet és akadémikus lettem, vagyis a megbízatásom teljesítése szakmailag sem vetett vissza.
•

- Ennek mi a titka? Teher alatt nö a pálma?

- Nem teljesen, hiszen súlyos betegségen estem át. A
legnehezebb időszakban, fölépülésemig Dobozy profeszszor, az SZTE általános rektorhelyettese vitte az ügyeket,
akinek ezért rendkívül hálás is vagyok. A töretlen szakmai előmenetelem titka az, hogy nem kísérletes tudományt művelek. így aztán jól hasznosíthattam azokat a
töredékidőket is, amiket például gyakori budapesti útjaim
jelentettek, mert például utazás közben, kocsiban is képes
vagyok olvasni, jegyzetelni.

•

— Csúcsdöntönek számít, hiszen háromszor nyerte el a
rektorságot, miközben két, részben különböző intézmény
elsőszámú vezetője volt: két ciklusban a József Attila
Tudományegyetemet irányította, aztán pedig a Szegedi
Tudományegyetem első rektoraként tette le az alapokat.
Kikre számíthatott, és mire támaszkodhatott e munkában?

- Segítőim közül nem szívesen nevezek meg senkit,
mert esetleg kihagyok valakit a hosszú névsorból. Azt
mindig szem előtt tartottam, hogy a rektori megbízatás
letelte után a tanszékre visszatérve is tudjam a munkám
folytatni. Rektorságom idején két aforizma föl-föl idézése
segített. Az egyik: a vezetés cselekvést jelent, nem pozíciót;
a másik szerint két kis ugrással nem lehet egy szakadékon
átugrani.

NÉVJEGY
Makón 1942-ben született Mészáros Rezső geográfus.
Diplomáját a József Attila Tudományegyetemen 1965ben szerezte. A JATE Gazdaságföldrajzi Tanszékén 1974
óta oktat, 1990-ben egyetemi tanári címet kapott, 19911994 között a T T K dékánja, 1994-től 2003-ig egyetemi
rektor. Egyik fő kutatási területe: a térfolyamatok vizsgálta. Szabadidejében szívesen utazik, teniszezik.
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Dobozy Attila, a SZOTE rektora 1997-2000 között; * Ú T AZ I N T E G R Á C I Ó H O Z
a Szegedi Tudományegyetem általános rektorhelyettese 2000-tól 2003-ig
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,Az integráció haszonélvezője: a hallgató"
- A rendszerváltozásig föl sem merült e feladat. Ám
a fordulat hozta megújuláskor azt gondoltam, e téren is
eredményes tudnék lenni. 1988-90 között a szegedi orvosegyetem tanári karát két, nem kifejezetten szakmai
témakör foglalkoztatta: az egyik az orvosi kamara újraválasztása, a másik: az egyetemi integráció.
•

- Miért kerültek előtérbe ezek az ügyek?

- Az orvoskamara azért, mert fontossá vált a belső érdekvédelem, az érdekérvényesítés és bizonyos etikai és elvi
kérdések tisztázása. Ügy gondoltuk: ezeket a szakszervezet nem jól oldja meg. Ugyanakkor az oktatók, világlátott emberekként látták, máshol milyenek a felsőoktatási
intézmények, s szerettük volna, ha a szegedi is ezekhez az
integrált egyetemekhez hasonlít.
•

- Kívülről érkező minta az integráció?

- Nem, hiszen 1950-ig Szegeden is integrált, s nem
szakegyetem működött. Ezt az egységet gondoltuk visszaállítani, s ebben szerettem volna én is szerepet vállalni.
•

Az önállóságból az integrációba vezette a Szent-Györgyi
Albert Orvostudományi Egyetemet Dobozy Attila 19972000 közötti rektorsága idején. Ő lett a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrumának első elnöke, illetve az
universitas általános rektorhelyettese. Ez utóbbi minőségében Mészáros Rezső betegségének idején, több hónapon
át irányította a Szegedi Tudományegyetemet. Véleménye
szerint soha ennyi változás ilyen - történelmi léptékkel
mérve - rövid idő alatt nem történt a magyar felsőoktatásban. Dobozy Attila akadémikussal, az innovációban és
a tudásipar kialakításában is jeleskedő Bőrgyógyászati és
Allergológiai Klinika korábbi vezetőjével az universitas kialakulásáról beszélgettünk.
•

|

—Az a kívülálló számára még csak érthető, hogy egy gyógyító orvos miért lesz tanszékvezető, de hogy miért vállal
rektori feladatot, az hosszabb magyarázatot kíván.
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- A változást mindenki akarta? Nem tapasztalt félelmeket Ön, aki 1996-tól az Universitas Egyesület elnöki feladatait is ellátta?

- Dehogynem. Nagyon is érzékelhető volt, hogy a
volt JATE és a tanárképző főiskola tart például az orvosegyetem gazdasági túlsúlyától, létszámbeli fölényétől. Az
orvosegyetemi közhangulatot pedig 1988-tól 2000-ig az
attól való félelem jellemezte, hogy az universitas irányításában a sok kisebb karral szemben kisebbségben marad.
•

— A rendszerváltás polarizálódást hozott — mutatja például az önkormányzatok, a politikai vagy érdekvédelmi
szervezetek számának megugrása. E folyamatnak nem
mond ellent az integráció?

- Az erőszakkal létrehozott struktúrák ellen lázadtak
az emberek. Ha az egy összevonás volt, akkor az ellen, ha
egy szétválasztás - mint az ötvenes években, szovjet mintára, az orvosegyetemnek egyetlen rendelettel való leválasztása a tudományegyetemről - akkor az ellen.
— Az universitas a tudományok összességét is jelenti. Egy
tudományegyetemnek integráltnak kell lennie. Melyek
voltak az ehhez vezető út első lépései?

DOBOZY ATTILA

- Az Universitas Egyesület, illetve különféle bizottságok alakultak. Együttműködés jött létre a sport, a gazdasági irányítás terén. Az első közös alakulatnak tagja volt
mind az öt, független szegedi felsőoktatási intézmény,
tehát a SZOTE, a JATE, a JGYTF, a SZÉF és a konzervatórium. Később, '98-'99 tájékán csatlakozott hozzánk
a hódmezővásárhelyi mezőgazdasági főiskola. Ök akkorra járták végig a maguk belső útját, s elhatározták, hogy
nem a korábbi anyaegyetemükhöz, a debreceni egyetemhez, hanem a Szegedi Tudományegyetemhez akarnak tartozni.

nyítása idején érnek be. Ilyen például a Fráter rektor által
indított, de az én vezetői ciklusomban átadott szemétégető
milliárdos nagyságrendű beruházása. Az én kezdeményezéseimnek egy része az universitas idején értek be. Ez a
folytonosság az egyetem sajátja.

•

- A leginkább integráció-pártinak a szegedi orvostudományi egyetem számított. Az orvosegyetemi rektorok
közötti éles vitákra emlékszem. Az álláspontok különbözőségét jelzi, hogy a Semmelweis Egyetem szakegyetem
maradt.

-Az orvosegyetem rektorának mennyiben volt más a feladata, mint egyéb, kevésbé mozgalmas időszakban?

- A rektor nem csupán az egyetem vezetője a
SZOTE-n, ahol az intézmény kiemelkedő költségvetéssel,
akkoriban 8-12 milliárd forinttal gazdálkodott, s amelyhez 3500 dolgozó tartozott. Abban is eltért a többi felsőoktatási intézménytől a helyzete, hogy elsődleges feladata
a beteg- és a progresszív ellátás, miközben részt kell vállalnia az önkormányzati betegellátásból is. A különbözőségek közé tartozott, hogy az Egészségügyi Minisztérium
felügyelete alá tartozott - nem úgy, mint most, mikor az
oktatási tárcához.

•

•

-A 2000-ben létrejött universitason belül mennyire tudta megőrizni jellegzetességeit az orvostudományi kar?

- Az egészségügyi ellátáshoz való igazodás miatt kell
saját érdekeit, struktúráját őriznie az orvostudományi
karnak. Ezért jött létre a Szent-Györgyi Albert Orvos- és
Gyógyszerésztudományi Centrum, két kar szövetsége az
universitason belül.
•

- Németországi, svájci, hollandiai és más országokbeli
tapasztalatai beépültek az integráció formájáról és mélységéről való vitákba?

- Az integráció közös élményünk volt az orvosegyetemi tanári karral. Tapasztalataim is megerősítették,
mennyire fontos a tudományos munka megbecsültsége.
Ugyanakkor az integráció elsőszámú haszonélvezője: a
hallgató. Azt is igazolva láttam, hogy az egyetemek orvosi
fakultásai a korszerű gyógyítás forrásai, de ennek anyagi
feltételei Magyarországon hiányoztak, s ezen szerettem
volna változtatni.
•

- Milyen beruházásokat,
eredményének?

változásokat tart rektorsága

- Az egyetemi irányítás jellegzetessége, hogy a korábbi
rektor által beindított folyamatok a következő rektor irá-

—Az idő kit igazolt?

- Az integráció visszavonhatatlan forma, így kell működnie egy tudományegyetemnek. Nincs visszaút. Csak
végre kell hajtani az elhatározásokat. Ám túlságosan sok
még az indulat e kérdések körül.
•

•

- Az integrációt megelőző fázisban nem csak az együttműködésre kész, hanem az egymástól földrajzilag távol
lévő, de hasonló profilú intézmények között is élénk volt
az együttműködés. Kimutatható-e különbség a négy orvosegyetem viszonyulása között?

-Az universitas rektori feladatait is ellátta Mészáros Rezső betegségének időszakában. E szemszögből nézve most
milyennek látja az integráció és az úgynevezett bolognai
folyamat egymásra hatását?

- Azért halad lassan az egyetemi integráció, mert
igénybe vette az összes emberi energiaforrást, de anyagi
források nélkül zajlik. Holott egy ilyen irányú és mértékű
átszervezés rendkívül pénzigényes. Fontos szempont, hogy
az integráció a vezető oktatók részéről érkező ötlet, de az
a hallgatók érdekét szolgálja. Ám az integrációs átalakulás közepette az egyetem nyakába szakadt a tömegképzés
és a kreditrendszer bevezetése, a bolognai folyamat. Ezek
súlyának jellemzésére csak annyit, hogy az egyetem a tömegképzés helyszíne lett: jelenleg kétszer-háromszor annyi
hallgatót alig több oktató tanít, mint korábban, az elitképzés időszakában. Persze pozitív változást hozhat például
a kredit-rendszer, mely a sokoldalúan képzett értelmiségiképzés irányába mutat. A Magyarországon minden hagyománytól mentes bolognai folyamat bevezetése ugyancsak
potenciálisan jó lehet. Tehát a felsőoktatás átalakulásának
akadozása nem az integráción múlik, hanem azon, hogy
az elmúlt öt-három évben rendkívül sok és fajsúlyos változás történt a felsőoktatásban, ám ezek hatása még nem
mérhető.
•

- Tehát milyen a mérleg? Mi valósult meg és mit kell még
tenni az universitas kiteljesedéséért?
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— Az integráció az eddigi öt esztendő alatt csak formailag történt meg. Úgy is mondhatnám: ezt megelőzően
Szegeden négy-öt független felsőoktatási intézmény, most
meg tizenegy független egyetemi kar létezik. A forma öszszeköti e karokat, de legfontosabb ügyeiket önállóan intézik. Például: önálló a költségvetésük, s a közös alap annyira minimális, hogy abból közös fejlesztés nem valósítható
meg; a hallgatói létszámot is sajátjukként kezelik a karok,
nem adnak át egymásnak létszámot; de a gazdálkodási
rendszer sem teljesen egységes; hiányoznak olyan szervezeti
feltételek, mint például az egységes hallgatói nyilvántartási
rendszer. Az egyetlen, ami a szegedi integráció lényegéből
jól működik: a TIK, az az információs központ és egyetemi könyvtár, ahol a különböző irányból képződő diákok
együtt vannak, belelátnak a másik értelmiségi csoport életébe, így egymástól is tanulnak. Utólag is igazolódott, hogy
jól döntöttünk, mikor nem ilyen-olyan intézeteket, hanem
egy információs központot kértünk és kaptuk az integrációt támogató beruházásként. Ez ugyanis kifejezi a lényeget:
az integráció az egyetemi diákság érdekét szolgálja. Hogy
az itt tanuló fiatal jobban képzett, világlátott, nyelveket ismerő, sokoldalú értelmiségi legyen. E tőről fakad, és aránylag könnyű lenne megvalósítani, például az összes karról
hallgatókat fogadó közös kollégiumok hálózatát, de e lépés
eddig még elmaradt. Összességében azonban sokkal több
változás és elvárás teljesült, mint amennyit finanszíroztak.
A jogszabályok engedékenyek, többféle integrációs formát
lehetővé tesznek. Ennek ellenére még egyetlen magyarországi egyetem se fejezte be az integrációt, amely nagyon is
emberfüggő folyamat. De nem szabad türelmetlennek lennünk, hiszen csak öt év telt el, ami a Szegedi Tudományegyetem, s különösen az egyetem, mint az emberiség egyik
legrégebbi intézménye történetében rendkívül rövid idő.
•

-A felsőoktatási törvény milyen újabb kérdések elé állítja
az egyetemet?

- A korábbi tradíció, a kollegiális vezetés feladását. Lejárt annak az ideje, hogy az egyetemi tanárok egymás közül
válasszanak rektort. Ehhez túlságosan nagy az intézmény,
túlságosan sok hallgatóval, túlságosan nagy költségvetéssel,
s olyan elvárások teljesítésének kényszerével, melyek ellátásához speciális, menedzser-szerű képességek szükségesek.
Ugyanakkor remélem, hogy a szakmai kérdések szakmai
testületek kezében maradnak. De azt is remélem, hogy e
szakmai kérdésekbe a gazdálkodási és pénzügyi kényszerek
kevésbé fognak beleszólni, mint az elmúlt öt-tíz évben. A
hazai felsőoktatás nagy átalakulásából összességében jól jött
ki a Szegedi Tudományegyetem. Ha tudatosodik, hogy a
nehézségek egy része nem az integráció, hanem a felsőoktatást ért egyéb változások miatt következett be, akkor azt
kell, mondjam: nem bántam meg, hogy részese voltam e
nagy léptékű változásnak.
Ú . I.
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évjegy

Szegeden,

1939-ben született Dobozy Attila

orvos,

bőrgyógyász. A S Z O T E mellett a JATE vegyész szakán
4 félévet végzett. A S Z O T E mikrobiológiai tanszékén
dolgozott 1963-1968 között, majd a bőrgyógyászati
klinikán, amelynek 1986-tól klinikai igazgatója is volt.
A tanszékvezető egyetemi tanár 1993-1997 között klinikai rektorhelyettes, 1997-től 2000-ig a S Z O T E rektora, majd 2003-ig a Szegedi Tudományegyetem általános rektor-helyettese. Dobozy Attila kutatási területe
a bőrgyógyászat, a klinikai immunológia, 1998 óta az
MTA levelező tagja, összesen több mint 300 közlemény
szerzője.

RÁcz

BÉLA

Rácz Béla, a JATE megbízott rektora 1994-1995 között,
a Szegedi Felsőoktatási Szövetség első elnöke
„A természettudományos

képzés erősítése az SZTE stratégiai

célja"

pályázatot, melyet Mészáros Rezső nyert el. Úgy tűnt, sikerül úrrá lenni a nehézségeken, amikor 1995 márciusában
jött a Bokros-csomag, s kényszer eseménysornak lettünk
a részesei. A megszorítás-csomag első hatása létszámcsökkentést jelentett, melyeket nyugdíjazásokkal, s a megszüntethető állások eltüntetésével igyekeztünk megoldani, de a
leépítés így is 250 személyt érintett a körülbelül 600 fős oktatói és a nagyjából 700 fős nem oktatói körből. 1995 őszén
Szegeden járt Bokros Lajos, akivel sikerült megegyezni: a
megszorítások általa korábban bejelentett második hulláma elkerülhető, ha a magyar felsőoktatás megreformálja
önmagát. Erre hozzáláttunk a hosszú távú tervezéshez, a
Világbank vezetőivel tárgyaltunk, s az integráció kísérleti
intézménye lettünk. Mindez tőlem általános és integrációs,
majd stratégiai rektor-helyettesi munkát kívánt.
•

-A felsőoktatás átalakulásában civil szervezetek is szerepetjátszottak?

- Létrejött 1994-ben az universitas egyesülés, mely a
Szegeden működő felsőoktatási intézmények szervezeteként koordinálta az eseményeket. Sőt: még pályázott is,
és sikerrel hozta létre az új közös telefonközpontot. Majd
az egyesülés megkapta hasznosításra a volt szegedi orosz
laktanya épületeit.
•

Az egyetem fejlesztésében játszott kiemelkedő szerepéért
Pro Universitate-díjjal is kitüntették Rácz Bélát, aki az
egyetemi stratégiai tervek készítésében szerzett érdemeket.
A politikai megfontolások mögötti világról, a gazdaság
versenyképességét szolgáló és az egyetem jövőjét biztosító
struktúra kialakulásáról, a Szegedi Felsőoktatási Szövetség
küldetéséről, az új szakokról és a finanszírozás buktatóiról
beszélgettünk Rácz Bélával, a Szegedi Tudományegyetem
stratégiai rektor-helyettesével.
•

- Egy fizikusból miként lett egyetemi stratéga?

- A József Attila Tudományegyetem (JATE) általános és
tudományos rektor-helyetteseként az 1993-ban elfogadott
felsőoktatási törvénynek megfelelően az egyetem működési
szabályzatának átalakítása lett a feladatom. Ám Csirik János
rektor 1994 nyarán elvállalta a helyettes államtitkári posztot az oktatási tárcánál, ezért ügyvezető rektor-helyettesként
nekem kellett elindítani az új tanévet és kiírni az új rektori

—A felsőoktatási reformnak mi volt az első lépése?

- Az Universitas Egyesületben kezdődött el a felsőoktatási reform kidolgozása, ami a világbanki szakértők
látogatásával indult el. Az Universitas Egyesület hozta létre azt a bizottságot, mely a tagintézmények képviselőivel
elkezdte az érdemi munkát.
•

- Rendelkezésükre állt valamiféle minta e nagy léptékű
átalakításhoz? Egyáltalán: milyen munkamódszerrel dolgoztak?

- Az Universitas Egyesület évente 4-5 alkalommal
ülésezett, s tárgyalt a jövőről. De a felsőoktatás kiterjedt
szervezeti rendszerének reformjához semmiféle elméletet
nem ismertünk, nem tanultunk. Ezért a Világbank szakértői a „kérdezve tanítás" módszerével jártak el. így például kérték: készítsünk listát például az oktatókról, és a nem
oktató dolgozókról; a hallgatói létszám struktúrájáról; a
költségvetésről, mert hogy a szükséges lépések kiindulópontja az adatsorok elemzése. Akkor ismerkedtünk meg a
S W O T analízis módszerével, ami ma már rutin eljárás.
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•

— Ezek szerint lépésről lépésre tanultak maguk a reform
kidolgozói is — például az amúgy ellentmondásos megítélésű Világbank szakembereitől?

- Nagyon sokat köszönhetünk a Világbanknak. Megjelenésükkor már túl voltunk egy döccenőn: a világkiállítás lemondásán. Egy hasonló kudarc elkerülése érdekében
nagy szükség volt arra, hogy külső szakértők segítsék a
munkát.

* Ú T AZ I N T E G R Á C I Ó H O Z -

•
•

- Milyen kulcskérdésekre kellett választ adniuk?

- A Bokros-csomag idején a felsőoktatás legnagyobb
bajának azt tartották, hogy az egy főre jutó nemzeti össztermék másfélszeresét költöttük egyetlen hallgatóra, miközben a nemzetközi arányszám 60 százalék volt. El kellett dönteni, hogyan tovább. Lecsökkentjük a ráfordítást?
Azonos költséggel növeljük a hallgatói létszámot? Ez utóbbi történt: a hallgatói létszámot megdupláztuk, vagyis az
OECD-átlagra növeltük. A másik kulcskérdés: a képzési
struktúra hozzáigazítása a munkaerő-piaci igényekhez.
Ennek érdekében elkezdtük bújni a statisztikai évkönyveket és modelleket állítottunk föl. Például kiderítettük: egy
diplomás hivatási ideje 40 év. így meg lehetett becsülni,
hogy egy adott létszámú képzés mellett hány szakemberre és hány állásra van szüksége az országnak. Döbbenetes
élményt jelentett a demográfiai adatok változásának öszszevetése: 1972-74 táján 190 ezer volt a születési szám, s e
korosztály akkor épp bent volt az egyetemen, ám onnan
kezdve drasztikusan csökkent a gyereklétszám, amiből világosan következett számunkra az iskola bezárások elkerülhetetlensége, a pedagógus állások megszűnése és az, hogy
a tradicionálisan tanárképzéssel foglalkozó JATE bajba kerül, ha nem változtat oktatási kínálatán. Ekkor kezdtünk
azon agyalni, hogy milyen képzéseket indítsunk el. De erre
sem volt túl sok időnk. Adódott egy helyzet, mikor egyetlen óra alatt 40 új szakot kellett megneveznem, olyanokat,
amelyek képzésére képes a szegedi egyetem és elképzelhető,
hogy van rá munkaerő-piaci kereslet is. A különböző karok
együttműködésében, a meglévő képzések kombinációjával
új, nem tanár szakokat találtunk ki. így jött létre például
az alkalmazott fizikus szak, a klinikai biológus és az orvosi
biológus szak, amit akkreditálni is sikerült. Nagy lökést
kapott a közgazdász kar létrehozása, mert életképesnek
tűntek az orvos-közgazdászhoz hasonló közös szakok.
•

- A világbanki külső hatás, vagy a belpolitikai kényszer
miatt lett sürgős az integráció?

- A világbanki szerződés megkötése előtt, még 1996ban módosították a felsőoktatási törvényt, ami kikényszerítette az egymás melletti felsőoktatási intézmények integrációját. Az indokok között szerepelt a közös kapacitások
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jobb kihasználása és a jobb együttműködés. E jogszabály
előírta a menetrendet: 1998-tól létre kell hozni a felsőoktatási szövetségeket, melyek átalakulhatnak egyetemmé,
mert 2001 január l-jétől már csak egyetlen integrált intézmény létezhet. Tehát két év volt arra, hogy laza szövetség
keretében elinduljon az integrációs munka. Debrecenben
és Szegeden alakult meg elsőként, 1998 májusában a felsőoktatási szövetség.
— Hogyan kell elképzelnünk: milyen alakulat volt, hogyan
lélegzett a Szegedi Felsőoktatási Szövetség (SZESZ)?

- Szervezeti és működési szabályzat alapján működött, demokratikusan választott irányító testülettel. E
szenátus feladata volt az összes közös tevékenység előkészítése, így például a szükséges szabályzatok megalkotása.
Két éves működése alatt, a sokszor bizonytalan külső körülmények között felelős és megfontolt döntéseket hozott,
s eredeti küldetését, az integráció előkészítését sikerrel oldotta meg.
•

- Mennyire volt meggyőző e helyzet általánosan, vagy
csak kevesek megvilágosodásáról volt szó?

- A teendőket mindenki látta. De abban is egyetértettünk, hogy a reform és az integráció céljait, illetve az
SZFSZ-t minél szélesebb körben ismertté kell tenni. Ezért
kommunikációs offenzívába kezdtünk: például az SZFSZ
megjelent a Szegedi Nemzetközi Vásáron mint a régió
egyik legnagyobb szolgáltatója; mindenhova elzarándokoltam és nyilatkoztam, ahol csak kíváncsiak voltak a
reformra; közben persze az intézményeken belül oktatói
és dolgozói fórumokat tartottunk. Azt tapasztaltam, hogy
a változás terveiről hallva a felsőoktatáson belül és kívül
sokan csak legyintettek, úgy voltak vele, hogy túl kell
élni egy újabb reform-kísérletet, de úgyis minden marad
a régiben. 1999-re világossá vált, hogy az integráció ügye
önkéntes alapon nem halad megfelelő ütemben, ezért az
oktatási tárca a felsőoktatási törvény módosításával kötelezővé tette a megfelelő intézmények összevonását.
•

— Milyen indokok alapján alakult ki: mely fejlesztési beruházások szolgálják az integrációs célokat?

- Világos volt: ha a hallgatói létszám jelentős mértékben megemelkedik, akkor a rendelkezésre álló infrastruktúra (például a 300 fős egyetemi könyvtári olvasóterem)
nem megfelelő. Az is kitűnt: ennyi hallgató oktatása az
addigi „kisipari módszerekkel" nem megy, vagyis teret
kell adni az önálló munkának. Az ehhez szükséges kapacitás növeléséhez is egy nagy tudású könyvtár fölépülése
tűnt szükségesnek. Fölvetődött - második lépésként - : a
könyvtár elköltözésével félig kiürülő Dugonics téri épüle-

RÁcz
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tet át lehetne alakítani a hallgatói szolgáltatás központjává. A harmadik program szerint a sok járulékos költséggel
működő kollégiumok mellett olyan, német modell szerinti
diáklakásokat hoztunk volna létre, amelyeket az egyetem
birtokol és bérbe ad a hallgatóknak.
•

- Ilyen léptékű feladatok elvégzésére jó megoldás belülről,
a professzori karból vezetőt keresni?

Ezt bizonyítja az is, hogy a „shanghaji listán" a magyarországi egyetemek közül a szegedi az első. De például a
kutatás-fejlesztési területen jó kapcsolatokat ápolunk. Ez
megmutatkozik az egyetem költségvetésében is, aminek
újabban egyharmada az oktatási tárca, másik harmada az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár révén érkezik, de a
harmadik harmad külső (önköltséges oktatásból, a tudományos és ipari projektekből eredő) forrás. Tehát számos
más jele van annak, hogy az egyetem jó irányban halad.

- Egy ekkora egyetemen mindig találni olyan oktatót,
aki néhány évre elszakad a szakmájától és az egyetemért
dolgozik. De egész embert kívánó feladat az egyetem irányítása: például a szövetség elnökeként nem maradt időm
az oktatói feladatok ellátására.
•

Ú . I.

- Ha visszanéz, mit lát: az akkor kitűzött célok megvalósultak?

- A hallgatói létszám nőtt, mégpedig a háromszorosára; megépült az egyetemi könyvtár. De például a felvételi
keretszámnak a jelentkezők érdeklődéséhez való igazításából az következett, hogy a műszaki és a természettudományi szakok hallgatói létszáma nem emelkedett úgy, mint a
jogi és a közgazdasági. Ez annak a normatív finanszírozási
modellnek az eredménye, amit ez a világbanki program
preferál. Ha ugyanis a hallgatói létszám határozza meg a
finanszírozást, akkor az egyetem mindent megtesz e létszám növeléséért, vagyis jól hangzó, de semmi gyakorlati
értékkel nem bíró képzést is folytat. Az utolsó pillanatban
vagyunk, hogy a helyzetet megfordítsuk. Ezért foglalkozunk a műszaki felsőoktatás meghonosításával, vagyis a
természettudományos képzés erősítése szerepel a Szegedi
Tudományegyetem stratégiai céljai között.
•

- A bolognai folyamat hogyan hatott az éppen csak integrálódott intézményre?
N

- A normatív finanszírozás a bolognai folyamattal egy
rossz „elegyet" hozott létre: az oktatást nem a szakmai kívánalmak határozzák meg, hanem a finanszírozási hátsó
gondolatok. Vagyis ha kell, ha nem kell az adott szakhoz,
de minden tanszék és oktató érdeke az, hogy tanórát szerezzen, mert a kredit-alapú finanszírozásban így jut pénzhez. Ugyanakkor a társadalom, vagyis a munkaerőpiac, a
kereskedelem, az ipar teljesen érintetlen maradt: még most
sem érzékeli, mit jelent a kétszintű oktatás, pedig az 1999.
évi szerződések következménye a bolognai folyamat.

évj egy

Endrődön születetett 1946-ban, Debrecenben 19641969 között végezte egyetemi tanulmányait Rácz Béla
fizikus, aki 1990-ig az MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoportjában dolgozott, majd a JATE optikai és kvantumelektronikai tanszékére került. Egyetemi tanárrá,
illetve a JATE általános és tudományos rektor-helyettesévé 1994-ben, a Szegedi Felsőoktatási Szövetség elnökévé 1998-ban választották meg, a Szegedi Tudományegyetem stratégiai rektor-helyettese. Kutatási területe
a nitrogénlézerek és a nitrogénlézerrel gerjesztett fes-

- A stratégiai rektor-helyettes szerint milyen jövő elé néz
a Szegedi Tudományegyetem?

téklézerek vizsgálata, fejlesztése - közel száz tudomá-

- Kellő időben és kellő komolysággal kapcsolódott a
folyamatokba a szegedi egyetem, így aztán állja a versenyt.

gyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével tüntet-

•

nyos közlemény és négy szabadalom társszerzője. Az
MTA Fizikai díját 1990-ben nyerte el, 2006-ban a Maték ki.
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Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora (2003-tól)
„ Tudományos tevékenységünk világviszonylatban is
versenyképes, legtöbb képzésünk megfelel az európai
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elvárásoknak"

talatunk abban, milyen egy ilyen hatalmas intézményben
létezni, dolgozni, és hogyan lehet működtetni, irányítani azt. Ezért az első három év olyan tanulási folyamat
volt, melynek során kialakultak az együttélés szabályai.
A tudományos tevékenységben nem jelentett különösebb
változást, kihívást az integráció, hiszen korábban is számos „karközi" kutatási program folyt, jó néhány hazai és
nemzetközi pályázaton közösen bizonyultak sikeresnek az
egyes intézmények kutatói. A tudományos munka természete ilyen: elszigetelten egyetlen ember, műhely sem lehet
igazán eredményes. Az oktatásban azonban jóval nehezebb megvalósítani a valódi integrációt, hiszen a magyar
felsőoktatásban az egyes karok szinte kizárólag a saját hallgatóikkal foglalkoznak, az együttműködésre, az átoktatásra alig-alig volt eddig példa. Szerencsére a közelmúltban
az egyetemek környezetében olyan változások zajlottak le,
amelyek mindenki számára világossá tették, hogy ezentúl
az oktatásról is másképpen kell gondolkodnunk. A képzési rendszer átalakítása a Bologna-folyamatnak megfelelően
automatikusan magával hozza a karok közötti éles határok
lebomlását, szükségszerűvé teszi az együttműködést. Ezért
biztos vagyok abban, hogy a következő években az oktatás
terén is megvalósul az érdemi integráció. Az pedig, hogy
az egyes intézmények ezek után is megőrzik saját kultúrájukat, hagyományaikat, egyáltalán nem baj, hiszen ahogyan egy ország, úgy egy szervezet is csak az azt alkotók
kultúrájából, hagyományaiból építkezhet.
Az egyetemek nemzetközi rangsorában, az úgynevezett
shanghaji listán igen előkelő helyen áll, Magyarországon
az első a Szegedi Tudományegyetem. A régió tudásközpontjaként is emlegetett intézmény 2003-ban megválasztott, majd 2006-ban újraválasztott rektora, Szabó Gábor
az eddig megteremtett szilárd alapokon tervez változásokat és fejlesztéseket. Szerinte tudományos tevékenysége
alapján világviszonylatban is versenyképes, Magyarországon a leggazdagabb képzési kínálatattal büszkélkedhet az
immár tizenkét karú szegedi egyetem.
•

— Rektor úr egy olyan egyetem vezetését vette át 2003.
június elsején, amely 2000. január elsején jött létre több
intézmény egyesítésével. Azt már 2000-ben tudtuk, hogy
a valódi integráció hosszú időt igényel majd. Mennyire
vált egységessé a Szegedi Tudományegyetem?

— A 2000. január elsejei integráció egy adminisztratív
lépés volt, mellyel nagyon eltérő kultúrájú, hagyományú
intézmények egyesültek. Akkor még nemigen volt tapasz-
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•

— Három évvel ezelőtt egy tízkarú intézmény vezetésével
bízták meg. Második rektori ciklusát 2006. július elsején már egy tizenegy fakultásból álló egyetem élén kezdte
meg, amely szinte azonnal egy újabb, tizenkettedik karral bővült. Hány karú Szegedi Tudományegyetemet ad
majd át utódjának?

- Valóban, először a zenekonzervatórium alakult át
főiskolai fakultássá, idén pedig létrejött a Fogorvostudományi Kar. Evek óta dolgozunk egy műszaki-mérnöki
egyetemi kar létrehozásán, de valószínű, hogy ez nem egy
újabb intézmény alapításával valósul majd meg, hanem a
jelenlegi élelmiszeripari főiskolai kar bázisán, a természettudományos és mérnökképzést folytató egységek együttműködésével, közös, egyetemi beruházással. Tizenharmadik kar tehát valószínűleg nem lesz, de bízom abban, hogy
2010-ben utódom egy olyan intézményt „örököl" majd,
amely az ország talán leggazdagabb képzési kínálatával
büszkélkedhet, mely szinte minden tudományterületet és
számos művészeti ágat átfog.

SZABÓ GÁBOR

•

- Milyen változásokat hozott, illetve hozhat a Szegedi
Tudományegyetemnek hazánk csatlakozása az Európai
Unióhoz?

— Ügy gondolom, egy olyan tudásközpont számára,
mint a Szegedi Tudományegyetem, az uniós csatlakozás
nem kényszerű változásokat, hanem inkább lehetőségeket jelent. Kutatóink évtizedek óta kiterjedt nemzetközi
kapcsolatokkal rendelkeznek, és folyamatosan bizonyítják versenyképességünket nemcsak Európában, hanem
világviszonylatban is. Ezt mutatja egyebek között az
a tény, hogy immár harmadik éve igen előkelő helyen
állunk az egyetemek nemzetközi rangsorában, az úgynevezett shanghaji listán. Biztos vagyok abban, hogy
nemcsak tudományos tevékenységünk, hanem a legtöbb
képzésünk is megfelel az európai elvárásoknak. Elsőként
kémiából szereztük meg azt a tanúsítványt, amely lehetővé teszi, hogy az Európai Unió minden országában érvényes, úgynevezett eurobachelor fokozatot szerezhessenek
a Szegedi Tudományegyetemen végzett hallgatók. A közeljövőben más képzési területeken is kezdeményezzük a
tanúsítási eljárást. Fontosnak tartom, hogy tizenhét doktori iskolánk is éljen az Európai Felsőoktatási Tér nyújtotta lehetőségekkel és az egyetem nemzetközi hírnevét
kihasználva minél több külföldi hallgatót fogadjon az
Európában már általánossá vált társ-témavezetői rendszerben. Hasonló lehetőségeket látok mesterképzéseink
esetében is: a külföldi hallgatók egy-egy szemesztert
hallgathatnak nálunk, vagy valamely képzés egy kiváló
iskolája kedvéért jönnek majd hozzánk. Ezt az úgynevezett „joint degree", vagyis közösen kibocsátott diploma
rendszere teszi lehetővé Európában, melynek érdekében
a SZTE természetesen minél több együttműködés kialakítására törekszik majd. Abban azonban nem hiszek,
hogy az EU-hoz történt csatlakozás hatására tömegesen
jönnek majd ide más országokból a hallgatók, vagy a mi
diákjaink mennek a jelenleginél nagyságrendekkel nagyobb számban külföldre tanulni. Ennek több akadálya
is van. Egyrészt a nemzetközi együttműködés csak a kiválóságon alapulhat, a tömegképzés pedig ezt egyetlen
országban sem biztosítja. Másrészt sehol nincsenek akkora kapacitások, hogy tömegével tudják fogadni a külföldi hallgatókat. Úgy gondolom, reálisan azzal lehet számolni, hogy a legkiválóbb hallgatók - mondjuk a diákok
öt százaléka - tudnak élni a -mobilitás lehetőségével. E
téren vannak még tennivalóink, de bízom abban, hogy a
több mint 150 testvér- és partneregyetemi kapcsolatunk
megfelelő hátteret biztosít a továbblépéshez. A kapcsolatok bővítése mellett azonban van az egyetemnek egy
másik fontos felelőssége is: a tehetséggondozás keretében
lehetővé kell tenni, hogy azok a hallgatók is eljussanak
külföldre, akik teljesítményük alapján erre érdemesek,
anyagi lehetőségeik azonban szűkösek.

•

- A mobilitás biztosítása mellett legalább ilyen fontos
feladat a legkiválóbb hallgatók és oktatók megnyerése és
megtartása. Gyakran hangsúlyozza azt a célkitűzését,
hogy a Szegedi Tudományegyetem, mint a régió legnagyobb munkaadója egyben a legjobb munkahelye legyen
polgárainak, hogy magas társadalmi presztízse legyen
az egyetemen kutatni, oktatni, szolgáltatni és tanulni.
Mit tett és milyen tervei vannak ennek megvalósítása érdekében?

- Minden vezető alapvető érdeke, hogy a szervezet
tagjainak a lehető legnagyobb jólétet biztosítsa a minőségi
teljesítményhez igazodó stabil jövedelemmel és munkahellyel. Egy költségvetési intézmény vezetőjének ugyanakkor
jóval kisebb a mozgástere e tekintetben, mint egy vállalati menedzsernek. A jogszabályok ugyan ma már lehetővé
teszik, hogy az intézmények rugalmasabban gazdálkodhassanak a bérkeretükkel, ugyanakkor további finomításokra van szükség ahhoz, hogy olyan juttatási rendszert
alakítsunk ki, amely jobban illeszkedik a dolgozók igényeihez. További probléma, hogy az egyetemi integráció
során meglehetősen eltérő helyzetű intézmények egyesültek, ezért fontos feladatunk a több mint hétezer dolgozó
juttatásainak egységesítése. A hallgatók számára nyújtott
szolgáltatások terén jelentős előrelépés a József Attila Tanulmányi és Információs Központban létrejött hallgatói
szolgáltató iroda, ahol egyablakos rendszerben intézhetik
el az ügyeiket. Folyamatosan korszerűsítjük a kollégiumainkat, bővítjük az informatikai rendszerünket, és nagy álmom válik majd valóra, ha a várossal közösen megépítjük
az egyetemi uszodát.
•

— Az egyetem és a város példaértékű
együttműködésének kiemelkedő eredménye lehet a Nemzeti Fejlesztési
Terv keretében megfogalmazott programok megvalósítása. Milyen tudományos súlypontjai vannak a pályázatoknak?

- Az első súlypont az egészségtudományhoz kapcsolódik. A betegellátás fejlesztése, korszerűsítése mellett
fontos célkitűzés az egészségipar meghonosítása. A második súlypontot a biotechnológia és bioenergetika jelenti, amelynek eredményeként a régióban keletkező biomasszából állíthatunk elő „zöld" energiát. A harmadik
terület az agroinnováció, melynek keretében új élelmiszeripari termékeket és eljárásokat fogunk kifejleszteni.
A negyedik súlypont a szoftverfejlesztés - e téren már
létrejött az együttműködés két világcéggel, a General
Electric-kel és a Siemens-szel. Az ötödik terület az anyagtudomány, mely a műszaki képzés fejlesztésével kaphat
lendületet. Ezek a stratégiai kutatási projektek közvetlenül is hozzájárulnak majd a régió gazdasági fejlődéséhez,
a munkahelyteremtéshez.
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— Tizenöt év múlva lesz 100 éves a szegedi felsőoktatás.
Milyen lesz a Szegedi Tudományegyetem ezen az évfordulón?

- Olyan, amely nemcsak az oktatásban és a kutatásban jeleskedik, hanem a tudástranszfer révén a gazdasági
élet fontos szereplője, amelynek számos sikeres vállalkozás
köszönheti létét, dolgozóit, eredményeit.
K. G.
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Szabó Gábor az Élelmiszeripari Technológiai Egyetemen,
Moszkvában szerzett okleveles gépészmérnöki (1976),
majd a Budapesti Műszaki Egyetemen gépipari gazdasági
mérnöki (1982) diplomát. Tudományos fokozatai: Budapesti Műszaki Egyetem, oklevél; kertészettudományi
doktori fokozat (1983), műszaki tudomány kandidátusa (1988), habilitált doktor (1998). Kutatási területei:
Vibro-aero fluidizációs szárítás, agglomerálás, instantizálás, hibrid energiaközléses anyagkezelés, mikrohullámú hőközlés, mikrohullámú extrakció, hő-, anyag- és
impulzus transzport folyamatok, hűtve és fagyasztva
gyártás, tárolás, energiamenedzsment. Szegedre kerülve számos egyetemi tisztség ellátásával bízták meg.
így például SZÉFK: tanszékvezető (I989-), oktatási főigazgató-helyettes (1989-1993), tudományos főigazgató-helyettes (1993-1996), kari főigazgató (1996-2003);
SZTE: gazdasági és közkapcsolatok

rektorhelyettes

(2000-2003), rektor (2003-). Tudományos tisztségei:
MTA Szegedi Területi Bizottság Műszaki Szakbizottsága, elnök (1999-2003). MTA Szegedi Területi Bizottság
Műszaki Szakbizottsága, Élelmiszergépészeti és Művelettani Munkabizottság elnöke (1997-2003).

MTA

Agrártudományok Osztálya, Agrárműszaki Bizottsági
tag (2001-től). Honourable Member of the Scientific
Council of I. I. Mechnikov Odessa National University
(2005). Kitüntetések: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
(1998-2002), Akadémiai Díj (2001), A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (2004), Magyar Köztársasági
Érdemrend Középkeresztje (2005). Nyelvtudás: orosz,
angol. Szabadidejében Szabó Gábor szívesen teniszezik,
síel és lovagol.
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BECK GYÖRGY

XII. „Elindultam szép hazámbul..."
Egykori hallgatók ma
Beck György, a Hewlett-Packard magyarországi vezérigazgatója
„A Szegedi Tudományegyetemnek

nagyon jó a híre"

A Hewlett-Packard magyarországi vezérigazgatója, Beck
György 1973-tól 1978-ig járt a József Attila Tudományegyetem matematikus szakára, programtervező matematikusként végzett. Nagyon szívesen emlékszik vissza
egyetemi éveire.
Beck Györgyöt tanította még Kalmár László, a következő generációból pedig többek között Szőkefalvi-Nagy

Béla, Pollák György, Móricz Ferenc és Hatvani László. Erős
oktatói kar volt akkor, mondja. „Nagyon komoly alapokat
kaptunk. Nem véletlen, hogy itt szereztem meg a doktori
fokozatomat is Móricz Ferencnél. Igaz, közben eltöltöttem
egy évet a Koppenhágai Műszaki Egyetemen is."
Az informatika azért is érdekes terület, mert üzletileg
nagyon dinamikusan fejődött, s közben elméletileg is sok
újdonságot hozott. „Az egyetemen akkor a MINSZK 22
számítógépünk még két szobát foglalt el, és órákig sorban
kellett állni, hogy egy feladatot megoldhassunk rajta. Ma
viszont egy apró zsebkalkulátor is többet tud már annál a
régi, hatalmas computernél."
Érdekesen alakult Beck György karrierje. Hisz miközben soha nem változtatott állást, immár az ötödik cégnél
dolgozik. Az egyetem után, 1978-ban a Számítógép-alkalmazási Kutatóintézetnél (SZAMKI) kezdett, de a vállalat
néhány év múlva két másik magyar céggel összeolvadva,
SZAMALK néven működött tovább. 1990-ben a Digital
Magyarország a SZÁMALK, a KFKI és az amerikai DIGITAL Equipment Corporation vegyesvállalataként jött
létre. Beck György itt szoftver-támogatási vezető, üzletági
igazgató, kereskedelmi igazgató majd vezérigazgató lett. A
céget 1998-ban megvette a Compaq, majd egyesültek a
Hewlett-Packarddal, azóta a H P Magyarország vezérigazgatója.
Cége élénk kapcsolatokat ápolt a József Attila Tudományegyetemmel, majd a jogutód Szegedi Tudományegyetemmel. A hallgatók gyakorlatra mehetnek hozzájuk,
és többféle támogatást is nyújtanak az egyetemnek. Beck
György a legutóbbi időkig tagja volt az egyetem Társadal-
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mi Szenátusának. Ez a rendszer most alakult át, Gazdasági
Tanácsadó Testület jött létre a Szenátus helyett. A HP a
legtehetségesebb diákokat évről évre ösztöndíjjal támogatja, ennek összege havi 60 ezer forint. Dokumentációval,
újságokkal, könyvekkel látják el az egyetemet. Anyacégüknek is vannak kutatási pályázatai, amelyek természetesen a Szegedi Tudományegyetem számára is lehetőségeket
jelentenek.
Üzletemberként úgy gondolja, hogy a mai egyetemek
többsége kiváló alapokat ad a diákoknak, hisz sok kiváló tudós és kutató oktat, akik jó szaktudást adnak át a
hallgatóknak. Fontos, hogy sokan közülük külföldön is
rendszeresen kutatnak, így jól ismerik az európai és a világtendenciákat. Az viszont problémát jelent, hogy nincs
összehangolva a kereslet és a kínálat. A gazdaság oldaláról
úgy tűnik, kevesebb bölcsészre és jogászra és több mér-
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nőkre lenne szükség. Egy friss nemzetközi felmérés szerint
az EU 25 tagországában a diplomások között a mérnökök
aránya 8 százalék - Magyarországon csak 4. Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban majd négyszer
annyi programozó végez, mint nálunk, Írországban pedig
tízszer annyi. Ez pedig Beck György szerint kizárólag az
egyetemi felvételi keretszámok meghatározásán múlik, hiszen például Szegeden minden szellemi feltétele megvan
annak, hogy több programozót képezzenek, ráadásul ennek a szaknak óriási hagyománya is van itt.
A közelmúltban néhány külföldi minősítő intézet listáján a Szegedi Tudományegyetem végzett a legelőkelőbb
helyen a magyar felsőoktatási intézmények közül. Beck
György ezt az értékelést reálisnak tartja, szerinte a Szegedi
Tudományegyetemnek nagyon jó a hírneve.
M.T.

B Ó D I S - W O L L N E R IVÁN

Bódis-Wollner Iván neurológus
„Amerikában

büszkén viselem a szegedi

dísztalárt"

Bódis-Wollner Iván nem sok időt töltött a szegedi orvosegyetemen: alig egy hónapot. 1956 szeptemberében
kezdte meg tanulmányait, de az októberi forradalom
után elhagyni kényszerült az országot. A ma New Yorkban élő neurológus azonban nem szakította meg szegedi
kapcsolatait, legutóbb az Élettudományi Társaság 2006
júniusi konferenciáján járt szülővárosában, akkor mesélt
arról, mit jelent számára: „haza".
„A Belvárosi és utána a Juhász Gyula utcai általános iskolába jártam, és a Radnóti Gimnáziumban érettségiztem. Édesapám, dr. Wollner Sándor erdőmérnök és
közgazdász volt, nagyapámnak Hódmezővásárhelyen volt
cementgyára. Szüleim hamar elválltak. Apám a háború
után a szociáldemokrata párt jobboldalához tartozott, és
erdészeti államtitkári funkcióig vitte. 1948-49-ben távozott az országból, Ausztráliába ment, ott is élt élete végéig.
Nevelőapám Bódis Lajos szülész-nőgyógyász professzor
volt a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, ezért van két
vezetéknevem."

Az ifjú orvostanhallgató részt vett az 1956-os szegedi
tüntetéseken, az elsők között lett a MEFESZ egyik itteni tagja, november elején beszédet is tartott, ezért aztán
november 12-én, az oroszok bevonulása után anyja rimánkodására elhagyta az országot: a Szabadkán élő Bódis
rokonokhoz ment. Egy hónap után Bécsbe utazott. A Rockefeller Alapítvány szerény, 50 dolláros havi ösztöndíjával
iratkozott be az orvosi egyetemre úgy, hogy alig beszélt
németül. Közben egy csokigyárban dolgozott, hogy megélhetését biztosítsa. Persze németül és angolul is tanult.
Cselédkönyves orvosként az észak-ausztriai Horn városába került, innen azonban rendszeresen visszajárt Bécsbe
színházba, kiállításokra, kávéházakba. „Egyetemistaként
a kakasülőn kuporogtam, és a legolcsóbb éttermekbe jártam, most élvezem, hogy jó helyről nézek operát és elegáns éttermekbe járhatok." Közben kapott egy ösztöndíjat
Cambridge-be.
„Az ottani élettani intézet színvonalát jelzi, hogy akkor 2-3 Nobel-díjas is dolgozott ott. Én naivul azt hittem,
hogy itt majd minden kérdésemre választ kapok. Hamar
rá kellett azonban jönnöm, hogy ezek a nagy tudósok maguknak való emberek, féltékenyen őrzik a tudásukat. Az
ötórai teákon tanácsos volt csak olyan kérdést föltenni,
amelyre az ember tudta a választ. Az egyetlen kivétel az
egyik Nobel-díjas, Hodgkin professzor volt, akitől a nyirokrák bizonyos fajtáit nevezték el. Tőle valóban lehetett
kérdezni. Arra viszont nagyon büszke voltam, hogy egyszer fölvetettem neki egy kérdést az idegrendszer működésével kapcsolatban, amire ő is csettintett!"
A fiatal tudós érdeklődése a neurológia felé fordult.
Az Amerikai Egyesült Államokban tett szakvizsgát, a
New York-i Mount Sinai Egyetem kórházában kezdett
dolgozni és kutatni, 1984-től professzor. 1992-ben a nebraskai Omahába ment, de egy év múlva visszatért New
Yorkba az állami egyetemre. Tagja a Magyar Tudományos Akadémiának és díszdoktora a Szegedi Tudományegyetemnek.
1966-ban osztrák állampolgárságot szerzett, s azóta rendszeresen jár haza. Feleségével és gyermekeivel szinte mindig
Magyarországon, Szegeden nyaral. „Az országból alig ismerek mást, mint Szegedet" - jegyzi meg mosolyogva.
Kutatási területe az idegrendszer működése és a látás
idegi mechanizmusai. Kutatóként és orvosként egyaránt
tevékenykedik. Elsők közt volt, akik kimutatták, hogy a
Parkinson-kórban a szervezetben a dopamin több helyen
rosszul működik. Ugyanennek a neurotranszmitternek a
hiánya a retinát is károsítja, ezért látási problémákat okoz.
A dopamin pótlásával mindkét folyamatot lehet lassítani,
de gyógyítani nem.
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Rendszeresen jár haza konferenciákra, de csak a meghívások felének tud eleget tenni.
A szegedi egyetemmel nevelőapja révén folyamatosan
kapcsolatban volt, nyári látogatási alkalmából több itteni professzorral beszélgettek tudományos problémákról,
a „régiek közül például Kahán Ágoston szemésszel, Karády István kórélettanossal, Csillik Bertalan anatómussal,
Huszák István neurológussal". Mai kapcsolatai Benedek
Györgyhöz, Vécsei Lászlóhoz , Janka Zoltánhoz és Toldi
József élettan tanárhoz fűződnek. Utóbbi egyik diákját,
Antal Andreát Bódis-Wollner professzorhoz küldte, az ő
felügyelete alatt habilitált, ma docens Göttingenben.
Bódis-Wollner professzor ma is rendszeresen dolgozik. Újabb kutatásaival a látás problémáit vizsgálja. „Az
agyunkat eddig csak úgy vizsgáltuk, mint egy információföldolgozó központot. Bemegy egy információ, hang,
fényjelenség, szag, tapintási észlelet, és azt próbáltuk mérni, hogy ez milyen elváltozást hoz létre az agyban. De mi
van akkor, ha nincs külső információ? A látást úgy vizs-
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gáljuk, hogy egy fényinger milyen elváltozásokat hoz létre
a látókéregben. De mi történik ezen a területen, ha nincs
inger? Ha egy sötét szobában ülünk? Hogy lehet úgy leírni agyunk működését, hogy ne arról beszéljünk, hogy mi
'jön ki' ebből a rendszerből? Ezek a kérdések foglalkoztatnak mostanság, és már bizonyos eredményeink is vannak,
de még nem publikáltuk azokat. Egyébként az efféle orvosi problémák megoldásában nagy segítségemre vannak
a filozófusok. Elsősorban Schoppenhauer, Kant, Hegel és
Heidegger ismeretelméletében sokkal tisztábban és precízebben fogalmazta meg a kísérleti paradigmákat, mint a
szaktudományok. Sokat lehet tanulni tőlük."
A szegedi kapcsolatot feszegető érdeklődésünkre BódisWollner Iván még egy példát mond. „A diplomaosztás az
amerikai egyetemeken is nagy ünnepséget jelent. A professzorok is fölvonulnak, hagyományos öltözetben. Nos, ilyen
alkalmakkor én mindig a szegedi dísztaláromat viselem. És
ha megkérdezik, büszkén mondom el, honnan való."
M.T.

ILLÉS GYÖRGY

Illés Lajos előbb diplomázott, majd oktatott a vásárhelyi főiskolán
„Az állattenyésztés

a világ egyik legszebb

szakmája"

Sikeres pályafutást tudhat maga mögött Illés Lajos, aki
egész életében a világ élvonalába sorolt hazai sertéságazatban dolgozott. Munkája jó része a Herceghalmi Kísérleti Gazdasághoz kötődik, a rendszerváltás után pedig
saját céget alapított. A ma már nyugdíjas férfi a Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskola állattenyésztési
szakán szerzett diplomát, és később címzetes docensként
továbbadta a hallgatóknak mindazt a tapasztalatot, amelyet életében szerzett. Az intézménnyel való kapcsolata a
mai napig is tart.
„Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert
egész életemben azzal foglalkoztam, amit igazán szerettem. Azóta sem bántam meg, hogy az állattenyésztést
választottam, amit a világ egyik legszebb szakmájának
tartok" - von mérleget a 62 éves Illés Lajos eddigi pályafutásáról. A Budapesten született, ma már nyugdíjasként
egy Herceghalom melletti tanyán élő mezőgazdász sikeres
karrierjét a Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskolán végzett tanulmányok alapozták meg. 1964-ben vették

fel az állattenyésztési szakra, amely éppen akkor indult a
Csongrád megyei városban. Vásárhely addig ismeretlen
volt számára, de a főiskolai évek alatt megszerette, és a mai
napig erősen kötődik hozzá.
„A diákok és a tanárok között közvetlen kapcsolat
alakult ki - idézi fel a főiskolán eltöltött időszakot. - Jó
színvonalú oktatás zajlott Vásárhelyen, s ebből is kiemelkedően nívós volt a gyakorlati képzés, amelynek a pályám
során végig hasznát vettem."
Elete egyik nagy szerencséjének tartja, hogy éppen
akkor kerestek állattenyésztőt szűkebb hazájában, Herceghalomban, amikor diplomát szerzett a főiskolán. Gyakornokként került az állami gazdaságba, s már néhány hónap
után kinevezték egy nagy sertéstelep vezetőjévé. Ebben a
gyorsan fejlődő kísérleti gazdaságban, ahol egy hibrid sertésfajta, a hungahib kitenyésztésével foglalkoztak, lehetősége volt a legkorszerűbb technológiák megismerésére.
„Az akkori heterogén sertésekből egyöntetű fajtát
kellett kitenyészteni. Ez a világ bármely hibridjével ma is
felveszi a versenyt - magyarázza Illés Lajos. - A magyar
sertéstenyésztés korábban is híres volt, és szakmailag a mai
napig helytáll. A hungahib hibriddel olyan nagy tömegű
fajtát sikerült létrehozni, amely egyöntetű, nagyon erős
szervezeti szilárdsággal bír, nagy teljesítőképességű, és nagyon jó minőségű húst tud produkálni, amelynek egyre
inkább kereslete van a világban.
A magyar embernek a török idők óta a sertéshús a
kedvenc húsfajtája. A sertéshús előállítása ezért nagy hagyományokkal bír nálunk. A szakemberek folyamatosan
hozták létre az egyre korszerűbb fajtákat. Volt idő, amikor
Magyarországon tízmillió sertést tartottak, s így minden
emberre egy sertés jutott. Dánia után mi állítottunk elő
a legnagyobb mennyiségben sertéshúst." Illés Lajos találó
párhuzamával élve azt mondhatjuk: ahogy a németek az
autógyártásban, a japánok a számítástechnikában jeleskedtek, a magyarok a sertéstenyésztésben foglalták el a megtisztelő első helyet minden kiállításon és pályázaton. Ez az
elsőség abban is megnyilvánult, hogy a magyar szakembereket a világ minden tájára meghívták. Illés Lajos egyebek
mellett Nigériában, Etiópiában, Kínában, Ázsia több más
országában, valamint Dél-Amerikában dolgozott. Előadásokat tartott és közreműködött olyan sertéstelepek létrehozásában, amelyeket a magyar hibriddel telepítettek be.
Ezek a mai napig sikeresen üzemelnek.
Eközben itthon folyamatosan haladt előre a ranglétrán, ami egyáltalán nem volt könnyű, mivel a herceghalmi
gazdaságban több mint száz diplomás ember dolgozott.
Sokat kellett tehát bizonyítania, s hogy ez mennyire sikerült, mutatja, hogy egészen a vezérigazgató-helyettesi ran-

T33 |

gig vitte. Aztán jött a rendszerváltás, amely az ő életében
is fordulatot hozott: 1992-ben önálló cégként másokkal
együtt létrehozta a Hungapig Kft.-t, amelynek két évvel
ezelőtti nyugdíjba vonulásáig az igazgatója volt. A vállalkozás ugyanazt folytatta, amit a rendszerváltás előtt az
állami gazdaság: a hungahib hibridre alapozva a sertéstenyésztéssel, az ahhoz kapcsolódó technológiák fejlesztésével, takarmányozással, takarmánykeveréssel és kereskedelemmel foglalkozott - s foglalkozik ma is. Most korábbi
kollégái viszik a céget.
Nyugdíjasként Illés Lajosnak megváltozott az élete,
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korábbi kapcsolatait azonban mindmáig őrzi. így a vásárhelyi főiskolával is, ahová mostanában is meghívják.
Munkája mellett címzetes docensként rendszeresen részt
vett az itteni oktatásban.
„Jó volt mindazt a tudást, tapasztalatot továbbadni a
fiataloknak, amit az életemben összegyűjtöttem, és jó látni, hogy sokan követik a példámat. Sok kollégám került ki
a főiskoláról, a kft.-nél dolgozó fiatalok hatvan százaléka
Vásárhelyen végzett. Büszke vagyok arra, hogy a vásárhelyi kollégák megállják helyüket az életben."
H. Sz.

LADÁNYI M I K L Ó S N É

Ladányi Miklósné Szarvas Ibolya Csongrád megyei vezető védőnő
„Hungarikum a magyar védőnői

hálózat"

„Csodálatos dolog kisbabákkal együtt élni, olyan anyukáknak segítséget nyújtani, akik igényt tartanak a gyermekgondozásban és a nevelésben a szakszerű segítségre"
- fogalmazza meg hitvallását Ladányi Miklósné Szarvas
Ibolya. Csongrád megye vezető védőnője a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karán, illetve
elődintézményeiben szerezte diplomáit, de negyven éves
gyakorlata, illetve a főiskolával való együttműködése
alapján is átlátja az egészségügyi képzés alakulását.
Édesanyja irányította a védőnői pályára Ladányi
Miklósné Szarvas Ibolyát, aki szíve szerint régésznek készült volna. A Hajdúszoboszlón eltöltött gyakorlat idején
azonban megismerte és megszerette a védőnői hivatást. A
beiskolázási körzete szerinti legközelebb intézménybe, a
szegedi Állami Védőnőképző Egészségügyi Szakiskolába
1964-ben került. „Az írásbeli utáni felvételi elbeszélgetésen nagyon sok politikai kérdés vetődött föl, így mérték föl
- a fizikai alkalmasságon túl - a kommunikációs készséget" - emlékszik az 1964. évi vizsgára.

Nagyon zárt volt akkoriban a védőnőképző intézmény. A csodásan parkosított épület nem csak az oktatást
szolgálta, ott kaptak kollégiumi elhelyezést is a hallgatók.
Nagy hangsúlyt fektettek a szakmai tárgyak - a biológia,
anatómia, belgyógyászat, élettan - oktatására. Tanárai
közül szívesen emlékszik például Stróbl Máriára, aki a
védőnői módszertan tárgy keretében „rendkívül lelkesen
adta át nem csak a tudását, hanem a háziasszonyi felelősség fortélyait is. Igazi pedagógusként és igaz emberként
az életét tárta tanítványai elé, de az az élet minta lehetett
mindenki számára" - idézi föl a ma a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kara elődintézményének
hangulatát Ladányi Miklósné Szarvas Ibolya.
A védőnőképzőben összegyűjtött tudás igazi próbája
volt a diplomázás (1966) utáni időszak. „Kiderült: mennyire más védőnőnek tanulni, mint védőnőként dolgozni" — fogalmaz Ladányi Miklósné Szarvas Ibolya. A családok szegénysége megdöbbentette a fiatal szakembert,
aki nem csak a csecsemőgondozás elméletét ütköztette
a gyakorlattal, hanem szociálpolitikai feladatok megoldásában is közreműködött, például tejport, tejjegyet,
vagy éppen mosóport osztva segítette az anyukákat. A
Hajdúböszörményben, majd Mórahalmon eltöltött első
év alatt sajátította el a szakma fortélyait: az injekció, a
fecskendő kezelési módszerét, a sterilizálást, a babákkal
teremthető bensőséges kapcsolatot, a családi konfliktusok kezelését. Jó érzékkel kellett beszerezni hosszabb
időre gyógyszereket, vitaminokat, vegyszereket, vezetni
a dokumentációt, egyáltalán: megszervezni a védőnői
munkát. A kötelező gyakorlatot nem töltötte le Hajdúböszörményben, a szíve visszahúzta Szegedre: férjhez
ment. Mórahalomra, Tápéra került, később Szegeden
a Tisza Lajos körúti tanácsadóban dolgozott. A pályán
eltöltött négy évtized alatt folyamatosan képezte magát,
új diplomát szerzett mentálhigiéné szakon a Magyar
Testnevelési Egyetemen. Megyei feladatot 1986-tól lát
el, előbb az idős-gondozásban, majd védőnői szakterületen. Jelenleg Csongrád megye vezető védőnője Ladányi
Miklósné Szarvas Ibolya.
„Az első látogatások egyikén, Mórahalmon bemutatkoztam egy nagycsaládnál is, érkezésemkor épp a tanyaudvaron játszott a hét gyermek. Elmondtam, hogy védőnő vagyok, a gyerekeket jöttem meglátogatni. Azt felelte
az anya és az apa is: 'Itt gyerek nincs!' Nagyon meglepődtem. 'Látom a kicsiket szaladgálni, a szülők pedig letagadják a létezésüket?' - gondoltam. Amikor visszakérdeztem, azt válaszolták: 'De hát egy se gyerek, ez mind lány!'
így tanultam meg, hogy mit is jelent a szó: 'gyerek' azon
a vidéken" - idéz egy anekdotát Ladányiné.
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A születéssel megszületik az anyaság is - mondják. De
Ladányiné szerint az ösztönös cselekedetek megerősítése,
illetve korrigálása a védőnő feladata, aki gyakorlati tapasztalatokat ad át, nem az elméletet mondja el, így fejleszti,
erősíti az anya személyiségét, illetve módszerbeli javaslataival támaszt nyújt a kismamának a nehéz pillanatokban,
például a szoptatási szokások kialakításában, a gondozási,
nevelési alternatívák kiválasztásában. „Sok mindent, például a higiénés szokásokat, a gyerekkel való bánásmód
kultúráját, az egyéni megbízhatóságot nem ismerhetjük,
de családlátogatások alkalmával észrevesszük különböző jelekből. Végső soron a védőnő által elmondottakból
is a kisbaba választja meg, mi a jó neki — a táplálásban,
a mozgásban, a fejlődésben. Anyaként én nagyon vártam
a védőnőmet. Mert az anya elfogult, és a gyermekének a
legjobbat szeretné biztosítani, ezért egyes kérdések megítélésben bizonytalanná válhat. Vagyis a védőnő megerősítés
a családok számára."
Ma az oktatásban a szakmai tárgyak talán nem kapnak olyan erős hangsúlyt, mint régebben, ugyanakkor sok
új elemmel bővült, nyitottabbá vált a védőnők képzése
- véli Ladányiné, aki külső óraadó, illetve az egészségügyi
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főiskolai kar államvizsga bizottsági tagja. Az újdonságok
közül példaként említi a tudományos kutatómunkát, a
menedzsmentet, a modern tárgyak közül a fejlődésneurológiát, a személyiségfejlesztést, a pszichológiát. Lehetőség
nyílt egyetemi diploma megszerzésére védőnői szakterületen. Szerinte a képzés folyamatos korszerűsödése, illetve
a gyakorló védőnők fizetésének karbantartása is hozzájárul ahhoz, hogy ez a pálya változatlanul vonzó. Jelenleg
Csongrád megyében 227 védőnő dolgozik, egy-egy szakemberre 250 személy gondozása tartozik védőnői körzetenként, és 800-1000 tanuló főállású iskolai védőnőként.
A megyei vezető elismeri: többször igazolniuk kellett már
a védőnői rendszer fenntartásának indokoltságát. Ladányi Miklósné Szarvas Ibolya azt mondja: „a születésszám
sajnálatos csökkenése idején a népegészségügyi program
keretében a felnőtt lakosság felé kell nyitnunk - például az
egészségfejlesztés és megőrzés, a lakossági szűrősvizsgálatok, a helyes táplálkozás, a mozgáskultúra fejlesztése terén.
A védőnői munka egységes, az egész országban azonos a
jzolgáltatás színvonala és eljárási rendje. E szakemberekre
mindenképpen szükség van és lesz. Nem véletlen, hogy a
védőnő szervezet: hungaricum."
U . I.

LENDVAI T I B O R

Lendvai Tibor, élelmiszeripari mérnök,
a Bácshús és a Délhús Rt. termelési és műszaki igazgatója
„A SZÉF végzős hallgatóinak is munkát

teremtettem"

Bizonyára még sokaknak ismerősen cseng a Bácshús
márkanév, még akkor is, ha a rendszerváltás utáni privatizáció részeként a bajai üzem beleolvadt a Délhús
Rt. néven ma is működő élelmiszeripari konglomerátumba. A bajai húsüzem megszületése az 1970-es évek
végén és az azt követő felvirágoztatása szorosan összefonódik Lendvai Tibor élelmiszeripari mérnök nevével,
aki egészen 2000-ig termelési és műszaki igazgatóként
irányította a Bácshús, majd a Délhús Rt.-t. Az új vállalat létrehozásával egyúttal arra is lehetőség nyílt, hogy
a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola végzős hallgatói jó
álláshoz jussanak.
„A műszaki kérdések nem érdekeltek, a befőzéssel és
a főzéssel kapcsolatos dolgok viszont annál inkább. így
kötöttem ki már kissrác koromban az élelmiszeripari technikumban, amelyet Budapesten végeztem el" - vall szakmai indíttatásáról az 1944-ben Esztergomban született
Lendvai Tibor. A hús- és tartósítóipari technikusi oklevél
megszerzése után - mivel ráébredt, hogy a tartósítás tech-

nológiája kevésbé érdekli — hús-baromfi szakon folytatta
tanulmányait, immár főiskolai szinten, de ugyanabban az
iskolában. Később még szakmérnöki diplomát is szerzett
Szegeden.
„Szerencsésnek mondhatom magam azért, hogy technikumot végeztem. Rengeteg üzemi gyakorlatot szerezhettem, és olyan ismereteket sajátítottam el, amelyeket később nagyon jól tudtam használni. Ellentétben azokkal az
általános élelmiszeripari mérnökökkel, akik mélységében
nem foglalkoztak a hús- és baromfiipar technológiájávarl"
— magyarázza Lendvai Tibor.
A szerencse később is kísérte pályafutását, amelynek
az elején nagy lendületet adott az élelmiszeripar 1960as, 1970-es években bekövetkezett óriási fejlődése. Bár a
fiatal mérnök kezdetben csak - saját szavaival élve - aktákat tologatott a Budapesti Húsipari Vállalatnál, majd
az Allatforgalmi és Húsipari Trösztnél. Ez utóbbi fogta
össze abban az időben az ország húsellátását, ez az irányító szervezet volt felelős az elosztásért. Aztán jött a
nagy kiugrási lehetőség: 1974-ben, mindössze 29 évesen felajánlották neki a Heves Megyei Állatforgalmi és
Húsipari Vállalat főmérnöki állását. Kapva kapott az alkalmon, amit óriási megtiszteltetésnek vett. Három évet
töltött már Gyöngyösön, amikor újabb, ennél is nagyobb
kihívást jelentő, izgalmas feladat várta: arra kérték fel,
vállalja el a Baján akkor épülő húsüzem főmérnökségét
és műszaki irányítását.
„Abban az időben 11 millió sertés volt az országban.
Baja és környéke 1978-ban megépített egy új vágóhidat:
19 termelőszövetkezet, 5 állami gazdaság vett részt ebben.
A régióban 500 ezer sertést állítottak elő, míg ma 3,3 millió van az egész országban" - jellemzi számokkal az ágazat
prosperálását.
Baján tehát a nulláról kellett létrehozni egy húsüzemet. Épületeket kellett felhúzni, munkaerőt toborozni,
hiszen a környéken csak elvétve volt megfelelő szakember.
A későbbi dolgozók felkészítésében sokat segített a pápai
húskombinát, valamint a szegedi szalámigyár.
„Életem legnehezebb időszaka volt a Bácshús Rt.
üzembe helyezése. Az első hat hónapban még úgy termeltünk, hogy közben az építkezés is folyt. Az azt követő három-négy hónapban a sertésvágásban elértük azt a
mennyiséget, amennyi a nullszaldós eredményhez kellett.
Majd egy év után a húskészítmény-gyártásunk volumene is
kezdett növekedni. 1980-ban 2500 tonna húskészítményt
gyártottunk, öt évvel később már 13 ezer tonnát. Abban
az időben a Bácshús termékek nagyon híresek voltak, és jó
piaci pozíciót tudtunk szerezni a márkának. A fővárosba
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például naponta 12-13 gépkocsival vitték az árut" - idézi
fel a virágkort Lendvai Tibor.
A főmérnök már a Bácshús indulásakor kapcsolatba
került a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolával, amely igyekezett végzős hallgatóit jó álláshoz segíteni. Amikor a Bácshús fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte, már
harminchárom egykori SZEF-es diák dolgozott a húsüzemnél. Ezenkívül nyári termelési gyakorlatra is rendszeresen fogadtak hallgatókat, hogy a főiskolán kapott
elméleti tudásukat praktikus ismeretekkel is kiegészítsék.
Lendvai Tibort az is a főiskolához kötötte, hogy szakbizottságokban, illetve államvizsgákon való részvételre kérték fel. 2002-ben pedig a SZÉF díszpolgárává választották,
és a kari tanács tiszteletbeli tagja lett. Ma is jár vizsgáztatni
Szegedre, amelyhez családi kötelék is fűzi: lánya, Lendvai
Edina a SZÉF Élelmiszertechnológia és Környezetgazdálkodási Tanszékén tanársegéd.
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A híres Bácshús termékei időközben eltűntek a piacról. A termelőszövetkezeteket, állami gazdaságot, húsipari
trösztöt és a nagytétényi hizlaldát magába foglaló céget
előbb részvénytársasággá alakították, majd az rt.-t az
1990-es évek elején megvásárolta egy osztrák befektetési
társaság. Egy-másfél évvel később az osztrákok birtokába
került a Baranya Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat is, és a két céget egyesítették Délhús Rt. néven.
„Ezzel sajnos a Bácshús név elveszett, pedig ennek
az ismertsége még tíz év múlva is nagyobb volt, mint a
Délhúsé" - mondja Lendvai Tibor, aki 2000-ig dolgozott
termelési és műszaki igazgatóként a Bácshús, illetve a Délhús élén. Aztán profilt váltott, és vállalkozó lett: ma egy
húsipari tanácsadó kft. tulajdonosa. Eredeti szakmájának
tehát nem fordított hátat, csak már nem nagyban, hanem
kicsiben utazik: kisvállalkozásoknak nyújt segítséget.
H. Sz.

M O N O K ISTVÁN

Monok István, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója,
az SZTE Gazdasági Tanácsának tagja
„A művészet és az intézmények múltjának ismerete eligazít a jelenben is"

Hetente két-három napot tölt Budapesten - intenzív
munkával, hiszen az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatói tiszte mellett több kiadvány szerkesztőbizottságának és számos társulatnak is tagja Monok István.
Szegedhez nemcsak családja és otthona, hanem az egyetemi diákévek és az első munkahely, a kezdő kutató és
oktató emlékei fűzik, hanem legújabb tisztsége is: a Szegedi Tudományegyetem Gazdasági Tanácsába delegálták-választották.
Zalamerenyéből, szülőfalujából - az építőipari szakközépiskola és a budapesti „műegyetem" jelentette kitérő
után - került Szegedre. „Otthon olyan nem volt, hogy ne
dolgozzunk: például akkor is műveltük a kertet, ha nem
volt értelme, mert föld parlagon nem maradhat. Kőműves
apám szerint a munkát nem akkor hagyjuk abba, amikor
kedvünk tartja, hanem amikor a végére értünk. De azt is
megtanultam: a könyvekben rengeteg az ismeret" - fogal-

mazza meg az otthonról hozott muníció lényegét Monok
István.
„Klasszika-filológus szerettem volna lenni, történelem-filozófia szakra készültem, de 1977-ben csak magyartörténelem szak indult" - vázolja a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára kerülésének
történetét. Célja megvalósítása érdekében könyvtárba járt,
beiratkozott a József Attila Szabadegyetemre, s persze olvasott, olvasott és olvasott — szinte mindent, amit Maróti
Egon professzor javasolt. S mivel kiderült, a múlt kutatása
idegen nyelv ismerete nélkül lehetetlen, hát - az akkor
amúgy is kötelező orosz mellett - ógörögöt, latint, finnt
tanult, foglalkozott a némettel, a franciával, az angollal
is. „Gátlástalanul használom az idegen nyelvből azt, ami
már a sajátom. Például nem tudok olaszul, de órákon át
tárgyalok; nem tudok angolul, de részt veszek a nemzetközi tudományos világ mozgásaiban. Mivel rengeteget olvasok, minden új kifejezésnek az értelmét keresem, vagyis
azt, hogy 'Miért úgy mondják?' Ha pedig megismerem a
művelődéstörténeti hátteret, s eljutok a latin gyökerekig,
akkor megjegyzem a szót" - avat be nyelvtanulási technikája részleteibe Monok István.
„Mindent lefényképez az agyam: a középiskolában
elmagyarázták, milyen a barokk épület, s én az egyetemen hozzátanultam, hogy a versszak is olyan — a logika
ugyanaz" - ad arra példát, hogy minden mindennel összefügg. A régi magyar irodalommal harmadéves egyetemista kora óta foglalkozik. Ide a filozófián keresztül,
az Ötvös Péterrel folytatott beszélgetések hatására vitt az
útja. Munkamódszere - vagyis hogy „favágó módjára, keményen - olvasni, olvasni és olvasni" - e téren is bevált.
„Keserű Bálint keveset ír, de rengeteget mondott" - fogalmaz, s példaként említi, hogy az intézmények közötti és
a minisztériumon belüli eligazodást is tőle tanulta meg.
„A művészettörténet és az intézmények története a múltban és a jelenben is tájékozottá tesz" - véli. „Régimagyarosként" kezdett régi könyvek és kéziratok gondozásával,
kiadásával foglalkozni és pályázatokkal pénzt szerezni. A
JATE Központi Könyvtárában, első munkahelyén 19821991 között a régi könyv gyűjtemény megszervezése, a
kiadványok menedzselése lett a feladata. Nevéhez közel
száz könyv kiadása fűződik. Időközben az ELTE könyvtár szakán szerzett oklevelet, a szeretett szakmája műveléséhez szükséges papírt.
Egyetemi főtitkárnak kérte föl Monok Istvánt RónaTas András rektor - jórészt az 1991-es hungarológiai
kongresszus megszervezésében megnyilvánuló sikerei miatt. A rektor mellett egy éven át végzett szervezői feladat-
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nak köszönhetően megismerte más karok és az egyetemi
adminisztráció működését. Ezeket az új tapasztalatokat
hasznosította tudományszervezői munkájában.
Lobbizott Monok István azért, hogy a nyolcvanas
évek vége óta dédelgetett álma, a művelődéstörténet, illetve az önálló könyvtár szak megvalósulhasson Szegeden.
Fogadó késznek először a tanárképző főiskola bizonyult,
így ott 1989-ben elindult a képzés, a tanszék irányítását
másodállásban végezte. Az egyetemi könyvtár szak alapításában is részt vett, majd 1995-től irányította a képzést. A Művelődéstörténeti Intézetet 1996-ban sikerült
megalapítani, melyet 1999-ig igazgatott, amikor megalapította az egyetemen az Európa művelődése szakot, s
programvezetője lett a JATE Európa Tanulmányok Központjának.
Másodszori fölkérésre pályázta meg az OSZK főigazgatói állását, sikerrel. „Ma már látom: több a munka,
mint a dicsőség..." - fogalmaz Monok István, aki örül,
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hogy tagja lett az SZTE új vezető testületének, a Gazdasági Tanácsnak.
„Az integráció híve voltam - a lehetőség fölismerése
óta - rögzíti álláspontját. - Ennek az ideának megfelelve
próbáltam egy intézetbe fésülni a különböző tanszékeket."
Egyes karokat, így például a bölcsészeket fáradtnak, depressziósnak lát, pedig „nagy egyéniségek oktatnak a szegedi egyetemen, de ma másképpen kell tanítani, mint a
80-as években, s a szakok kínálatát is növelni szükséges"
- véli Monok István, aki szerint a Bologna-folyamatot
rosszul értelmezik. Tapasztalata szerint ennek a bolognai
egyetem kulturális öröksége kiterjesztése, az átjárhatóság
a lényege. Ebből következően kevés, de megújult tartalmú
alapszakra és a mesterszintű képzés kiterjesztésére, gyakorlatorientáltságára lenne szükség. így biztosíthatnák a
középiskolai alaptanterv és a felsőoktatás ma még hiányzó
összhangját is.

R Á L I K SZILVIA

Rálik Szilvia operaénekes
„A szép ének kevés, tedd ki a kezedbe a szívedet"

Sok szállal kötődik Szegedhez Rálik Szilvia. A magyar
operaszínpad egyik legtehetségesebb fiatal énekesnője
két diplomát is szerzett itt. 1995-ben Berdál Valéria növendékeként főiskolai, 2000-ben Temesi Máriánál egyetemi oklevelet.
A magas, szőke, karcsú békéscsabai lány szülővárosában kezdett zenét tanulni az ottani Bartók Béla Szakközépiskolában. Utána a debreceni zeneművészeti főiskolára
vették föl, ő azonban inkább Szegedre jött. „Minden áron
Berdál Valériánál akartam tanulni. Ő akkoriban az ország
egyik legjobb énektanárja volt, és én mindenképpen hozzá
akartam kerülni. Sikerült. Vali néni nem csak énektechnikát tanított, de kifejezést, előadásmódot is. Szépen elénekelted, mondta, de ez kevés, tedd ki a kezedbe a szívedet.
Te hiába érzed, ha a közönség nem érzi." Fontosnak tartja,
hogy a növendékek összetartottak, jó csapatot alkottak.
Érdemes fölmondani a névsort, amelynek a végén Szilvia

áll. Berdál Valériánál tanult - többek között - Tokody Ilona, Komlósi Ildikó, Frankó Tünde és Miklósa Erika - és a
szegedi születésű Temesi Mária. Ő ma a Szegedi Liszt Ferenc Konzervatórium Ének Tanszékének vezetője, és nála
szerezte Rálik Szilvia egyetemi képesítését. De addig hátra
volt még egy-két esemény.
„Amikor 1995-ben végeztem, nem akartam énekesnő
lenni. Családot szerettem volna, hiszen én nagyon jó családban nőttem föl, és úgy gondoltam, a művészpálya mellett nehéz lenne gyerekeket szülni és nevelni. Ezért aztán
visszamentem Békéscsabára, és a Jókai Színházban kezdtem hangképzést tanítani, és átjártam Gyulára is. Igaz,
közben elkezdtem operett-turnékra járni Oszwald Marikáékkal. De szükségem volt egy énektanárra, s akkor már
miért ne szerezzek egyetemi képesítést, gondoltam." Temesi Mária bíztatta őt, hogy válassza az operaénekesi pályát.
Ő noszogatta, hogy énekeljen próbát az Operaházban, ő
tanított neki teljes szerepeket. Bátrabban terhelte Szilvia
hangját, ő hallotta meg benne a drámai ízt. „Nagyon hálás vagyok neki, mert inkább kollégájának tekintett, mint
tanítványának. Önzetlenül segített, ami ebben a szakmában igen nagy dolog." Az együttműködés azért is érdekes,
mert Temesi Mária és Rálik Szilvia hangkaraktere lényegében azonos: mindketten drámai szopránok. Ugyanakkor
figyelemre méltóak az eltérések is. A tanár már fiatalon is
súlyosabb szerepeket énekelt, és több nagy Wagner-hősnőt
is a repertoárján tart. A tanítvány ezzel szemben a fiatal
Verdi jó koloratúrkészséget igénylő heroináit is énekli.
Rálik Szilviát első operaszínpadi szerepei is Szegedhez
kötik. Itt debütált a Vérnász menyasszonyaként. Kovalik Balázs e kitűnő rendezése azóta az Állami Operaház
színpadára került, és több nyugat-európai országban is
turnéztak vele. Ugyancsak Szegeden mutatkozott be egy
másik Kovalik-rendezésben, Verdi Simon Boccanegrájának Ameliájaként. „Nagyon szeretem Szegedet. Összesen
hét évig éltem ott, minden utcáját, zugát ismerem."
Immár évek óta a Magyar Állami Operaház tagja,
nagy szerepek egész sorát énekelte. Verdi Macbetjében
Lady volt, Bellini Normájának, Puccini Toscájának és
Richárd Strauss Saloméjának címszereplője és első dáma
A varázsfuvolában. Később szeretne nagy Wagner-szerepeket is énekelni, de ezeket még korainak tartja, csak epizódokat énekelt. 2006 tavaszán első „első szereposztásos"
operaházi premierjére készült. Juditot próbálta Bartók A
kékszakállú herceg vára című művében.
2005 nyarán a Csárdáskirálynőt alakította a Szegedi
Szabadtéri Játékokon. Rálik Szilvia Vereczki Szilviát. „Az
nyaralás-értékű munka volt, annyira élveztük a próbákat
a csapattal. Ugyanakkor nekem nyári szabadegyetem is
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volt olyan prózai zsenikkel együtt játszani, mint Hernádi
Judit, Bodrogi Gyula vagy Stohl András, Gálfi László. Figyeltem, hogyan mozdulnak, hogyan bánnak a szöveggel.
Egyébként Alföldi Róberttel is nagyon szeretek dolgozni, vele csináltuk meg 2005-ban a Margit-szigeten Verdi
Attiláját, amelyben Odabellát énekeltem. Ez a produkció
aztán Debrecenbe került." Szilvia, a kis sanzonett mellett
akadt még némi dolga a Dóm téren: Abigélt énekelte Verdi
Nabuccójában. A hanggyilkos szerepben óriási sikert aratott. Ezt a kettőt, így együtt aligha tudja bárki más. Operettprimadonnaként egyébként nem kellett jótékony leplek alá bújnia, tüllszoknyában, fürdőruhában is megállta a
helyét. „Berdál Valika azt is belénk nevelte, hogy figyelni
kell a külsőnkre. Művésznők lesztek, adni kell magatokra,
mondogatta. Ha valakinek csinos volt a ruhája, vagy jó lett
a frizurája, mindig megdicsérte. Ma is naponta tornászom,
ha nincs előadásom, vagy dupla próbám." „Drágaságom,
ezt a pályát lábbal is bírni kell" - idézi nevetve jelenlegi
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tanárát, Misura Zsuzsát. Ő ma már visszavonult, keveset
énekel, de szólókarrierje Szegeden indult, és a 80-as, 90-es
években diadalok egész sorát aratta Szegeden többek között Szilágyi Erzsébet, Aida, Lady Macbeth, Abigél vagy
Turandot szerepében. Utóbbit nemrég Rálik Szilviának is
fölajánlották, de visszautasította. „Természetesen egyszer
majd szeretném elénekelni, de Misura Zsuzsával egyetértettünk benne, hogy még korai. A tanulmányaimban ő
tette föl az i-re a pontot. Semmit nem vállalok el, amíg
vele meg nem beszéltem. Amilyen nagyszerű énekes, legalább olyan kiváló tanár. És persze nekem nagy segítséget
jelent, hogy az én jelenlegi és jövendőbeli szerepeimnek
nagy részét ő sokszor énekelte színpadon."
Rálik Szilviát 2006 nyarán ismét a Dóm téren, a Csárdáskirálynőben láthatta a szegedi közönség. Nem kell hozzá különösebb jóstehetség, hogy kijelentsük: az eljövendő
években bizonyára sok emlékezetes estén halljuk majd a
Dóm téren.
M. T.

R O M S I C S IGNÁC

Romsics Ignác, a szegedi tanárképző főiskolán lett történész
A felsőoktatásban

radikális reformokra lenne szükség"

Sikeres történész Romsics Igánc, aki Kalocsán érettségizett, amely az 1970-es években is Szeged beiskolázási
körzetének számított. A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán alakult ki történészi érdeklődése. A nem
csak a hazai egyetemeket ismerő tudós szerint folytatni
kell a felsőoktatás reformját.
„Nagyon szerettem Szegedet, az embereket is - gondol
diákévei Tisza-parti városára Romsics Ignác. - Gyakran
sétálgattunk a Tisza parton, az alsóvárosi temetőben, és
persze a környék kocsmáiban is sokszor megfordultunk.
Hétvégeken bulik voltak vagy az egyik vagy a másik tanszéken, illetve kollégiumban. Ezeken a főiskola saját diákzenekara játszott. Máskor orgonahangversenyt hallgattunk a Dómban. Legfőképpen persze tanultunk. Órákra
jártunk, illetve könyvtárba. A régi Somogyi könyvtár olvasójának patinás berendezése ma is a szemem előtt van.
1998-ban, amikor félévig tanítottam a szegedi egyetemen,
olyan erős nosztalgia fogott el, hogy még a visszaköltözés
gondolata is megfordult a fejemben. Újszegeden nézeget-

tem házakat, ahol annak idején a feleségemmel egy éven át
laktunk albérletben."
A tanár-diák viszonyt általában nagyon kollegiálisnak
érzékelte Romsics Ignác, aki szerint a tanárok többsége
felnőttnek, sőt partnernek tekintette a hallgatókat. „Akadtak persze kivételek is. 1972-73-ban március 15-e megünneplése miatt kerültünk összetűzésbe néhány főiskolai
és városi vezetővel. Egyik társunkat sajnos nem tudtuk
megvédeni a kicsapástól..." Tanárai közül az ókort oktató
Olajos Teréziára, a középkorász Szántó Imrére emlékszik
szívesen Romsics Ignác, aki újkort Bezdán Sándortól és
Nagy Istvántól tanult. A 20. századi magyar történelem
iránt érdeklődő diákjának Nagy tanár úr sokat segített - a
témaválasztásban is, a problémák kezelésében is. „Abban,
hogy történész lettem, neki oroszlánrésze volt. Aztán meg
kell említenem Kováts Zoltán nevét, aki ugyan történeti
demográfiával foglalkozott, ám egyben a diákkört is vezette. Tőle is sokat tanultam. Úgyhogy egészében véve nagyon hálás vagyok volt tanáraimnak" - fogalmaz a neves
történész.
Levéltárosként és Kecskeméten kezdte pályáját Romsics Ignác, aki fő állású kutató szeretett volna lenni. Elvégezte az ELTE történelem kiegészítő szakát, közben
szerepelt diákköri konferenciákon, és 1977-ben megvédte
doktori disszertációját. Ugyanebben az évben jelent meg a
Valóság című folyóirat két számában az 1919-es Duna melléki ellenforradalommal foglalkozó tanulmánya. Ez akkora visszhangot váltott ki, hogy három pesti állásajánlatot
is kapott. Ezek közül a legelőnyösebbnek Ránki Györgyét
tartotta, aki a MTA Történettudományi Intézetét vezette
igazgatóhelyettesként. így került oda, és közel 10 évet töltött a történettudomány akkori fellegvárában. O t t dőlt el
végérvényesen, hogy történész lesz. Pályáját - Ránk Györgyön kívül - olyan emberek egyengették, mint Hajdú Tibor, Juhász Gyula, Lackó Miklós és Ormos Mária.
Számos tanulmány, történelmi mű szerzője könyveihez úgy viszonyul, mint szülő a gyermekeihez. Mindegyik
egyformán kedves számára. Monográfiái közül a legnagyobb kutatást - úgy érzi - a Bethlen István életével és
korával foglalkozó munkájába fektette. Szintetizáló művei
közül pedig minden bizonnyal a Magyarország története a
XX. században című a legismertebb és talán a legfontosabb
is. Az elmúlt század magyar históriájáról más szintézisek is
születtek, de a kül- és belpolitika története mellett ez idáig
egyedül ő foglalkozott érdemben a gazdaság-, társadalomés művelődéstörténet tényeivel is.
Azok a diákok, akik valamikor Nagy Istvánnal dolgoztak együtt, évről-évre találkoznak. Általában Szentesen, az
ottani levéltárban, de előfordul, hogy Kiskőrösön, vagy
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mint legutóbb is, Budapesten a Nagy Imre Házban. Egyegy ilyen találkozón 20-25-an szoktak összegyűlni. „Mindenki elmondja saját gondját-baját, sőt általában van egyegy központi téma is, amit Nagy István 'moderálásával'
megvitatunk — árul el részleteket az összejövetelről Romsics
Ignác. - Emellett időnként Szegeden is megfordulok. Előfordul, hogy a mai diákok hívnak meg egy-egy előadásra.
Legutóbb a rendszerváltás okairól beszéltem az auditórium maximumban, ahol valamikor én voltam hallgató. És
előfordul az is, hogy hívás nélkül jelenek meg Szegeden.
Ilyenkor meglátogatom régi barátaimat, és felkeresem tanáraimat. Sajnos nem annyiszor, mint szeretném."
A felsőoktatás fordulóponthoz érkezett - véli az egykori szegedi hallgató, ma egyetemi tanár. Az elmúlt 10-15
évben a hallgatók száma három-négyszeresre nőtt. Ma a
18-24 éves korosztály fele jár egyetemre vagy főiskolára.
Ebből több probléma is származik. Mindenekelőtt az,
hogy a szakok többsége elveszítette addigi elit jellegét.
Ehhez az oktatásnak is idomulnia kell. „Be kell látni: a
valamikori tudományegyetemeknek meg kell barátkozni
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a tömegoktatás gondolatával - fogalmaz Romsics Ignác.
Vagyis egyszerre kell szerény, közepes és kiváló értelmi
képességű fiatalokkal foglalkozni. Ezért a hármas szintű új európai képzési elképzelést egyáltalán nem tartom
rossznak." A másik nagy problémának azt látja, hogy ilyen
tömegű diplomásra a magyar gazdaságnak és társadalomnak nincs szüksége. A diplomás munkanélküliek, illetve
a túlkvalifikáltak száma szerinte tartósan nőni fog. Ezen
az Európai Unió igényei is csak kicsit fognak enyhíteni. S
akiket felvesz majd az európai piac, azok természetesen a
legjobbak és a legtehetségesebbek lesznek. És ebből származik véleménye szerint a legnagyobb probléma: a magyar
adófizetők pénzén kiképzett legtehetségesebb fiataljaink
tartós külföldi munkavállalása. „Ezért, de más, pedagógiai és szociálpolitikai megfontolások miatt is, az alanyi jogon járó tandíjmentességet, sőt ösztöndíjrendszert a lehető
legnagyobb hibának tartom - folytatja érvelését. - Szóval
úgy gondolom, hogy a felsőoktatásban további radikális
reformokra lenne szükség."

SZENDREI KÁLMÁN

Szendrei Kálmán gyógyszerészprofesszor
„A gyógynövényektől

a

kábítószerekig"

A gyógynövények és a kábítószerek kutatása terén szerzett hírnevet itthon és külföldön Szendrei Kálmán szegedi gyógyszerészprofesszor, aki ugyan egy évtizede már
nyugdíjba vonult, de ma is sokat dolgozik. S bár időről
időre megkeresik különböző állásajánlatokkal, ő rendre
visszautasítja azokat. Az önállóság számára mindennél
többet ér. Életpályája is bizonyítja: sohasem szerette a
kötöttségeket.
„Kényszerítő tényezők vittek a gyógyszerészi pályára"
- idézi fel a kezdeteket az 1936-ban Csanádpalotán született Szendrei Kálmán. Mindössze egyéves volt, amikor
a közeli Nagylakra került. Ott nőtt fel, majd Hódmezővásárhelyen végezte el a református gimnáziumot. Az üzletember édesapa azt szerette volna, ha fia gyógyszerész
lesz, mert azt szép hivatásnak tartotta. Az orosz nyelvet jól
elsajátító diákot azonban gimnáziuma Moszkvába akarta
küldeni diplomata szakra, amit szülei elleneztek. Pályaválasztását csak nehezítette, hogy - amint mondja - „X-es
származású voltam, az apám kiskereskedőnek számított,
akinek ugyan nem volt semmije, mégis ebbe a kategóriába sorolták. Tudtam, hogy nem jelentkezhetek frekventált
szakra. Vegyészetet szerettem volna tanulni, de az eleve
reménytelennek tűnt, hiszen éppen onnan terelték át a fi-

atalok jelentős részét gyógyszerész szakra. így hát a kisebb
ellenállást választottam, és azt mondtam, jó lesz a gyógyszerészet."
Szendrei Kálmán a szegedi gyógyszerészkaron folytatta tanulmányait, és - elmondása szerint - az egyetemen
eltöltött évek alatt végig a „most meg fogom mutatni" elhatározás inspirálta. S meg is mutatta: tanulmányai során
kitűnő osztályzatokat és magas ösztöndíjat kapott.
„Ügy tanultam év közben, hogy a vizsgákra csak át
kellett ismételnem az anyagot. Erről eszembe jut egy történet: másodévben a SZUE-ban készültem a vizsgákra, mert
addigra már mindent megtanultam. Úsztam, napoztam,
és közben átismételtem az anyagot. Igen ám, de az eredeti
időpontnál egy nappal előbb kellett analitikai kémiából
vizsgáznom. Az egyik évfolyamtársam rohant értem az
uszodába, és én rövidnadrágban, strandpapucsban, lebarnulva bementem vizsgázni. A tanárnő ennek ellenére kedves volt, felajánlotta, dolgozzam diákkörösként. Én akkor
azt sem tudtam, mi az a diákkör. A markomba nyomott
egy német monográfiát, hogy őszre olvassam el. Meg sem
kérdezte, tudok-e németül, pedig egy szót sem tudtam.
Fogtam a szótárt, és lefordítottam a szöveget."
Ez a kitartás, szorgalom pályája során még számtalanszor kisegítette a nehéz helyzetekből. A munkával elkészült, ennek ellenére az új tanév elején már másik tanszéken kívánt diákkörösként dolgozni. A gyógynövények
ugyanis jobban vonzották. Ebben édesanyja volt rá nagy
hatással, aki ismerte és használta is a gyógynövényeket.
Ez a tudás sokszor jól jött, mivel a mindössze harmincöt
házból álló Nagylakon még orvos sem volt - csak Csanádpalotán.
A diákköri munka után Szendrei Kálmánból, harmadéves korában demonstrátor lett, negyedévesen pedig
már gyakornoki állást kapott a farmakognóziai tanszéken,
ahol a mai napig is dolgozik. Kutatómunkája két fő területre terjedt ki: a gyógynövények és a kábítószerek vizsgálatára. Hosszú éveken át gyűjtötte és vizsgálta a hazai
növényfajokat. A patikákban ma is vannak olyan gyógynövénykészítmények, amelyeket itt, Szegeden állított elő
munkatársaival.
A másik kutatási területre, a kábítószerek világába vezető úton a szerencse is elkísérte.
„Az ENSZ az ötvenes évek végén dolgozott az Egységes
Kábítószer-egyezményen, amelyet 1961-ben fogadtak el emlékszik Szendrei Kálmán. Előtte azonban India éveken
keresztül tiltakozott az ottani kender megkülönböztetése
ellen. Azzal fenyegetőzött, hogy nem fog hozzájárulni az
egyezményhez, amely ebben az esetben kudarcra lett volna ítélve, hiszen India az egyik fő kábítószer-nagyhatalom
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volt. Felül kellett tehát vizsgálni a kenderügyet. Hazánk
jelentős rostkender-termesztő volt abban az időben, Szegeden és Nagylakon is működött kenderfeldolgozó, akárcsak a környező országokban. Az ENSZ megkérte ezeket
az államokat, vizsgálják meg az összes rostkenderfajtát:
van-e bennük kábító hatású anyag. A magyar kormány
két szegedi és egy budapesti tanszéket kért fel — köztük
az én professzoromat - a munka elvégzésére. Mázsaszám
hordtuk teherautóval a kendert, s végül angol nyelvű jelentést írtunk az ENSZ-nek. A világszervezetnek tetszett
a magyar jelentés, és úgy döntött, három hónapos ösztöndíjat ad annak, aki a tanulmányt készítette. Ez abban az
időben elképzelhetetlen lehetőség volt. Huszonnégy óra
alatt kellett eldönteni, ki menjen. A magyar diplomácia
azt sem tudta, milyen nyelven beszélnek abban a laboratóriumban, ahol dolgozni kell. A Genfben élő diplomaták
azt közölték, hogy franciául kell tudni. Két kollégám nemet mondott, nekem pedig szerencsém volt, hogy az apósom, a Ságvári gimnáziumban tanító Gyurkovits Árpád az
ország egyik legjobb francia nyelvtanára volt. Hat hónap
alatt megtanultam franciául, és levizsgáztam a budapesti
francia intézetben."
így jutott ki Genfbe, ahol egy később nagyon fontossá
váló ENSZ-program keretében, három hónapon keresztül
éjjel-nappal, a hétvégéken is dolgozott. Miután az ösztöndíj letelt, azt az ENSZ még három hónappal meghosszabbította.
„Akkor itthon idegesek lettek, hogy esetleg megpattanok. Az újabb három hónap végén pedig az ENSZ-vezető
közölte, szeretne a jövőben is viszontlátni kutatói státusz-
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ra" - idézi fel a nemzetközi kábítószer-kutatási programban végzett munkájának kezdetét a professzor. Hat év
múlva újra vissza is hívták ugyanoda, egy jól felszerelt
laboratóriumba, amelynek tizenegy munkatársa mind
más nemzetiségű volt. Szendrei Kálmán a sok közül azt a
kutatási projektet emeli ki, amelyben az ópiumból olyan
alapanyagot állított elő, aminek segítségével az Interpol
laboratóriuma egy-egy ópiumszállítmányról meg tudta
határozni, honnan származik. Az 1960-as években tonnaszámra csempészték ezt a kábítószert.
A legérdekesebb munkája Kelet-Afrikához kötődik.
Az azon a területen előszeretettel rágott növény, a kat összetételét vizsgálta, s közben meghatározta és elnevezte a
növény összes fontosabb kémiai hatóanyagát. A kutatást
- amelyre tulajdonképpen korlátlanul bármennyi pénzt
elkölthetett - Szaúd-Arábia finanszírozta, mivel a jemeni vendégmunkások az alkohol- és kábítószer-fogyasztást
tiltó arab országba is bevitték a katot. A szaúdiak úgy gondolták, hogy a kat rágása a Korán ellen való, de nem tudtak bizonyítékot szerezni erre, mert még nem volt ismert a
növény összetétele. Ennek feltárásával bízták meg Szendrei
professzort, aki saját bevallása szerint a kábító hatású növények közül egyedüliként Madagaszkáron és Jemenben
maga is kipróbálta a katot.
A kábítószerek terén szerzett jártasságát itthon is hasznosítani akarták, amikor kormányzati megbízást kínáltak
számára. Ő azonban visszautasította, mert szerinte nálunk
a kábítószerkérdés, mint annyi minden más, túlságosan
átpolitizált.
H. Sz.

S Z E R I ISTVÁN

Szeri István, a Tisza Volán Zrt. vezérigazgatója, a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke; a Felsőoktatási Tudományos Tanács tagja
„A jogtól nincs messze a gazdaság"

Diákkorában a bölcsészet és a jogtudomány között vívódott, humán pályára készült, végül gazdasági vezető
lett Szeri István, a Tisza Volán Zrt. vezérigazgatója, a
Csongrád Megyei Iparkamara elnöke, a Felsőoktatási
Tudományos Tanács tagja.
„Kiskunfélegyházi középiskolásként határoztam el,
hogy a szegedi egyetemen tanulok tovább: vagy bölcsész,
vagy jogász leszek. Nagyon tetszett a város, az egyetem
hangulata" - emlékezik Szeri István. A jogtudományokba
az a professzori generáció vezette be, melynek tagja volt
például Both Ödön jogtörténetből, Pólay Elemér római
jogból, Fonyó Antal büntetőjogból, Kemenes Béla polgári
jogból. De nem csak ezért tartja jó hangulatú képzőhelynek a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karát, ahol 1981-ben végzett. „Kevesen, néhány
százan alkottuk a kart, szinte mindenki ismert mindenkit
- az egyetemi könyvtárból és a bulikról" - mondja. Az
egyetemi közéleti események közül „az 1981-es lengyel
ügy", a diáklázadás, amit kiemel Szeri István. „A lengyelekkel akkoriban élénk kapcsolatokat ápolt a szegedi diák-

ság - Lengyelországból nem csak a zenei, hanem az akkor
sokkal szókimondóbb politizálási stílus is beszivárgott."
Barátságai, kedvtelései is az egyetemi évekből eredeztethetőek. Példaként említi a Szegedi Egyetemi Színpadot, a
JATE klubot, az East Együttest és a jazz-t, illetve a sportot.
A gazdaság közelébe is humán érdeklődése vitte Szeri
Istvánt. Végzés után mielőbb és Szegeden kellett munkába
állnia, mert az utolsó egyetemi évben megnősült. A Volán
klubba a vezető helyettesítéseként hívták. A hét hónapra
szóló szerződését véglegesítették: „doktorként" és üzemi
népművelőként fellendítette a klubéletet. Akkoriban jogászként nehezen lehetett elhelyezkedni Szegeden. A vállalat jogi osztályán üressé vált állást, „mivel kerítésen belül"
volt, azt az akkoriban apává váló Szeri István kapta meg.
Gazdasági perekre szakosodott 1983 és 1987 között, így „a
reálfolyamatokhoz, az élethez közelebb kerültem, s megszerettem a gazdaságot" - összegez utólag. Fordulatot a
Délép ellen megnyert szavatossági per hozott karrierjében.
Kardos János igazgató, a Közgazdasági Társaság megyei
elnöke fölajánlotta számára, hogy tanuljon tovább. Akkor
Szegeden működött ugyan a „kihelyezett közgáz", de csak
ipar szak létezett, a közlekedési szakirányt Budapesten oktatták, amit ki lehetett egészíteni vállalati piacszervező és
marketing szakkal, így a Budapesti (Marx Károly) Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett 1991-ben másoddiplomát. Tanulmányai időszakában vállalatán belül
elkerült a jogi osztályról: 1987-ben kereskedelmi osztályvezető-helyettes, majd 1988-tól az üzletpolitikai (valójában marketing) önálló osztály vezetőjeként dolgozott. De
a Közgazdasági Társaságban is feladatokat vállalt.
A Volán vállalat igazgatója nyugdíjba vonult, az állás
betöltésére 1990-ben pályázatot írt ki a minisztérium, s
több mint húsz jelentkező közül Szeri István lett a közlekedési cég új igazgatója. „Ezt a szakszervezet támogatásának, az akkor nagyon ritkának és korszerűnek számító
jogász-közgazdász ismereteimnek, illetve annak köszönhetem, hogy nem voltam M S Z M P tag. Üzletpolitikával,
stratégiával foglalkoztam, vagyis pályázatomban olyan
újszerű jövőképet, innovációs terméket tudtam vázolni,
hogy ebből standard-elvárás lett a volános cégeknél" - összegez a vezérigazgató.
Szoros a kapcsolata a szegedi közgazdász szakmával
- 1990 óta úgy is, mint a Közgazdasági Társaság elnökségi tagjának. így került kapcsolatba a szegedi egyetemen
egyre izmosodó gazdaságtudományi képzéssel, mely a jogi
karon kialakult szakirányból nőtt önálló gazdaságtudományi karrá. E nagyszabású változásban, a felsőoktatás
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extenzív fejlesztésében pedig a Tisza Volán Zrt. is részt
vett - részben a szakképzési hozzájárulás révén - elsősorban anyagilag.
A közjogi kamara megalakulása, 1994 óta elnöke
a Csongrád megyei Gazdasági és Iparkamarának Szeri István. E minőségében is szoros kapcsolatokat ápol a
szegedi egyetemmel. Fölkérték 1997-ben, hogy a Szegedi
Élelmiszeripari Főiskola vállalkozás-menedzser szakán a
gyakorlat szemszögéből adja elő a vállalati menedzsment
tárgyat. A gazdaságtudományi karon pedig üzleti etikáról
tart előadásokat. Közben - harmadik diplomát szerezve
- elvégezte az SZTE EU szakjogász képzését. így aztán
az SZTE három karán - a SZÉF, a G T K és az AJTK - is
meghívják a záróvizsga-bizottságba.
Nem csak kívülállóként látja és értékeli az egyetemi
élet problémáit, hanem mint a Felsőoktatási Tudományos Tanács (FTT) tagja is. E testületbe kamarai funkciójából következően került, „a hazai felsőoktatáson belül üdítő színfolt az SZTE" — hangsúlyozza Szeri István.

INTERJÚK

— Traumát okozott az integráció, de az átlagosnál kisebb
feszültségekkel született meg az universitas, Szegeden,
mint máshol. Igaz, léteznek feszültségek a karok között,
de elsősorban a Bologna-folyamat miatt. Mindennek ellenére az SZTE élen jár, s - részben Szent-Györgyi Albertről és a jelen nagyszerű tudományos és publikációs
eredményekről asszociálva - az egész világon ismerik.
Most, hogy ezen a hírneves egyetemen a gazdaságtudomány is megtalálta helyét, még nagyobb figyelmet kell
fordítani a műszaki, ezen belül a mérnökképzés fejlesztésére, aminek az élelmiszeripari kar élelmiszer gépész
szakja megfelelő alapot teremtett. Ez kitörési pont lehet.
Nagy lehetőségeket látok a humán értelmiség változatlanul magas színvonalú kibocsátásában, mely rangot ad
az intézménynek. De kutató egyetem is az SZTE, ahol
párját ritkítóan színvonalas kutatómunka folyik. Mindezek alapján Európa egyik legsokoldalúbb intézménye a
Szegedi Tudományegyetem."
Ú. I.

VASTAGH PÁL

Vastagh Pál, országgyűlési képviselő (MSZP)
„Nem szabad bezárkózni a politikába,

mert megszűnik a kapcsolat a mindennapi

élettel'

„Kovács professzor vezetésével kezdtük kutatni a
80-as években az európai alkotmányozást - emlékszik a
szakmai munka kezdetére. Ő irányította azt a munkát,
amelynek során lefordítottuk magyarra az összes európai
alkotmányt. Először a nyugatiakat, később a keletieket
is. Ezeket a dokumentumokat azután a rendszerváltás
meghatározó politikusai kézikönyvként forgatták. A
rendszerváltás környékén - ahogy más szegedi tanárok
is — részt vettem abban az alkotmányozási folyamatban,
melyet Kulcsár Kálmán akkori igazságügy-miniszter vezetett. Végül nem sikerült teljesen új alkotmányt hozni,
de az előtanulmányok rendkívül hasznosak voltak."
Nem is sokkal később már ő maga ült Kulcsár Kálmán székében: 1994-ben a Horn-kormány igazságügy
minisztere lett. Ez idő alatt egy sor közjogi törvényt készítettek elő és fogadtattak el a Parlamenttel. Létrejött az
Országos Igazságszolgáltatási Tanács, s ezzel végleg elvált
egymástól a végrehajtó és a bírói hatalom. Ekkor alakult
ki egy új bírósági és ügyészségi szint: a táblabíróságok és
a fellebbviteli főügyészségek rendszere. Az egyik az akkor
megalakuló vidéki központok közül Szegedre került.

N e m is Szegeden született, már nem is itt él, Vastagh
Pál mégis ezer szállal kötődik a városhoz és egyeteméhez. Ma leginkább politikusként ismerjük Vastagh Pál
nevét: 1990 óta az M S Z P parlamenti képviselője, az
Alkotmányügyi Bizottság elnöke. Azon kevesek egyike, aki mindvégig megmaradt szakpolitikusnak: minden pozíciója eredeti szakmájához, a joghoz kötődik.
Vastagh Pál Békés megyében, az Orosháza melletti
Nagyszénáson született, de középiskolás éveit már Szegeden végezte. 1968 és 1971 között végezte el a JATE
Állam és Jogtudományi Karán a jogász szakot. Utána
nyomban ott maradt oktatóként, az Állam-, és Jogelméleti Tanszéken kapott állást. 1986-ban kandidált,
1987-ben nevezték ki docensnek. 1988-ban dékánnak is
megválasztották, de pár hónapos működés után lemondott, mert a politikát választotta hivatásául. Professzorai
közül Pólay Elemér római jogászt, Kovács Istvánt, az
Alkotmányjogi Tanszék vezetőjét, az Állam és Jogtudományi Intézet akkori igazgatóját említi, no és Antalffy
Györgyöt, aki saját tanszékére hívta tanítani.

Vastagh Pál 2002-től lett a Parlament Alkotmányügyi Bizottságának elnöke. Közben 2002 elejétől 2003
nyaráig az EU Alkotmányozó Konventjébe delegálták,
ott Martonyi Jánossal, Balázs Péterrel és Szájer Józseffel
dolgozott együtt.
Szegedi egyetemi katedráját 2002-ben adta föl, mert
már nem maradt ideje a tanításra. De ma is rendszeresen
oktat Szegedi Tudományegyetem Budapest Média Intézetében, az ELTE Jogi Karán, valamint ő a rektora a fővárosban működő Általános Vállalkozási Főiskolának.
„Fontosnak találom, hogy a civil életben is dolgozzak
- hangsúlyozza. - Nem jó, ha valaki bezárkózik a politikába és megszűnik a kapcsolata a mindennapi élettel.
Az oktatás állandó készenléti állapotot igényel. Egyrészt
lépést kell tartani a legújabb tudományos eredményekkel, másrészt a hallgatók kíváncsiságával és éles eszével.
Nekem az is nagyon fontos, hogy oktatóként sokkal szabadabb vagyok, mint politikusként."
Vastagh Pál családjával együtt ideje jó részét Budapesten tölti, de ma is szegedi az állandó lakcímük: - „itt
fizetünk adót és itt szavazunk".
Egyetemi diplomájának megszerzése után egy ideig
a JATE KISZ-titkára volt. Ebből az időből is őriz maradandó emléket.
„Én kezdeményeztem a JATE-klub kialakítását
- kezdi a sort. - A hallgatók is fölajánlották, hogy részt
vesznek a munkákban. 1971. szeptemberében indult el
az építkezés, és 1973. tavaszán adtuk át a pincehelyisé-
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get. A diákok igen sokat dolgoztak. Föllépett itt Cseh
Tamás vagy Sándor György, és ez lett az otthona az
Egyetemi Színpadnak is. 1971-ben Szegeden rendeztük
meg az egyetemi színjátszó fesztivált. Ekkor volt 50 éves
az Egyetem, ezért többek között fáklyás felvonulást is
rendeztünk. A professzorok talárban vonultak a Dugonics téri aulából a városházára. Azt találtuk, ki, hogy
hallgatók álljanak díszsorfalat a Kárász utca két oldalán.
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Az egyetem vezetői nagyon tamáskodva fogadták, hogy
vajon lehet-e mozgósítani erre a diákságot, de rengetegen eljöttek, végig megvolt a sorfal."
Vastagh Pál legutóbbi időkig Orosházán volt egyéni
választókerületi országgyűlési képviselő. Idén azonban
már csak listán indult. Viszont nagyon büszke rá, hogy
2006. áprilisában Orosházán díszpolgárrá avatták.
M. T.

I Rövidítések jegyzéke
JATE
SZOTE
ÁJTK
SZTE
ÁOK
BTK
TTK
JGYTFK
GTK
GYTK
EFK
SZÉF
MFK
ZFK
ETT

József Attila Tudományegyetem
Szegedi Orvostudományi Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar
Bölcsészettudományi Kar
Természettudományi Kar
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
Gazdaságtudományi Kar
Gyógyszerésztudományi Kar
Egészségügyi Főiskolai Kar
Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar
Mezőgazdasági Főiskolai Kar
Zeneművészeti Főiskolai Kar
Egyetemi Tudományos Tanács
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Egységes Pályázati Elektronikus Rendszer
Gazdasági Műszaki Főigazgatóság
Projektszervezési és K+F Iroda
Magyar Tudományos Akadémia
Dél-Alföldi Élet- és Anyagtudományi
Kooperációs Kutatási Központ
Dél-Alföldi Neurobiológiai Tudásközpont
Környezet- és Nanotechnológiai Regionális
Egyetemi Tudásközpont
Kutatás és Fejlesztés
Egyetem Doktori Intézete
Egyetemi Doktori Tanács
Hallgatói Önkormányzat
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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