Biztos alapokon áll
Éppen ebben nyilatkozott úgy,
hogy az integráció első éve
az emberi viszonyok erőpróbája lesz.
Mennyire sikerült ez a próba?

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy történelmi átalakulások idején töltötte be a József Attila Tudományegyetem, majd a
Szegedi Tudományegyetem rektori tisztét. Dr. Mészáros Rezső leköszönő rektor
úrral az átmenet nehézségeiről és szépségeiről, valamint a város és az intézmény kapcsolatáról beszélgettünk.

- Pontosan ezzel a három szóval sikerült
„megvalósítani". Lehet, hogy szerencsém volt, hiszen azelőtt a JATE rektoraként tevékenykedtem, dékán is voltam,
tehát sokat foglalkoztam közösségekkel.
Három és fél éve vezeti Rektor Úr Úgy vélem, nem szabad embertömegeka Szegedi Tudományegyetemet. Hogyan ér- kel és sorsokkal kísérleteznünk. Ha lastékeli az eltelt időszakot az eredmények sabban is haladunk, de úgy kell cseleés a nehézségek tükrében? kednünk, hogy az egyetemi polgárok
egyre nagyobb része fogadja el azt az
- Nagyon bonyolult időszaknak látom ezt újat, amit létre akartunk hozni, mert akígy utólag: annak idején az országgyűlés kor az már biztos alapokon áll.
létrehozta az új, integrált egyetemeket, aztán a politika kissé cserbenhagyott benHogyan sikerült zökkenőmentessé tenni a
nünket, ugyanis bizonyos feltételek nem
karok közötti együttműködést?
teljesültek (főleg az anyagiak). Két körülménynek viszont nem lehetett sérülnie: az - Azt hiszem, még most sem zökkenőmenoktatásnak és a kutatásnak. Huszonötezer tes ez, még most is különböző szemléletek
hallgatónak ugyanis semmiképpen sem le- érvényesülnek, különbözőek a felelősségek
hetett megéreznie azt, hogy az integráció is. Hosszú, 5-10 éves folyamat, amíg a
során a diplomájuk valamiképpen sérül- massza összeolvad. Az első év a megismehet is. A legtöbbet kellett adnunk, hiszen résé volt. Korábban ismertük ugyan szeez a generáció nem sérülhet, a diploma ér- mélyesen egymást, de nem tapasztaltuk
téke pedig nem lehet kevesebb, sőt még meg egymás gondolkodását „élesben". Namagasabb szinten kell működnünk.
gyon jó módszert találtunk ki közösen: leArra vagyok a legbüszkébb, hogy ezt osztjuk az egész költségvetést a karokra, s
úgy sikerült megvalósítani, hogy három akkor a Rektori Hivatal és a Gazdasági
és fél év alatt béke volt az egyetemen, s a Igazgatóság szolgáltatásait kvázi „megvemost már 11 kar dékánja, kari főigazga- szik" a karok, s próbáljuk ki, mi mennyibe
tója úgy állt fel a dékáni értekezletekről, kerül. Ez arra volt jó, hogy felelős gondolhogy mindig a jobbítás szándéka volt kodásra késztetett mindenkit. Nem erőérezhető. A 2000-es rektorválasztási pá- szakoltam rá senkire egy másfajta gondollyázatomban három szó szerepel: tole- kodást, hanem a kikínlódott gondolkodási
rancia, empátia és kompromisszum.
pályát hagytam kialakulni ez idő alatt.

A jelenlegi beruházások nagyságrendje
leginkább az 1920-as, 30-as évek fejlesztéseihez hasonlítható...
- Nemcsak az Ady téri információs központot kell megemlítenünk, hanem a
sportközpont építését és a pathológia beruházását is. A könyvtár kapcsán rengetegen támadtak, de véleményem szerint ötven év múlva áldani fogják a nevünket: ez
az intézmény egy regionális könyvtár lesz,
amely egyetlen központként vonzza majd
a határon túli magyar hallgatókat is.
Eredeti szakterülete a gazdaságföldrajz.
Hogyan látja ennek a területnek
a professzora az egyetemnek otthont adó
város gazdasági leépülési folyamatát
és hogyan a rektor? Mit tehet az egyetem
ebben a helyzetben?
- Ez csak részben a város gazdaságpolitikájának a hibája. A fő ok, hogy nem
épül meg időben az autópálya. Nem
épült meg a regionális repülőtér, a vasúti kapcsolat Románia felé és ezért nem
jön a működőtőke sem. Pedig Szeged
olyan gazdasági-földrajzi környezetbe
került, amihez fogható ritkán adódik
egy város életében. Innen indult például
a délszláv békefolyamat, így a város neve világpolitikai környezetbe került.
Ezt éppen a gazdasági infrastruktúra hiánya miatt nem tudja kihasználni. Ha
hamarosan nem kezdődik el legalább az
autópálya építése, akkor Szeged kimarad az európai folyamatokból. Az egyetem a temesvári, a szabadkai és az újvidéki egyetemekkel kapcsolatot tart fenn
és megpróbál dinamizáló-integráló szerepet betölteni, és segíteni az eurorégió
kialakulását.
Nemsokára leköszön a tisztségéről.
Mivel foglalkozik a továbbiakban?
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- Visszamegyek tanszékvezetőnek, emellett természetesen tanítani szeretnék (elsősorban pedig a PhD-sekkel dolgozni
együtt). Országos felsőoktatási ügyekkel
(rektori konferencia) és a globalizáció
témájával is foglalkozom majd, ha az
egészségem megengedi. Azért mindenesetre szokatlan lesz, hogy nem vesz
majd körül ez a megszokott pezsgés...
Molnár Gábor

A díszülés vendége: Mádl Ferenc Köztársasági Elnök Úr

Szegedi Tudományegyetem 2000-2003

