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Mészáros Rezső rektor tanévnyitó beszéde 

2002. szeptember 7. 

Tisztelt Egyetemi Polgárok! Tisztelt Vendégek! 

Amikor az integrációra készültünk, és megalakítottuk a Szegedi Felsőoktatási Szövetséget, gyakran 
idéztük fel elődeink gondolatait. Például Menyhárt Gáspár 1921-ben elmondott tanévnyitó beszédét, 
amelyben a rektor úr arról szólt, hogy a magyar egyetem nem zárkózhatik el, nem élhet csak a 
tudománynak. És főként nem a vidéki egyetem. Ha igaz az, hogy a nemzet az általános emberinek 
sajátos, egyedi alakban való megvalósulása, akkor annak is igaznak kell lennie, hogy az Egyetem, 
mint nemzeti kultúrintézmény, a nemzeti öntudat ébrentartására és ápolására is kiváló gondot tartozik 
fordítani. E feladat magával hozza, hogy az Egyetem hallassa szavát elsősorban ifjúságával szemben, 
az emberi élet és a nemzeti lét nagy kérdéseiről tárgyilagos szemlélettel eszmei magasságban, 
visszavezetve azokat erkölcsi tartalmukra és megfelelve rájuk becsületes igazsággal. Óvakodni kell, 
hogy az Egyetem ne engedje magát át a politikai pártok eszközéül. 

Vagy Klebelsberg Kunó koncepcióját, akinek a hazai vidéki felsőoktatás súlypontjainak 
kialakítását célzó szemléletvilágában az egész részeként volt jelen a szegedi felsőoktatás sorsa. 
Példaértékű volt az a felfogása, amellyel azt vallotta, hogy olyan ország még nem volt, amely azért 
ment volna tönkre, mert kulturális célokra áldozott. 

Szent-Györgyi Albert az 1940-ben újra alapított Tudományegyetem első rektora már konkrétan 
megjelölte ennek az Egyetemnek azt a feladatát, hogy a nagy magyar Alföld szellemi központja 
legyen. Szent-Györgyi továbbá úgy vélte, hogy a tudományos kutatással az Egyetemnek nemcsak a 
nagy emberi-szellemi közösség iránt kell leróni kötelességét. A kutatás lelkes müvelése szükséges 
ahhoz is, hogy az Egyetem megfelelhessen mindennapi feladatának. Jó tanítás csak ott folyhat, ahol él 
a kutatás szelleme, az igazságok lelkes, pártatlan szeretete. De tudományos kutató munkánkkal 
hazafias kötelességünket is teljesítjük, mert hiszen éppen a tudomány, a kultúra az egyetlen terep, 
amelyen a versenyt a Nemzetekkel egy kis nemzet is felveheti, megcsillogtatván nevét az emberi 
történelemben. 

Ezek a gondolatok nagy mértékben segítettek az integráció utáni fejlődési folyamat kialakításában, 
mert abból indultunk ki, hogy egyrészt az Egyetem történelmi kategória, másrészt hogy az Egyetem 
teljes rendszer, ezért bármely részébe történő beavatkozás előtt vizsgálni kell. hogy az miiven hatást 
eredményez az egészre. Ebben a szemléletben szükséges értelmezni és kezelni az Egyetem értékeit. 

A szegedi integráció egyik jellegzetessége, hogy főiskolai karok is betagozódtak az Egyetembe. 
Most már látjuk, hogy helyes volt az a szemlélet, hogy a főiskolai és egyetemi értékek között nem 
szabad különbséget tenni, hiszen azok a korábbi színvonalas tevékenységből fakadó értékek, 
amelyeknek továbbvitele és erősítése az új Egyetem jövőjének egyik alapvető tényezője. 



Gondolkodásunk nem halványuló eleme, hogy az Egyetem legnagyobb értéke az a hatalmas 
szellemi kapacitás, amit a hallgatók, az oktatók, a kutatók és az alkalmazottak összessége fejez ki. 
Ennek megőrzése, gyarapítása, valamint a színvonalas munka körülményeinek, a bizalomnak és a 
nyugodt alkotó légkörnek biztosítása az Egyetem fejlődésének meghatározó eleme. Ennek 
megfelelően azt képzeltük el, hogy a Szegedi Tudományegyetem olyan egyetem lesz, amely 
gyűjtőhelye a tudományok lehető legszélesebb körének, és amely rendelkezni fog azzal a képességgel, 
hogy meg is tudja őrizni ezt a tartalmat. Ezáltal válhat olyan univerzitássá, amely a tudományterületi 
sokszínűséget a képzés sokszínűségében is meg tudja jeleníteni. Büszkeséggel tölthet el bennünket, 
hogy ezt a célkitűzésünket eddig meg tudtuk valósítani. És nem hajtottunk végre olyan felfordulást, 
amelyet — az integráció gyorsítása címén — néhányan szívesen láttak volna.

Világtendencia, hogy az egyetemek -  keresve szerepüket, küldetésüket a globalizálódó világban -  
egyre inkább a társadalmi-gazdasági környezetük felé fordulnak, miközben a környezet is keresi az 
érdemi kapcsolatot. Folyamatos párbeszéd alakul ki az Egyetem és a felhasználó között. Ez nem 
valamiféle kegy vagy gesztus, hanem felismert kölcsönös érdek, hiszen a tudástartalom jelentősen 
megnőtt a termékek értékében. A tudás a piac- és versenyképesség meghatározó tényezőjévé vált -  ez 
érvényes az oktatókra, a hallgatókra, de az Egyetem menedzsmentjére is. Ezért valljuk azt a nézetet, 
hogy a XXI. század modern egyetemének képesnek kell lenni olyan többfunkciós tudásszolgáltató 
központként működni, amely az alapképzés, a tudósképzés és a kutatás mellett továbbképzési, szakmai, 
tanácsadó és szolgáltató feladatokat is ellát, vagyis képes eleget tenni a környezete széles és gyorsan 
változó igényeinek. Ha az Egyetem ezt magas minőségi szinten és megfelelő alkalmazkodó készséggel 
teszi, akkor birtokában lesz annak az életerőnek, amely sikeressé teszi a hazai és a nemzetközi 
versenyben.

Ezek azok az alaptételek, pillérek és szemléletek, amelyekkel az integráció folyamatát elkezdtük. 
Gyanítottuk, hogy az integráció bonyolult folyamat lesz, de azért nem gondoltuk, hogy ennyire. 
Bizonyos körülmények nem voltak megfelelően előkészítettek. Különösen hiányzott az a pénzügyi 
többlet -  nevezhetjük konszolidációs összegnek is - , amire nagy szükség lett volna ahhoz, hogy az 
egész magyar felsőoktatás stabilizálódjon ezen az új fejlődési pályán. Feltehetően ezért is volt 
nagyobb a szükségesnél a félelem, amely az integráció első hónapjait beárnyékolta. Az integráció 
bonyolultsága, illetve az igen nagyfokú érzékenység miatt a kiutat a tolerancia és az empátia 
alkalmazásában véltük megtalálni. Tévedés azt hinni, hogy ez lassította az integráció folyamatát, 
inkább az megalapozottabbá tette, és ez nagyon fontos körülmény. Örömmel mondhatom, hogy a 
karok vezetői partnerek ebben, és az elmúlt két és fél évben közösen és valójában teljes mértékben 
konszenzussal sikerült a legfontosabb döntéseinket előkészíteni és az Egyetemi Tanács elé terjeszteni. 
Az Egyetemi Tanács pedig -  természetesen sokszor nagy vitákkal, de -  minden lényeges kérdésben az 
egyetemi érdeknek megfelelő döntést hozott. Különösen kiemelésre érdemes a szabályzatok 
megalkotása, és azon űj egységek létrehozása, amelyek előrehaladásunkat segítik és 
összetartozásunkat erősítik. Még mindig az a jellemző, hogy’ többnyire nem egymás torkát, hanem 
egymás kezét keressük.

De mindennapjainkat még mindig az jellemzi, hogy bár közel 28 milliárd forint a költségvetésünk, 
mégis napi problémákkal küszködünk. Nem áll rendelkezésre egy olyan összeg, amellyel stratégiai 
célokat valósíthatnánk meg, nem áll rendelkezésre megfelelő összeg a műszer- és 
épületamortizációra, kollégiumépítésre. Folyamatos erőfeszítésre kényszerülünk, a minisztériumokkal 
karöltve, az. orvoskar és a klinikák pénzügyi problémájának megoldására.

Örömmel jelenthetem viszont, hogy megkezdődött a legnagyobb vidéki felsőoktatási beruházás 
Egyetemünkön. A Könyvtár és Információs Központ kivitelezése folyik, ami kiegészül egy Városi 
Konferencia Központtal. Avatás előtt áll a Pathológia épülete, a Sportközpont és szeretném külön is 
kiemelni, hogy a karok példamutató erőfeszítései kapcsán jelentős kari beruházásokra is sor került (a 
Számítóközpont épületének emeletráépítése, előkészület az újszegedi menza oktatási épületté való 
átalakítására, a Konzervatórium nagytermének átalakítása stb.).



Egy egyetem rangja, hírneve valójában a professzori kar színvonalától függ. Ez viszont szoros 
összefüggésben van a tudományos kutatás színvonalával. A különböző hazai és nemzetközi 
értékelések alapján kijelenthető, hogy a Szegedi Tudományegyetem a kutatás színvonalában az ország 
első öl felsőoktatási intézménye között helyezkedik el. Meggyőződésem, hogy ez a magas színtű 
kutatói minőség a diploma értékében is megjelenik. Minden bizonnyal ez is közrejátszik abban, hogy 
ez. évben is többszörös volt a túljelentkezés Egyetemünkre. Bízom abban, hogy az elsős hallgatók 
négy, illetve öt év múlva is azt mondják, hogy jól választottak!

Ezek a körülmények az Egyetemünk sorsa szempontjából kiemelkedően fontosak, mert hiszen 
tovább erősödött a verseny a hallgatóért, tovább erősödött a verseny a kutatási pénzekért, a 
nemzetközi pozíciókért. Az a rangsorolási láz, amely szinte minden nagyobb euro-atlanti felsőoktatási 
intézményrendszert megfertőzött, Magyarországon is egyre inkább jogosultságot nyer. Még ha az 
Egyetemek rangsorba állítását komoly vita is övezi, a rangsorok olyan nagyon fontos visszacsatolás 
jellegű információáramlást hoznak létre, amelynek hiányában a felsőoktatás vagy akár egyes egyetem 
szerkezete, kínálata, fejlődési tendenciái, az iránta megnyilvánuló kereslet, a tudományos minőség 
mércéinek változása reflektálatlanul maradnak. Ezzel mind az intézmények, mind a felhasználók 
veszítenek. Legyen bármennyi hibája is e rangsornak, ha megfelelően értelmezik, olyasmit kínál, 
amire nagy szükség van.

Hölgyeim és Uraim!

Az elkövetkező év várható történései közül csak egyet szeretnék megemlíteni, és ez a 
rektorválasztás, amelyre jövő tavasszal kerül sor. Kérem Önöket, szorgalmazzák, hogy a jelöllek 
széles egyetemi nyilvánosság előtt ismertessék programjukat és hassanak oda, hogy a rektorválasztás 
politikamentes legyen. Bízom abban, hogy az Egyetem új vezetője is vallja azt, hogy a vezetés 
cselekvést jelent, és nem pozíciót.

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

Az új tanév rendkívül örömteljes eseménnyel kezdődik, átlagosan bruttó 50 százalékkal emelkedik 
a fizetésünk. Bízzunk abban, hogy a felsőoktatás pénzügyi kondíciója tovább javul. Ennek 
reményében, a 2002/2003-as tanévet megnyitottnak nyilvánítom.

* *  * *

Orvosvatás 2002 szeptem ber

Tisztelt Orvosdoktorok, Kollégák!

Önök. akik hat évvel ezelőtt megilletődve lépték át a Kar volt dékánjáról Szent-Györgyi Albert 
Nohel-díjas tudósról elnevezett Orvostudományi Egyetem küszöbét, a mai napon orvosként hagyják el 
az A Ima Matert. .

Nehéz és küzdelmes időszak áll Önök mögött. Résztvettek több ezer órányi elméleti előadáson, 
szemináriumon és gyakorlaton. Tanultak éjjel és nappal. Több száz demonstrációt, kollokviumot és 
szigorlatot tettek le, diplomamunkát írtak és védték meg, végül záró tesztdolgozatot írtak és 
államvizsgáztak.

Tanulmányaikat változó eredménnyel zárták, sokan kitűnő eredménnyel végeztek, míg mások 
átlagos teljesítményt nyújtottak és voltak akik gyengébben szerepeltek. Azonban Önök, akik itt 
vannak mindannyian teljesítették azokat a követelményeket, amelyek orvossá avatásukhoz szükséges 
volt. Közben észrevétlenül felnőttek, gondolkodásmódjuk teljesen átalakult, orvosdoktorokká váltak.
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Életük egy küzdelmes, ugyanakkor talán legszebb szakasza lezárult, amelyre különösen azok 
fognak soha nem múló nosztalgiával visszatekinteni, akik elhagyják az. Egyetemet.

Nehéz, de csodálatos hivatást választottak, hiszen az orvoslást, a beteg emberen való segítést 
választották. Ne felejtsék el, hogy az orvoslás szolgálat, az ember és az élet szolgálat. Ez a szolgálat 
kötelességekkel és nagyfokú felelősséggel jár, amelynek csak úgy tudnak megfelelni, ha itt 
megszerzett tudásukat állandóan fejlesztik és megújítják. Az orvostudomány olyan szédületes 
sebességgel fejlődő tudomány, ahol az ismeretek minimum öt év alatt szinte teljesen elévülnek.A nem 
tanulás ezen a pályán felelőtlenség, amely az Önökre bízott emberek életét veszélyezteti. A tudáson 
kívül az orvosnak azonban van még egy nagyon fontos fegyvere, ez pedig az Önök egyénisége, 
empátiakészsége, emberszeretete. Ne feledkezzenek meg erről a fegyverről, mivel enélkiil igazán nem 
lehetnek jó orvosok.

Életük ezen nagy eseményén gondoljanak szeretteikre, szüleikre, testvéreikre, akik féltő 
aggodalommal együtt izgulták végig egyetemi éveiket, örültek sikereiknek és bánkódnak a 
kudarcokon. További becsületes munkájukkal próbálják meghálálni nekik a sok áldozat és szeretetet.

A Szegedi Egyetem most elbocsájtja Önöket. Megindulnak egy életpályán, amelynek során 
Önökből szakorvos, elméleti tudós válik. Ha ezen életpálya során bármikor szükségük lesz az Alma 
Mater segítségére, forduljanak bizalommal hozzánk. Tanítómestereik és a mindenkori oktatógárda 
készséggel áll az Önök rendelkezésére.

Most önálló útra lépnek, a barátok elválnak, az emlékek azonban megmaradnak. Az évkönyv, a 
tanrend, a lassan fakuló képek szép időket idéznek. Őrizzék meg emlékeiket és néhány hetes jól 
megérdemelt pihenés után kezdjék el orvosi hivatásukat gyakorolni. Frázis nélkül mondhatjuk, hogy a 
marsall bot valóban ott van mindnyájuk zsebében. Kitűzött céljaik elérése most már Önökön múlik. 
Ehhez kívánok a magam, az Orvostudományi Kar és az Egyetem Tanácsa nevében sok sikert, jó 
egészséget és eredményekben gazdag boldog életet.

prof. dr. Lonovics János 
tanszékvezető egyetemi tanár 

dekán

* * * *

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa 2002. szeptember 23-án tartotta ez évi VII.
rendes ülését

Napirendi pontok:

/. Személyi ügyek

— Javaslat „Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae” kitüntetéses doktori oklevél 
adományozására dr. Geretovszkyné Varjú Katalin részére
Előadó: dr. Benedek György rektorhelyettes
— Javaslat dr. Felföldi Károly egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére a TTK Szerves 
Kémiai Tanszékére
Előadó): dr. Mezősi Gábor dókéin
— Javaslat Klebelsberg Kunó-díj odaítélésére 
Előadó: dr. Berta Árpád a kuratórium elnöke
— Javaslat Pro Universitate-díj odaítélésére 
Előadó): dr. Mészáros Rezső rektor
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2. Beszámoló jelentés a Felsőoktatási Beruházási és Reformprogram végrehajtásáról a Szegedi 
Tudományegyetemen

Előadó: dr. Ráez Béla egyetemi tanár, a Stratégiai Iroda igazgatója

3. Javaslat képzési forma váltására a Gazdaságtudományi Kar szaki rányútovábbképzésein:

Gazdálkodástudományi, jogász-, ill. a mérnök-közgazdász szakok esti tagozatról levelező tagozatra 
minősítése a 2002/2003-as tanévtől 
Előadó: dr. Farkas Beáta dékán

4. Javaslat kreditrendszer bevezetésére a Szegedi Tudományegyetemen 

Előadó: dr. Visy Csaba rektorhelyettes

5. Javaslat a Szegedi Tudományegyetemen Felvételi szabályzatának módosítására 

Előadó: dr. Visy Csaba rektorhelyettes

6. Javaslat a Szegedi Tudományegyetemen Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának módosítására 

Előadó: dr. Visy Csaba rektorhelyettes

7. Bejelentések

S. Kérdések—válaszok

A tanácsülés mellékletei 

Javaslat a kreditrendszer bevezetésére

A Kormány 186/2002. (VIII.29.) rendeletében módosította a felsőoktatási tanulmányi pontrendszer 
(kreditrendszer) bevezetéséről szóló 200/2000. (XI.) Kormányrendeletet. Ennek értelmében a 
kreditrendszer bevezetése a 2002. szeptemberében induló tanévtől kezdődően azokban az 
intézményekben kötelező, ahol az említett rendeletekben foglalt feltételek július 3 1-ig teljesültek.

Tekintettel az Egyetemi Tanács június 17-i ülésén elhangzott, a karok írásban megküldött 
helyzetértékeléseik alapján tett bejelentésre, valamint a jogszabály-módosítás alapján tett kari 
döntésekre, a Szegedi Tudományegyetem a most megkezdett tanévben az alábbiak szerint vezeti be a 
kreditrendszert:

Az Egyetem 9 kari egységében a kreditrendszer bevezetésre kerül. Az Általános Orvostudományi 
Karon és a Természettudományi Karon a kreditrendszer szellemében kezdődik a tanév oly módon, 
hogy az első évfolyamok még a jelenleg érvényes képzési terv szerint végzik tanulmányaikat, de a 
tanulmányi és vizsgaszabályzat félévismétlésre, ill. vizsgaismétlésre vonatkozó pontjaiban a 
kred¡trendszerű szabályozás életbe lép. Az említett karok országos szakmai egyeztetés, ill. jogszabály 
alapján a tantervek rendelethez történő igazításának munkálatait a tanév során végzik el.

Javaslat a Szegedi Tudományegyetemen Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának módosítására

2002. szeptember 01-én hatályba lépett az oktatási miniszter 29/2002. (V.I7.) rendelete a 
fogyatékossággal élő hallgatók folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről.

Ez alapján kezdeményezem a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi és vizsgaszabályzata I. 
pontjának módosítását.

1.3. A 29/2002. (V.I7.) OM rendeletben foglaltak szerint a tanulmányaik folytatásához szükséges 
esélyegyenlőséget biztosító feltételek a rendeletben szabályozott módon a fogyatékossággal élő 
hallgatókra vonatkoznak. E feltételek kialakításáról a karok saját szabályzatukban döntenek.

dr. Visy Csaba 
oktatási rektorhelyettes
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Javaslat egy könyv- és jegyzetkiadó létrehozására a Szegedi Tudományegyetemen

A Szegedi Tudományegyetemen valamennyi lényeges feltétel rendelkezésre áll ahhoz, hogy 
létrejöjjön, majd sikeresen működjön egy országosan (sőt nemzetközileg) is jegyzett és jelentős 
tevékenységet folytató kiadó.

A magas színvonalú tevékenységnek elsősorban az a sokrétűen és magasan képzett 
szakembergárda a garanciája, amely — szinte valamennyi nagy tudományterületet művelve -— a 
szegedi egyetemen oktat vagy kutat. Elsődlegesen ők lennének a kiadványok lehetséges szerzői, 
szerkesztői. (Nem kizárva azonban az idegen szerzőket sem.)

Másik oldalról viszont számolhatunk közel 25 000 hallgatóval, akik a megjelent művek potenciális, 
sőt némileg determinált vásárlói lesznek, s akik jelenleg központi költségvetésből csak könyvre, 
jegyzetre fordítható külön támogatással rendelkeznek (7 eFt/fő/év). Ennek az összegnek a 30%-a 
továbbra is megmaradhat (a JATE gyakorlatának megfelelően) egyetemi kiadványelőállítási célra.

Jelenleg több sokszorosító-kiadó működik az egyetemen, ezek szervezetileg, pénzügyileg 
közvetlenül az elődintézményekhez tartoznak: JATEPress. nyomda, JGYTF-kiadó, ÁOK-soksz.orosító, 
Polygon-kiadó, rajtuk kívül több tanszék, kutatócsoport folytat alkalomszerű kiadói tevékenységet, 
főleg pályázati pénzekből.

Pénzügyi helyzet 2001. évi előirányzat:
JATE Press és nyomda (fő: 4+7, bér-járulék: 10.562.734, ebből OM támogatás: 10.562.734, összes 

kiadás: 23.762. 841, összes bevétel: 39.585.148. (Összes kötetszám: TTK 87, BTK 65, Jog-Közg. 20)
JGYF kiadó (fő: 6, bér járulék: 7.077.904, dologi: 10.243.403 +55.158 beruházás, ebből OM 

támogatás: 19.166.500, összes kiadás 17.004.000, összes (saját) bevétel: 21.538.000 (Összes 
kötetszám: 99)

Polygon (Összes kötetszám: 20)
AOK nyomda kimarad.
A jelenlegi költségvetési kereteken túlmenően az egyes tankönyveket, jegyzeteket rendszeresen 

támogatni lehet
— A doktori iskolák költségvetéséből,
— A felsőoktatási tankönyv
— és bármilyen más pályázatból vagy megrendelésből,
•— az eladásokból visszafolyó pénzeszközökből.

A tervezett átszervezés érintené a jelenleg kari vagy egyetemi költségvetésben szereplő 
egységeket:
" JATEPress, JGYF-kiadó 

Az integráció alapelvei:
Ezek az egységek közös irányítás alá kerülnek, de hozzák magukkal korábbi költségvetésüket.
A Kiadó a csatlakozó egységek valamennyi korábbi feladatát ellátja.
A könyv- és jegyzetkiadás négy jól elkülöníthető fő szakaszból áll.
A kézirat előállítása, szakmai lektorálása.
Kiadói szerkesztés, ábrák stb.
Nyomtatás
Terjesztés

/ / Első fázis - a kézirat előállítása, szakmai lektorálása. Szerkesztőbizottságok kiadói tanács

A Kiadó minőségét alapvetően a szerkesztőségek (szerkesztők) tevékenysége határozza meg. A 
közelmúltban lezajlott akkreditálási folyamatok és szervezeti változások lényegében kijelölték az 
egyetem azon területeit, amelyen a legnagyobb intellektuális, tudományos erő koncentrálódik, s 
ahonnét — e területek jellegéből adódóan -  várható a megjelenni kívánó, (köz)érdeklődésre számot 
tarló magas szintű ismeret. Egyetemünkön 1 I doktori iskola lett akkreditálva (e vonatkozásban nem 
vettük tekintetbe az Orvos- és Gyógyszerésztudomány területen akkreditált iskolákat), ezekben
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tevékenykedik a rendszeres publikációs tevékenységet folytató kollégák döntő többsége, illetve itt 
folyik intézményes formában a tudományos (és szükségszerűen publikációs) tevékenységre való 
felkészítés, többszáz PhD-hallgató tudományos munkájában.

SzTH érdekelt doktori iskolái: Állam- és Jogtudományi, Közgazdaságtani, Irodalmi, Történelmi, 
Nyelvészeti, Biológiai, Fizikai, Földtudományi. Kémiai, Környezettudományi, Matematikai- és 
Számítástudományi. Az itt kialakult szisztéma hasonló az MTA osztályszerkezetéhez (II osztály: 
nálunk nincs agrártudományi PhD program, van viszont környezettudományi, ott a gazdasági és 
jogtudományi (IX.), illetve nyelv-és irodalomtudományi (I.) csak egy-egy osztály).

A Polygon gyakorlatilag már egy ilyen szerkesztőség, amelyik a matematikai, számítástudományi 
területen működik.

Javaslom, hogy a szerkesztőbizottság a doktori iskolák egy-egy rektor által kinevezett 
képviselőjéből álljon, ők lennének egyben az adott tudományterületen megjelenő publikációk 
szerkesztői. Fontos, hogy a kinevezett szerkesztők nagy szakmai tekintéllyel és gyakorlattal 
rendelkezzenek. Az egyszerű képviselethez képest két megkülönböztetést kell tenni: az. Orvos- és 
GvógyszerészJ adomány területéről alkalmi jelleggel, külső forrásból megjelentetni kívánt 
kéziratokra a doktori iskolák vezetői tesznek javaslatot, az egyik tudományterületen a szerkesztő a 
JGYE valamelyik professzora legyen.

A szerkesztő kinevezése hosszabb időre, legalább öt évre szól, hogy biztosítani tudja az egységes 
szakmai koncepciót, a szerkesztőség arculatát. Az ő feladata a megfelelő kézirat kiválasztása, 
lektorált tat)ása, az egész folyamat szakmai szempontból való gondozása.

A szerkesztő(sége)k alkotják a kiadói tanácsot, amelynek elnöke a rektor által kinevezett személy, 
aki egyben felelős vezetője, általános igazgatója a Kiadónak és a terjesztésnek is. Egy-egy kézirat 
kiadásáról a kiadói tanács dönt.

1. 2. Második fázis: a kézirat kiadásra való előkészítése, ábrák heszerkesztése, tördelés, korrektúra.

A szerkesztőségektől beérkezett, szakmailag lektorált és kiadásra elfogadott kéziratok belső, 
technikai szerkesztése (nyomdai előkészítése, lektorálása, képek, ábrák, illusztrációk elhelyezése, 
borítók stb) a főszerkesztő feladata. O gondoskodik továbbá a kiadványok, sorozatok egységességéről, 
megfelelő formai megjelenéséről. A jelenlegi JATEPress ennek a feladatnak az ellátására mint fő 
megbízott alkalmas (munkájába bevonja a JGYF'-kiadó ilyen irányú tevékenységét).

Harmadik fázis: nyomtatás (kimarad)

Negyedik fázis: terjesztés

A terjesztés irányításával elsősorban a jelenlegi főiskolai kiadót kell megbízni, de fel kell használni 
a JATEPress kapcsolatait is. A tevékenységéért a Kiadó általános igazgatójának felelő 
kereskedelmi/terjesztési igazgató feladata rendkívül fontos, hiszen a Kiadó tartós működésének 
elsődleges anyagi forrása az eladott kiadványból származó pénz.

A nyomdából az elkészült könyv példányai három helyre kerülhetnek
— az egyetemi könyvesboltba
— könyvterjesztői hálózatokba
— raktárba.
Határozatot kell hozni, hogy az Ady-téri új épületben elhelyezést nyer az egyetemi könyvesbolt 

(lehetőleg raktárral együtt). A könyvesbolt elsősorban, de nem kizárólag, a mi könyveinket árusítja. 
Ugyanolyan fontos része az egyetemi életnek, mint a nagy külföldi egyetemi bookshopok. Eladásaival 
a Magyarországon kívül célba veszi a Romániából, Jugoszláviából ide érkező hallgatókat, tanárokat, 
vagy csak érdeklődőket. Emellett az egyetem szellemi termése legjava megmutatásával jelentős 
szerepet játszhatna a pozitív, a leendő hallgatók számára vonzó egyetemkép kialakításában. Későbbi 
döntés kérdésé, hogy milyen formában működjön (egyetemi közvetlen, szerződéses, kft stb.)
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El kell érni, hogy a kiadványaink valamennyi olyan helyre eljussanak, ahol érdeklődésre lehet 
számítani, az egyetem esetében a könyv a legjobb propaganda-anyag. Szerződést kell kötni a nagy 
terjesztő hálózatokkal, egyetemi városokban meg kell keresni azokat a központi könyvesboltokat, 
amelyekbe közvetlenül is el kell juttatni a kiadványaikat.

A Kiadó neve:
— Szegedi Egyetemi Kiadó (az Oxford University Press mintájára)
Az új kiadó a korábbiak hagyományait, elért eredményeit viszi tovább, ezért a már megjelent 

müvek újabb kiadásai, illetve a folyamatban lévők kettős kiadó-megjelöléssel látnának napvilágot, pl. 
SzEK-.l ATEPress.

Elhelyezése:
A kiadói tevékenységének elindításához elegendő a jelenleg is használt terület. A meglévő könvv- 

és jegyzetárusító helyeket mindaddig meg kell tartani, amíg az egyetemi könyvesbolt az új épületben 
jobb körülmények közé nem kerül.

Lehetséges perspektívák
1. A Kiadó tevékenysége beindításához
a. ) OM támogatást kérni;
b. ) Pályázni a Széchenyi Tervre

2. Középtávon meg lehetne teremteni a feltételeit annak, hogy a régóta országosan igényelt, de 
eddig meg nem valósult, un. nemzeti könyvkiadó jöjjön létre Szegeden (a szövegek, képek 
továbbításának elektronikus útja nem teszi feltétlenül szükségessé, hogy ez a kiadó Budapesten 
legyen). Ehhez meg kell nyerni az oktatási és a kulturális minisztérium támogatását, hiszen hosszú idő 
óta igény van a közvetlen piaci viszonyoktól függetlenített, a magyar kulturális értékek megőrzésére 
rendszeresen figyelmet fordító kiadóra, hasonlóan az Európai Unió mérvadó országaihoz. Máris 
adottak:

A) SzTE tanszékeinek szakemberei, pl. kritikai kiadások előkészítése
B) MTA intézetei (át lehetne venni a megszűnt Akadémiai Kiadó feladatainak indokolt részét)
(') Központi forrásból enciklopédiák, lexikonok szerkesztőinek, szerzőinek ad hoc jellegű 

stáb ja inak működtetése.
prof. dr. Pál József 

BTK
rektori meghízott

*

*  SZOTE hírek  v  SZOTE hírek v  SZOTE hírek v

*  *  ►!<

Kitüntetések augusztus 20. aikaimábói:

A Magyar Köztársasági Érdemrend Nagy-keresztje a Csillaggal kitüntetést kapta: 
több évtizedes gyógyító tevékenysége, nemzetközileg is számon tartott tudományos, oktatói és 

kutatói munkássága elismeréseként prof. dr. Csillik liertalan, a biológia tudomány doktora, a Szegedi 
Tudományegyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet professzor emerilusa
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A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét kapta:
prof. dr. Csanády Miklós, a Szegedi Tudományegyetem II.számú Belgyógyászati Klinika és 

Kardiológiai Központ tanszékvezető egyetemi tanára, az orvostudomány doktora,
prof. dr. Erős István, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai Intézetének 

tanszékvezető egyetemi tanára, a gyógyszerészeti tudomány doktora.

*  *  *

prof. dr. Papp Gyula akadémikust, a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet egyetemi tanárát 
az. egészségügyi miniszter 2002. július l-i hatállyal az. Egészségügyi Tudományos Tanács héttagú 
Elnökségének tagjává nevezte ki.

*  *  *

dr. I’ikó Bettina egyetemi adjunktus (Pszichiátriai Klinika Magatartástudományi Csoport) felkért 
előadóként plenáris előadást tartott a European Society of Health and Medical Sociology (ESHMS) ez 
évi konferenciáján, melyet 2002. augusztus 28 -  szeptember 1. között rendeztek Groningenben 
(Hollandia). Az előadás témája: a társadalmi egyenlőtlenségek a serdülőkorúak és az idősek egészségi 
állapotában. Az előadót a Társaság vezetőségi tagjává (executive committee) is megválasztották a 
következő két évre. A Társaság közép-európai tagjai egy holland központú kutatási központot hoztak 
létre (Central European NetWork, CEN), amelynek célja a térségben folyó egészségszociológiai és 
magatartástudományi kutatások segítése, főként fiatal kutatók bevonásával és PhD képzés 
szervezésével.

*  *  *

A Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata a hozzá beérkezett kari javaslatok alapján 
Discipuli pro Universitate díjra Csitos Ágnest (ÁOK) támogatja.

*  *

A Sebészeti Mütéttani Intézet munkatársai 2002. szeptember 5—7. között Norvégiában részt vettek 
az Európai Shock Társaság 10. Oslo-i kongresszusán. Adamicza Ágnes, Kaszaki József, Torday 
Csilla egyetemi adjunktusok. Szabó Andrea egyetemi tanársegéd, Wolfárd Antal (sebész 
asszisztens). Varga Sándor VI. oh. Eszlári Edgár VI. oh. és Erős Gábor V. oh. Nyolc elsöszerzös 
elöadásban/poszteren ismertették kutatási eredményeiket.

>í< *

Szegedi sportsiker a Rába Maratonon. A vadvízi evezősök országos seregszemlejen, 2002. 
szeptember 14-én a kenu négyesben induló Mi kő Márton, dr. SzMts Áron, Mészáros László, prof. dr. 
Mikó Tivadar összétetelü csapat első helyezést ért el. A kategóriagyőztesek a Szentgotthárd - 
Körmend közötti 56 km-es távot 5 óra 46 perc alatt teljesítették.

*  *  *

2002. november 30-án, 17 órakor lesz. az orvosok, egészségügyi dolgozók és diákok hagyományos 
adventi szentmiséje a Szent József (Jezsuita) templomban. Mindenkit szeretettel várunk
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A tudomány megbecsülése az Orvoskaron: 
a helyzet nem reménytelen, de a javítás kötelező

A magyar orvosegyetemek utolsó önálló tanéve 1999/2000 volt. A négy orvosegyetem e tanévi 
tanrendjeiből kigyűjtöttük a kutatási feladattal is rendelkező egyetemi intézetek diplomás dolgozóinak 
létszámait. Nem számítottuk be a rezidenseket és a főiskolai szintű intézetek diplomásait, 
beszámítottuk viszont a Pli.D. hallgatókat.

A Science Citation Indexből kigyűjtöttük az 1999-ben és 2000. december 12-ig az illető 
egyetemek kutatóinak részvételével készült cikkszámokat. E cikkek mögött impact factorral 
rendelkező folyóiratok vannak, és csak akkor rendelik őket az illető intézményhez, ha az készítési 
helyként van feltüntetve a címadatokban.

A táblázatban láthatók az alapadatok és az egy kutatórajutó cikkszámok.

Az orvosegyetemek potenciális kutatói létszámai és impact factoros folyóiratokban megjelent cikkei
1999—2000-ben

Diplomások Cikkek Cikk/dipl.
SZOTE 861 402 0,467
SOTE 1531 634 0,414
POTE 691 284 0,41 1
DOTE 926 307 0,331

Mint korábban kimutattuk (Zallár és mtsai. 1987), a cikkszámok nemzetközi összevetésben nagyon 
alacsonyak, egyedül a volt szocialista országok vonatkozásában elfogadhatók.

Megemlítjük itt másik felmérésünket is (Marton -  Hulesch 1999), amelyben a SZOTE cikkeit 
némileg más megközelítésben hasonlítottuk össze a hazai, ETT támogatást kapott témák jelentéseiben 
szereplő publikációk adataival. (A közlő folyóiratok tudománymetriai értékét a szakterületük impact 
factor rangsorában elfoglalt helyezésük szerint minősítettük vezetőnek, illetve nem vezetőnek.) Az 
összehasonlítás a SZOTE számára hízelgő.

Fentiek alapján megkockáztatható az a vélemény, hogy egyrészt volna még hová fejlődni, másrészt 
pedig -  éppen mivel ilyen alacsony az abszolút színvonal és éppen mivel a relatív színvonal nem rossz 
-  koncepciózus motiválással, nevezetesen a tudományos teljesítmény nagyobb egyéni és intézeti 
elismerésével vitathatatlanul kiemelkedő pozíciót szerezhetne az AOK a magyar (konkurens) társak 
körében, illetve akár az összevethetőség fokáig is megközelíthetné az EU mezőny szerényebb tagjait. 

Hogy ez miért fontos, nem szorul magyarázatra.

Irodalom

Zallár Ildikó — Hulesch Helga — Hajagos Mária -  Samu Krisztina -  Marton János:
A tudományos középmezőny tíz országának publikációs aktivitása az élettudományok vezető külföldi 
folyóirataiban.
Orvosi Hetilap 138: 2855—2861 (1987)

Marton János -  Hulesch Helga:
Külföldi folyóiratcikkek a tudományos tevékenység értékelésében.
Orvosi Hetilap 141: 2659—2666 (2000)

dr. Marton János 
SZTE ÁOK Könyvtár

* * * * í  í
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Felvételi beszámoló 2002*
(részletek)

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar 2002. június 24— 28-a között 
szervezte meg és bonyolította le a Karra jelentkezett jelöltek felvételi vizsgáját.

A Gyógyszerésztudományi Karra ebben az évben 
367 diák adta be jelentkezését.
23 fő írásbeli felvételi eredménye 10 pont alatt volt.
93-an nem jelentek meg a szóbeli felvételi vizsgán.
251 főből 99 államilag finanszírozott képzésben, I fő másoddiplomásként kezdheti meg 
tanulmányait a Karon.

A Kar ebben az évben is élt az intézményi kedvezmény lehetőségével és felvételi vizsga alóli 
mentességet ajánlott fel azoknak a tanulóknak, akik a gimnáziumból 59—60 pontot hoznak és 
legalább egy élő világnyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkeznek. Ezt a kedvezményt 
csak a felvételi évében érettségizett jelöltek vehették igénybe.

A jelentkezettek megoszlását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Jelentkezési
sorrend

Jelentkezők
száma

Ebből mentes Ebből felvett Összesen felvett

1. 84 fő 38 fő 37 fő 68 fő
2. 92fő 26 fő 2 fő 14 fő
3. 82 fő 30 fő 4 fő 13 fő
4. 53 fő 30 fő 2 fő 4 fő
5. 33 fő 18 fő 1 fő 1 fő
6. 12 fő 6 fő 0 fő 4 fő
7. 5 fő 1 fő — —
8 4 fő 2 fő — —
9. 1 fő — — —
10. — — — —
II. — — — —
12. — — — —
19. 1 fő — — —

A felvettek pontszám szerinti megoszlása:
Pontszám Fő %

120* 46 46,46

1 19— 100 30 30,30

99—85 12 12,12

84—75 1 1 1 1,11

Összesen, állami: 99 100,0

Térítéses: 5

* a 120 pontosak jelentékeny része első helyen kérte a Kart

A jelentkezők közül 2002-ben 270 fő, korábban 97 fő érettségizett. Ezek közül 260 a nő jelentkező, 
felvéve 76 nő és a 106 férfi közül 28 férfi került felvételre.
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A jelentkezők megyék szerinti megoszlása:

Csongrád megye 76 fő
Pest megye 52 fő
Szabolcs-Szatmár megye 40 fő
Hajdú-Bihar megye 37 fő
Borsod-Abaűj Zemplén megye 28 fő
Békés megye . 24 fő
Bács-Kiskun megye 23 fő
Heves megye 14 fő
Jász-Nagykun-Szolnok megye 13 fő
Somogy megye 9 fő
Veszprém megye 8 fő
Tolna megye 7 fő
Baranya megye 7 fő
Zala megye 5 fő
Fejér megye 3 fő
Külföldi M.o. lakcím nélküli) 6 fő

Feltűnő Somogy-, Tolna-, Baranya-, és Zala megyékből a jelentkezők számának csökkenése, 
amelyek korábban Szeged vonzáskörzetéhez tartoztak és a jelentkezők száma 10 felett volt mindig. 
Egyértelmű a pécsi képzés elszívó hatása.

A felvételi vizsgák négy bizottság előtt folytak. A bizottságok elnökei nagy tapasztalatit kari 
oktatók voltak. A kérdező szaktanárok, a biológia, fizika és kémia tárgyakból nagy rutinnal és felvételi 
tapasztalattal rendelkező középiskolai tanárok.

Akik a Karra jelentkeztek, mindenkinek meg kellett jelenni a bizottság előtt.

Az írásbeli dolgozatok javítása helyenként pontatlan, különösen ott, ahol választási lehetőségről 
volt szó, nem adott pontot a javító.

A szóbeli vizsgák pontszáma általában három-négy ponttal magasabb az írásbeli pontoknál, aminek 
az a magyarázata, hogy a szóbelin nem kell számítási feladatokat megoldani Az elméleti tételek a 
középiskolai kémia tananyagot átfogják, és tananyag részenként megfelelő elosztásban tartalmazzák 
(ált. kémia, szervetlen kémia, szerves kémia). A 10. tételnél lehetne módosítani, mivel az a. és a c. 
rész is a molekulák szerkezetét tárgyalja.

A szóbeli felvételi vizsgán tapasztalható volt, hogy a tanulók felelési technikája, beszédkészsége 
tovább romlott. A következő évtől bevezetett kerettantervben az egyes tárgyak középiskolai óraszáma 
csökken, ami még tovább növelheti ezt a tényt. Nem szerencsés, hogy a jelöltek eltérő tankönyvekből 
tanulnak, célszerű lenne ezt a hiányosságot a jövőben pótolni és az intézmények között országosan 
összehangolt tételsort kiadni. Egyöntetű véleményként hangzott el, hogy szép, összefüggő, logikus 
felelet kevés volt. Ugyanakkor számszerűen meghatározható azok száma, akik teljes tájékozatlanságot 
árultak el. Egyesek az intézményi kedvezményt kérők számának a csökkentését, mások pedig számuk 
növelését javasolják. A korábbi tervek szerint az elkövetkező két évben bizonyos mértékben 
megváltozik a felvételi eljárás, majd lényeges változást a 2005. év hoz, amikor az emeltszintű 
érettségi vizsga fogja kiváltani a felvételi vizsgát. Legújabb értesülésünk szerint erre a két évre nem 
kíván módosítást az új Kormány, de e tárgyban Kormányrendelet még nem került kiadásra.

Mindenkit meglepett a felvételi ponthatárok általában alacsonyabb volta. A Kar történetében 75 
pontra nem is emlékszünk. Az utóbbi tíz évben 99— 104 között mozgott az állami finanszírozásra 
bekerültek alsó ponthatára. Ebben az időben mindig attól féltünk, hogy a mentesek elviszik a 
lehetőséget a Karra első helyre, igazán gyógyszerésznek jelentkező jelöltek elől. A mostani felvételnél 
azonban mindenki felvételre került, aki a Karra első helyen adta be felvételi kérelmét és a felvételi 
vizsgán legalább 75 pontot ért el. Mint minden kérdést ezt is meg lehet magyarázni más oldalról is, pl. 
100 pontig 76 jelentkezőt vettünk fel és az összesen felvettek felvételi pontátlaga 104 pont. A 100 
pont és a 75 pont között 23 hallgató van. Minden magyarázkodás és okfejtés helyett meg kell 
állapodnunk abban, hogy a beiskolázási munkát igen komolyan kell venni a jövőben.
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Szisztematikusan fel kell keresni a középiskolákat és lehetőséget kell találni, hogy a jelentkezők 
megismerjék a gyógyszerészi pályát, a lehetőségeket, melyeket gyógyszerészi diplomával elérhetnek. 
Ez az őszi félév elsődleges feladata.

Végül nyomatékkai szeretném hangsúlyozni a felvételi bizottsági elnökök és a kérdező tanárok 
lelkiismeretes és gondos munkáját, valamint a szervezők mindenre kiterjedő figyelmét. Egyben 
sajnálattal kell megjegyezni, hogy a hallgatók által befizetett összeg nem fedezi a felvételi eljárással 
kapcsolatos feladatok költségeit.

prof. dr. Falkay György 
dékán

* Anyagtorlódás miatt az ÁOK felvételi beszámolóját következő számunkban közöljük.

í  í  í  í

Egészségügyi Titkárnők VII. Országos Kongresszusa

2002. május 30-június 01. között Szegeden került megrendezésre az Egészségügyi Titkárnők VII. 
Országos Kongresszusa. A 3 napos rendezvény szervezését ill. lebonyolítását a Csongrád Megyei 
Titkárnők Egyesületének tagjai, valamint a SZTE Orvoskari titkárnői vállalták magukra. Fő szervező 
Csányi Gizella, a CsMTE elnöke, aki ezen a téren nagy szakmai gyakorlattal rendelkezik, ill. Frankné 
Dénes Hona volt. A Szervező Bizottság tagjai: Buresch Jenöné, Czérnayné Németh Jolán, Cserháti 
Klára, Fekete Ilona, Góré Márta, Pasekné Tóth Káli Éva, Román Lajosné, Szalóky Ágnes voltak.

A SZTE ÁOK vezetőségének támogatása elősegítette, hogy a kongresszus -  visszhangjából, a 
köszönő levelekből és a sajtóból ítélve — igen sikeres volt.

¥
Ennek alátámasztására közöljük (a 130 résztevő közül) a pécsi Jankó Sándorné (PTE ÁOK 

Radiológiai Klinika, Pécs) sorait, mely a pécsi Orvoskari Hírmondó 2002. júniusi számában is 
megjelent:

„Az ország minden tájáról érkeztek a résztvevők a kongresszusra, melyen a Pécsi 
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karát tízen képviseltük.

Vendéglátóink kellemes környezetben -  a belváros szívében —, a Royal Szállodában egy-egy szál 
rózsával fogadtak bennünket. A bőséges ebéd elfogyasztása után a Városháza Dísztermében a város 
polgármestere köszöntött minket, majd Dux Ágnes mutatta be az EUMA (Európai 
Menedzserasszisztensek Szövetsége) szervezetét. Egy rövid városi sétát követően 
orgonahangversenyen vettünk részt a Zsinagógában. A kongresszus ünnepi megnyitója állófogadás 
formájában zajlott, ahol köszöntőt mondott prof. dr. Dobozy Attila rektorhelyettes és prof. dr. 
Lonovics János az Általános Orvoskar dékánja. Díszvendégként Gregor József (aki a CSMT 
Egyesületének tiszteletbeli tagja) énekével emelte az est színvonalát. A második napon a rendezők 
Ópusztaszerre, a Nemzeti Történelmi Emlékparkba szerveztek részünkre kirándulást. Itt a délelőtt 
folyamán tréningen vettünk részt Kertész Zsuzsa — a népszerű televíziós bemondónő — vezetésével. 
Úgy gondoljuk, a különböző emberek személyiségjegyeinek felismerésével, a velük való 
kommunikációval foglalkozó tréning mindannyiunk számára meghatározó élményt nyújtott. Délutáni 
programunk során megtekintettük a Feszty Körképet, a skanzent, majd szegedi autóbuszos városnézés 
következett. Az igen jó hangulatú búcsúvacsora a Lencsés horgásztó partján levő halásztanyán került 
megrendezésre. Az utolsó nap délelőttjén a SZTE Új Klinika tantermében voltak az előadások. Nagy 
érdeklődéssel hallgattuk meg Pannonhalminé dr. Csóka Ildikó, a SZTE adjunktusának előadását a 
hatékony kommunikáció elemeiről, majd dr. Grétsy Zsombor az orvosi szavak írásának általános 
szempontjaival foglalkozott.

A mindennapok hajszájából jó volt kicsit kiszabadulni, jó volt szórakozva tanulni, s kifejezetten jó 
volt hallgatni, hogy mi titkárnők milyen „fontos " emberek vagyunk. Mert tudjuk mi ezt, de milyen jó 
lenne, ha ebben az év többi napjain is megerősítést kapnánk! -
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Ezúton szeretnénk köszönetét mondani egyrészt professzorainknak, igazgatóinknak a lehetőségért, 
hogv ott lehettünk, másrészt a szervezőknek azért a rendkívül tartalmas programért, amellyel ott 
tartózkodásunk minden percét kitöltötték. Azt gondoljuk, hogy ez a szervezés olyan színvonalú volt, 
amellyel nehéz lesz felvenni a versenyt, ugyanakkor mércéül is szolgálhat a következő konferenciák 
házigazdáinak. ”

Komán Lajosné
SZTE Gyógyszertechnológiai Intézet 

a CSMTE vezetőségi tagja

-y >|í í|: %

Fogorvostanhallgatók találkozója Pécsett
Budapest után, idén a PTE-AOK-n rendezik meg október 12-én az Országos Fogorvostanhallgatói 
Diákkongresszust.

— Ami nagy különbség a budapesti találkozóhoz képest, hogy ez a rendezvény nemcsak a 
hallgatóknak, hanem rezidenseknek, frissen végzett fogorvosoknak is szól — meséli Muzsek Zsófi, az 
egyik szervező. -— Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy már 2001 novemberében elkezdtük a 
konferencia szervezését és propagálását mind a négy egyetem karán és fogorvosi szaklapokban. 
Elöljáróban a programról: a számos meghívott vendég, orvos, professzor előadása lesz látható és 
hallható a két nap alatt. így például: prof. dr. Szabó Gyula, dr. Tóth Vilmos, dr. Hegedíís Csaba, prof. 
dr. Fejcrdy Pál, dr. Kádár László, dr. Nagy Katalin, dr. Somogyi Endre. Az előadók főleg 
profetikusok, de parodontológus előadások is lesznek, illetve a PTE hallgatóinak és rezidenseinek 
előadásai a rezidensképzés előnyeiről és hátrányairól. A találkozón több gyógyszergyártó cég is 
képviselteti magát. A rendezvényektől függően az előadások az AOK. Aulájában vagy valamelyik 
előadóban lesznek, a kiállítások a Galérián és az Aulában. A szervezők reményei szerint a rezidensek 
és a hallgatók mellett már szakvizsgával rendelkező fogorvosok is eljönnek a rendezvényre. Célunk, a 
jövő fogászatának megismertetése — folytatja a másik szervező, Rábay Domonkos —, és a 
lehetőségek tárházának megmutatása. Persze a szakmai programokon, és előadásokon kívül lesz 
svédasztalos vacsora a Pécsi Sorházban, vetélkedő és persze buli. A részletes program pedig: október 
I 1 -én reggeltől kezdve folyamatos regisztráció, majd a program prof. dr. Szabó Gyula nyitóelő
adásával veszi kezdetét. A fent említett vacsora péntek este lesz, előtte vetélkedő, utána buli, szintén a 
Sorházban. A szombati nap főként előadásokból áll. A délutáni „tudomány” után fakultatív jelleggel 
villányi kirándulást terveztek a programba, borkóstolóval és vacsorával, illetve egyetemek közti 
foci versennyel. Este kerül sor a találkozó záróbulija a „B” kollégiumban.
(Educatio Press)

*  * * *  * *

Város és Egyetem — 1956, Szeged

Ezzel a címmel szervez rendezvényt az 1956-os forradalom emléke előtt tisztelegve a Szegedi 
Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata, és a Belvedere Méridionale Alapítvány 2002. 
október 16-án, 17 órától a Városháza Dísztermében .

Azért október 16-án ünnepli immár két éve az EHÖK a forradalmat, mivel '56-ban e napon alakult 
meg Szegeden a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ), amely az ország első 
hallgatói önkormányzatának tekinthető. A program Döbör András EHÖK-elnök ünnepi 
köszöntőjével indul, majd Jancsák Csaba szerkesztő mutatja be a Belvedere két, 1956-ról szóló 
kötetét.



___________________ 15
XIII. évfolyam 5—6. szám

IIIIU, KV IÍI,
Feleleveníti emlékeit dr. Kiss Tamás, a MEFESZ egykori vezetője Magyar egyetemek és 

főiskolák — Szeged 1956 című előadásában, dr. Ruszoly József egyetemi tanár Professzorok a 
szegedi jogi karon 1945— ¡956 című előadásában a szegedi jogászképzésre, dr. Veress József 
egyetemi tanár pedig Perbiró Professzor, az első patronálom című előadásában az 1956-os szegedi 
események főszereplőjére, a méltatlanul meghurcolt jogi kari dékánra, a Forradalmi Nemzeti Tanács 
szegedi elnökére emlékezik. Az előadások után kerül sor — a hagyományoknak megfelelően — az 
SZTK EHÖK által alapított, a Hallgatói Mozgalomért Emlékérem hallgatói és oktatói tagozatának 
átadására.
(Educatio Press

*

A tudás őrzőjének emlékére...

Elhangzott a Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós, a Szegedi Egyetem volt rektora és Szeged város 
díszpolgára Dóm tér 8. szám alatt elhelyezett emléktáblájának avatási ünnepsége alkalmával

A mai napon az Amerikai Kémiai Társaság nevében a Társaság korábbi elnöke, Pavláth Attila 
professzor felavatta Szent-Györgyi Albert emléktábláját a Dóm téren. Mától Szent-Györgyi Albert 
szobra mellett emléktábla van az Intézet falán, ahol dolgozott és világraszóló eredményeit elérte, 
melyekért hazánkban a mai napig is egyetlenként részesült Nobel-díjban.

Az emléktábla avatásával kapcsolatban, itt a Szegedi Tudományegyetem aulájában kerül 
bemutatásra ez a kiállítás, mely betekintést ad az egyetem egykori professzora, volt dékánja és 
rektora. Szeged díszpolgára és a világon bizonyára az egyik legismertebb magyar életútjának főbb 
eseményeibe.

A személyéhez kapcsolódó tudományos eredmények univerzális hatása még ma is nehezen 
felmérhető. És kora történelmi eseményeinek sem csak szemlélője, hanem számosnak aktív 
résztvevője, alakítója is volt.

Az életút vázlatos ismertetésére sem vállaikozhatom. De nem is szükséges, hiszen Szent-Györgyi 
Albert életével már kötetek foglalkoztak, és fő állomásait bemutatja az egyetem tanára, Hannus István 
által összeállított és a mai napra kiadott szép füzet is. Átfogó képet ad a Szabó Tibor, Zallár Andor és 
Sinkó János által rendezett jelen kiállítás 12 tablója. Ezek a „Szeged előtt". „A szegedi tudós", 
„Sportoló és művészbarát", „Munkatársak és professzortársak", „Nobel-díj, díszpolgár, díszdoktor", 
Rector magnificus", „Izomkutatások", „Szeged után, üzenet a távolból" című kilenc, és az „Újra 
itthon" című további három tabló.

A kiállítási anyagból egy fényképet szeretnék kiemelni és vele kapcsolatban néhány adatot, 
gondolatot elmondani.

Gyakran elhangzott már, hogy egy egyetem jelentőségét professzorai határozzák meg. Ennek a 
megállapításnak örök igazságára aligha lehet szemléletesebb példát találni, mint az a fénykép, amely 
Szent-Györgyi Albertét munkatársai körében mutatja. Mellette látjuk Bruckner Győzőt. Ernst Jenőt. 
Kőszegi Dénest, Laki Kálmánt, Straub F. Brúnót, Vinkler Elemért és másokat. Közülük négyen már a 
Kossuth-díj 1948. évi különösen hangsúlyos első adományozásának kitüntetettjei lettek. A Szegedi 
Tudományegyetemen olyan tanártársai voltak, mint Ivanovics György, Jancsó Miklós és Sík Sándor, 
szintén az 1948. évi első Kossuth-díj kitüntetettjei — akik, hogy csak néhányat említsek, Bartók 
Bélával, Bognár Rezsővel, Csók Istvánnal, Derkovits Gyulával, Déry Tiborral, Egry Józseffel, Fejér 
Lipótlal. Illyés Gyulával, József Attilával, Kodály Zoltánnal, Koszta Józseffel és Zemplén Gézával 
egyidőben részesültek a kitüntetésben. De lehetne említeni Szent-Györgyi Albert más tanártársait, 
például Rusznyák Istvánt, aki a Nobel-díj évében az orvoskar dékánja volt. később pedig az Akadémia 
elnöke lett, vagy id. lssekutz Bélát, a magyar farmakológiai iskolát megalapító tudóst.

Szent-Györgyi munkatársa volt Straub F. Brúnó, akinek a nevéhez fűződik a Szegedi Biológiai 
Központ létesítése, melyben számos világraszóló eredmény született és születik napjainkban is.
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Szent-Györgyi Albertnek a biológiai oxidáció területén elért eredményei, a C-vitamin izolálása és a 
biológiai folyamatokban való jelentőségének értelmezése és az izomműködés biokémiai 
mechanizmusának a felderítésére irányuló úttörő jelentőségű munkássága aligha túlértékelhető.

Azonban a fényképpel kapcsolatban azt is el kell mondani, hogy hasonlóan korszakos jelentőségű 
eredmények születtek Szent-Györgyi Albert közvetlen környezetében is. A fényképen Szent-Györgyi 
Albert munkatársai között láthatjuk Bruckner Győzőt, az egyik legnagyobb, vagy a legnagyobb hatású 
magyar szerves kémikust, aki 1937-ben Szegeden állapította meg, hogy a lépfene bacilus tokanyaga, 
melyet mikrobiológus professzortársa, lvanovics György izolált — l)-glutaminsavból épül fel. Ez volt 
a természetes anyagokból először izolált D-konfigurációjú aminosav. Az élő szervezeteket felépítő 
fehérjékből Bruckner és lvanovics felfedezéséig kizárólag ezzel ellentétes szerkezetű, konfigurációjú 
aminosavakat izoláltak.

Ez a térszerkezetbeli különbözőség és a Bruckner-iskola által később igazolt speciális gamma- 
peptidkötésű szerkezet magyarázza az anthrax bacilus kivételes ellenállóképességét. Azét az anthrax 
bacilusét, melyet a 2001. szeptember ll-i New York-i terrorcselekmények után minden hírforrás 
szinte naponta emlegetett. Ez az eredmény, mely a később méltán világhírű magyar peptidkémiai 
kutatások elindítója lett, szerencsésebb körülmények között szintén Nobel-díjat eredményezhetett 
volna — ahogy arra Bruckner életrajzírója. Móra László az elmúlt évben megjelent könyvében 
rámutatott.

Nyaranta Szegeden dolgozott ekkor fodor Gábor, aki Bruckner Győző Budapestre távozása után a 
Szerves Kémiai Tanszék kétszeres Kossulh-díjas professzora lett. Földi Zoltán egyetemi 
magántanárságáról is Szent-Györgyi rektorságának egyetemi évkönyve számol be. Ez azért is 
figyelemre méltó, mivel Földi Zoltán, minden idők legnagyobb magyar gyógyszerkémikusa, a 
Budapesti Műszaki Egyetemen végzett és a CHINOIN munkatársa volt — mégis a Szegedi Egyetemen 
habilitált.

Szent-Györgyi Albertét a Nobel-díj után számos kitüntetés érte. 1937. december l-én Szeged 
díszpolgárává választották, hogy a Nobel-díjat már a város díszpolgáraként vehesse át. 1938. árpilis 7- 
én a Természettudományi Kar díszdoktora, május 6-án a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 
lett. Ma is követendő hitvallása a díszdoktori oklevél átvételekor mondott beszéde. Idézem:

,.A professzor a szó értelménél fonva az, aki nyíltan tesz hitet leghensőbh meggyőződéséről, tiki 
keresi a tudást, az igazságot, és ha azokat megtalálta, azokról félelem nélkül tesz. nyíltan 
tanúbizonyságot, tekintet nélkül minden külső hatalomra... Nem adja el magát a nap divatos 
jelszavainak, pártnézeteket helyezve az örök igazságok helyébe...

Az egyetem az emberiség legdrágább kincsének, a tudásnak őrzője és fáklyavivője... A 
tanításnak és a tanulásnak a tűzhelye, ahol nincs keresnivalója a tülekedő pártharcoknak és 
gyűlölködésnek. ”

Es jöttek a csábítások. A budapesti egyetem nagy intézet létesítésével szerette volna magának 
megnyerni. A CHINOIN gyár vezérigazgatói állást ajánlott Szent-Györgyinek havi 12.000 pengő 
fizetéssel, ami az akkor divatos sláger szerint gondtalan életet biztosító „havi 200 P fix" 60-szorosa 
volt!

Lehetne idézni az 1940—41. tanévi rektorságának reformjait, humánus cselekedeteit, 
ifjúságszeretetét. Demokratikus és antifasiszta magatartása miatt már 1940-től sajtótámadások érték. 
Egyik vezetője volt a polgári antifasiszta mozgalomnak, és 1944-ben rendőri felügyelet alatt állt. majd 
bujkálni kényszerült. Az 1945—47. időszakban már a Budapesti Egyetem professzoraként dolgozott 
és végzett aktív közéleti tevékenységet. Ebben társa volt Zilahy Lajos író, akinek letartóztatása hírére 
az 1947 őszi svájci útjáról nem tért haza.

Amerikában a Woods Hole-ban lévő Tengerbiológiai Laboratórium Izomkutató Intézete 
igazgatójaként többek között rákkutatással foglalkozott. Vezetője lett a „Falak nélküli laboratórium" 
nevű szervezetnek. Ennek keretei között 14 ország 60 intézetében végeztek kutatómunkát a rák 
megelözésére. gyógyítására.

Megérhette, hogy a C-vitamin közismert biológiai jelentősége mellett a szintetikus szenes 
kémikusok számára is kulcsfontosságú lett. Tudjuk, hogy a növényekben, állatokban az 
enzimkatalizálta reakciókban főként aszimmetrikus biomolekulák képződnek. Hasonló aszimmetrikus 
szintézis laboratóriumi megvalósítása a kémikusok igen régi álma. Déry Tibor „Felelet" című regénye 
egyik főszereplőjének, a szerves kémia legendás professzoráról, Zemplén Gézáról mintázott Farkas
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Zénó professzornak is hat évtizede az aszimmetrikus szintézis volt a nagy álma. Néhány évtized 
múltán a C-vitamin molekula, mint szintetikus építőelem felhasználásával ez az álom számos esetben 
megvalósulhatott. •

A C-vitamin ilyen felhasználása gyógyszeripari léptékű aszimmetrikus szintéziseket is lehetővé 
tesz. hiszen a C-vitamin ipari méretű, olcsó szintézisét már 1933—34-ben, tehát a szegedi paprikából 
való izolálásával szinte egyidőben több eljárással is megvalósították. Ez is mutatja univerzális 
jelentőségét, hiszen hasonlóra a tudomány történetében kevés példa van.

Széleskörű közéleti aktivitást is folytatott. Ismételten felhívta a figyelmet az atomháború 
veszélyére, felemelte szavát a vietnámi háború ellen. A világ elé tárta az 1956-os magyar forradalom 
és szabadságharc leverése utáni megtorló intézkedéseket. Amerika meghatározó jelentőségű napilapja, 
a New York Times közel 1 (X) alkalommal foglalkozott Szent-Györgyi Alberttel, vagy közölte írásait.

Élete végéig tartó tudományos aktivitására, kooperációs készségére igen jellemző, hogy a New 
York Times szabadalomfigyelő rovata a 93 éves tudós nekrológja után egy héttel, 1986. november I- 
jén közölte, hogy elfogadták az emberi szervezet immunrendszerét erősítő vegyületekkel kapcsolatos, 
Fodor Gáborral közös szabadalmukat.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem 1973. október 12-én díszdoktorává fogadta, és 1987. 
december l()-én róla nevezték el az Orvostudományi Egyetemet. Szent-Györgyi Albert-díj miniszteri 
kitüntetés és Szent-Györgyi Albert Emlékérem kitüntetés létesült. Általános iskola vette fel a nevét. 
Az Orvostudományi Egyetem névváltoztatásakor kiadott postai levelezőlap és alkalmi bélyegzés 
örökíti meg emlékét. Jó érzés, hogy ehhez mint kiállító filatelista hozzájárulhattam. Később a magyar 
Nobel-díjasok sorozatban arcképével bélyeg is megjelent.

Évente megrendezik a Szent-Györgyi Albert Napokat. Előbbieknél is több, hogy kutatási 
eredményei ma is hatnak és méltó folytatásra inspirálnak.

Szent-Györgyi Albertnek mai napig adósa Szeged városa és az Egyetem azzal, hogy nincs állandó 
Szent-Györgyi kiállítása. Ez az egyetem polgárai számára — és nem csak számunkra — nevelő jellegű 
és egyben idegenforgalmi látványosság is lenne.

Reméljük az állandó kiállításra nem kell sokáig várni, hiszen özvegye ajándékaként több mint egy 
köbméter értékes dokumentum: plakettek, oklevelek, személyes tárgyak, valamint Straub F. Brúnó 
adományaként Nobel-díjához gratuláló 500 levél és egyéb anyag is az Egyetem rendelkezésére áll.

prof. dr. Bernáth Gábor 
a MKE Csongrád Megyei Csoport 

tiszteletbeli elnöke

sfc j¡í 4: Hí

Emlékképek az egyetemünk történetéből...

Mi lett a levél sorsa?
prof. dr. Mitxker Emil

A kérdés költői, a válasz prózai: elvesztett, de hiteles másolatban fennmaradt. Ugyan miről is 
szólhat ez a levél?

Mint a Hírlevél megelőző számában bemutattuk dr. Iványi Béla a jogtörténet egyetemi ny. r. tanára 
jelentésének teljes szövegét, mely a Báthory István által alapított vilnai egyetem fennállásának 350. 
évfordulóját megünneplő eseményekről számolt be. Az esemény rendkívül mély benyomást 
gyakorolhatott a jelentés szerzőjére a vilnai valamint a kolozsvári egyetemek alapításának és 
történetének párhuzamossága, valamint értékelésének asszimetriája, mely cselekvésre késztette dr. 
Iványi Bélát.

A Szegedi Ferenc József Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának iratanyagából (Csongrád 
Megyei Levéltár) került kezembe annak a levélnek hiteles másolata, melyet az alábbiakban szó- és 
betüszerint ismertetek. A levél dr. Győrffy Istvánnak, az 1929—30. év akkori rektorának szól.
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MAGNI FICE RECTOR!

Tekintetes Egyetemi Tanács!

Már többízben volt alkalmam, szóbelileg említést tenni arról, hogy Egyetemünk a jövő év tavaszán 
eléri alapítása 350-ik évfordulóját.

Mély tisztelettel bátor vagyok Magnificentiádat és a tek. Tanács figyelmét felhívni, hogy 1581. 
május 12-én Wilnában kelt oklevelében Báitory István lengyel király, „et princeps Transsylvaniae", 
miután elmondja, hogy sem Magyarországon, sem Erdélyben „Academia"-k nincsenek, XII. Gergely 
pápával egyetértőleg a kolozsvári Farkas utcában lévő elhagyott franciscanus monostort, 
templomostól és minden tartozékul, a szent Szék hozzájárulásával átengedi egyetem céljaira a Jézus 
Társaságnak, hogy ott többi keresztény „Academia ”-k példájára theologiai és philosophiai facultast 
felállítva, az ezen tudományokban megfelelő előhaladást tanúsítóknak baccalaureust, magisteri és 
doctoratusi gradusokat ép agy adományozhassanak, mint az. olasz., francia, spanyol és német 
egyetemek. Nyilvánvaló tehát, hogy itt egyetemi rangú főiskola alapításáról van szó, amint ez 
egyébként az alapítólevél szövegéből több Ízben is világosan megállapítható. (Lásd: dr. Veress: 
Fontes Re rum Transsylvanicarum l.k. 127—133, 11.)

Egyetemünk történetirója szerint az igy megállapított „Academia” csak 1603-ig működött, amikor 
külső körülmények közbejötté miatt szünetelni volt kénytelen. Körülbelül 90 évi szünet után (ami más, 
pl. éppen a wilnai egyetem életében is előfordult), 1698. nov. 17-től kezdve 1786. aug. 15-ig a négy 
karú /theol., jog, medicina és philos./ kolozsvári egyetem, mint a Báthory-félének folytatása, 
zavartalanul működött, ekkor azonban II. József császár az egyetemei e minőségében feloszlatta, s 
innen fogva mint két karú /jog és cirurgia/ lyceum működött 1848-ig. 1848 után e lyceum hol 
működött, hol nem, mig végre 1872-ben az egykori kolozsvári Bálory egyetemet romjaiból újra 
feltámasztja -  I. Ferencz József.

1931. V. 12-én tehát 350 éves jubiláns fordulója leszen egyetemünk alapításának és tisztelettel 
javaslom, hogy ünnepeljünk többek közt a következőképpen:

1. Álláson egyetemünk alapítójának nagyságához, méltó emléket, amely lehetne latin feliratos 
márvány emléktábla, vagy a most épülő vadratura előtt felállítandó bronz mellszobor, vagy 
mindkettő.

2. Bátorv István nevére meghatározandó rendeltetéssel tétessék fiaidatio.
3. Az. emléktábla, vagy szobor 1931. V. hó 12-én országos ünnepség keretében leplezhessék le, s ha 

alapítvány tétetnék, ugyanekkor hirdettessék ki a fündationalis oklevél.
4. Irassék meg ez alkalomból teljes részletességgel egyetemünk története és ennek keretében 

llátorv István életrajza, s ebben a műben tétessenek közzé eredeti szövegen mindama diplomáik, 
privilégiumok, s okiratok, melyek egyetemünk történetére vonatkozólag fontosak, s amelyek eleddig, 
vagy egyáltalán nem, vagy csak elszórtan és ma már nehezen hozzáférheti.> nyomtatványokban 
jelentek meg.

5. Egyetemünk rendezés alá kerülő címer, pecsét, s diszdoktori jelvények megtervezésénél az 1581- 
es évszám és Báitory címer valamely megfelelő része vétessék figyelembe.

6. Az 1931. V. 12-től kezdve egyetemünk ősi születésnapja minden évben ünnepeltessék meg, s ez
alkalommal az. alapító fejedelem életének egy-egv tanulságos epizódja képezze az. ünnepi szónoklat 
tárgyát. .

Mivel egyetemünk alapításának eszméje lengyel földön született, ez. az. ünnepély alkalmas leszen a 
lengve! tudós körökkel már megindult baráti kapcsolódást tovább építeni és elmélyíteni ugv, hogy a 
rendezendő ünnepélyre elsősorban a lengyel tudományos körök meghívását javasolnám.

Mély tisztelettel kérem MAGNIFICENTIÁ-daf és a tek. Tanácsot, hogy jelen javaslatomat 
tárgyalási alapul elfogadni és consideratio tárgyává! tenni, s esetleg az ügy előkészítésére delegálni 
méltoz.tassék. MAGNI FI CENTIÁDNAK és a tek. Tanácsnak mélységes tisztelettel.

Szeged, 1930. évi március I7-én
kész híve: 

dr. Iványi Béla s.k. 
egyetemi ny. r. tanár
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A szó és bctíiszerint ismertetett levélhez néhány megjegyzést kell fűznöm. A fejedelem neve 
következetesen Bátory formában szerepel, és az a bizonyos cirurgia és vadratura (chirurgia és 
kvadratura), valamint a XII. Gergelyre való utalás nyilvánvaló elírás (helyesen XIII. Gergely, a 
naptárreformer), az a bizonyos quadratura pedig arra a négyszögalakú templom-téri (ma Dóm tér) 
épületegyüttesre vonatkozhat, amely a levél írásakor éppen készülőben volt, s ahol pantheonban 
Báthory István szobra „egyetem alapító” felirattal ma is található. Az 1698— 1786-os évek 
eseményeinek leírása a fenti levélben ugyancsak némi korrekcióra szorul, miszerint a Mária Terézia 
által létrehozott négykarú egyetem nem 1786-ig, hanem csak 1775— 1784. között működött, korábban 
kétkarú volt, továbbá II. József az egyetemet 1784-ben degradálta líceummá. A későbbi Orvos-sebészi 
Tanintézet nemcsak 1848-ig, de 1848-tól is -  magasszintü oktatást biztosítva -  folyamatosan 
működött 1872-ig, az egyetem megnyitásáig. Világosan megfogalmazódott tehát ebben a levélben, egy 
olyan határozott álláspont egyetemünk történetével kapcsolatban, amely állásfoglalásra kényszerített 
szinte mindenkit.

Ami pedig a levél és javaslat sorsát illeti: a javaslat akkor nem talált általános megértésre, de 
ennek ellenére -  mint a levéltári anyag bizonyítja -  tovább élt. A tanári kar egy része ragaszkodott az 
1872-es kolozsvári alapításhoz, hiszen 1922-ben -  az ideiglenesen Szegeden működő -  Ferencz József 
Tudományegyetem a világnak hírül adta, hogy a száműzetésben is megünnepli fennállásának 50. 
évfordulóját. 1932-ben azonban egy újabb évforduló vált aktuálissá, ami viszont megosztotta a tanári 
kart. A dr. Imre Sándor (1877— 1945) által képviselt állásponttal szemben, miszerint 1932-ben 
egyetemünk alapításának 60. évfordulóját ünnepli, ütközött dr. Iványi Béla által képviselt fenti 
állásponttal. Egyik vélemény sem találhatott egyhangú elfogadtatásra, mert mindez komoly vitához 
vezetett, melynek hullámai 1938-ban újra felcsaptak. Erről azonban a későbbiekben számolunk be.

*  * 4; *

Kossuth temetése óta nem volt ennyi gyász.oló'az. országban...

Klebelsberg Kunó betegsége, halála és temetése

1932. október I 1-én, kedden Budapesten a Korányi-klinika a következő rövid közleményt 
bocsátotta ki: „Klebelsberg Kunó gróf valóságos belső titkos tanácsos, nyugalmazott magyar királyi 
vallás- és közoktatásügyi miniszter paratífusz utáni rekonvalescens állapotban, szívbénulás 
következtében ma délután 5 órakor hirtelen meghalt.” „Szeged város újjáieremtőjének” és „Szeged 
miniszterének”, a szegedi, pécsi, debreceni egyetemek, ötezer tanyai iskola, a Margit-szigeti Nemzeti 
Sportuszoda felépítőjének, a Testnevelési Főiskola megalapítójának, a szegedi Tanárképző Főiskola 
létrehozójának halálhíre gyorsan elterjedt a fővárosban, az egész országban nagy megdöbbenést 
keltve. Szegeden este a tragikus hír vétele után fél nyolckor a Fogadalmi templom nagyharangja, majd 
az összes templomé is, és 9 óráig zúgtak egyfolytában. A városházára azonnal felhúzták a 
gyászlobogót.

Báró Korányi Sándor belgyógyász professzor visszaemlékezésében elmondja, hogy Klebelsberg 
szeptember elején Szegedre utazott, hogy az alföldi régió ifjúsága boldogulásának egyengetéséről a 
környékbeli polgármesterekkel tárgyaljon. Ekkor már nem érezte jól magát, lázas lett, de tovább 
végezte munkáját. Csak amikor láza 39 fok fölé emelkedett, szánta c! magát, hogy hazamegy Budái a.
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Még részt vett a Los Angeles-i olimpikonok díszvacsoráján -  ahol utolsó beszédét mondotta el —, 
majd bevonult a Korányi-klinikára. Betegsége nem tűnt súlyosnak, bár az EKG szívének 
megterhelését mutatta. Állapota javulni látszott, már hazaadását tervezték. Október 1 l-én ló óra 45 
perckor váratlanul szívroham lépett fel és az oxigénkezelés és szíverösítő injekció ellenére 57. 
életévében meghalt.

A Kormány saját halottjának tekintette az elhunytat. Gróf Bethlen István, Klebelsberg volt 
miniszterelnöke, Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi minisztert bízta meg a temetéssel 
kapcsolatos tennivalókkal, a temetést másnapra, legkedvesebb városába, Szegedre határozták el. 
Végső nyughelye a Fogadalmi templom kriptájában lesz. Klebelsbergnek elévülhetetlen szerepe volt a 
Dóm építési munkálatainak befejezésében és a templom belső díszítésének és berendezésének 
(orgona, freskók, harangok stb.) elkészítésében. Még életében az volt a kívánsága, hogy halála után 
feleségével a létesítendő kriptában temessék el. Miután polgári egyénnek templomban való 
eltemetésére csak a Szentszék adhatott engedélyt, 1928-ban, egyik római útján kihallgatáson 
személyesen kért erre engedélyt a pápától.

Az egyetemen szintén nagy részvétet és megdöbbenést keltett tragikus halálhíre, melyről a 
professzorok az első órákon emlékeztek meg. Az Egyetemi Tanács rendkívüli ülésén Schmidt Henrik 
rektor megemlékezésében többek között kiemelte, hogy Klebelsberg munkájának egyik betetőzése 
volt a szegedi egyetem felépítése és felszerelése.

Külön megemlékezést tartott az orvosi kar Baló József dékán elnökletével október 13-án, és 
jegyzőkönyvet fogalmaztak meg megörökítve Klebelsberg érdemeit, különös tekintettel az orvoskari 
alkotásaira:

„1932. október II. fekete betűkkel van beírva a magyar kultúra történetébe. De még nagyobb 
gyászt jelent ez a dátum a szegedi Egyetemnek, mely ezen a napon vesztette el legnagyobb jótevőjét, 
második alapítóját, Klebelsberg Kunó gróf ércnél maradandóbb emléket emelt magának és kőnél 
maradandóbban véste nevét a magyar kultúra történetébe.. ..Talán egyetlen államférfiú sem volt eddig, 
aki ismeret és műveltségi körétől teljes mértékben távol álló tudományokat annyira méltányolni s 
sorsukat annyira szívén viselni képes lett volna, mint Klebelsberg gróf. -  Mint történész, elsősorban 
humanisztikus irányú műveltséggel bírt. mégis legnagyobb érdeklődéssel viseltetett a természet- és 
orvostudományok iránt. Midőn a kultuszminiszteri széket elfoglalta, az orvos- és természettudományi 
kutatás a legszomorúbb helyzetben volt. A pozsonyi és kolozsvári egyetem székhelyéről elűzve...A 
tudományos munka, a kutatás szinte lehetetlenné volt téve. A tudományos intézetek, a világháború 
alatt és után felszerelésüket nem pótolhatták, modern felszerelésről szó sem volt... Klebelsberg gróf 
látta a helyzet szomorú voltát és tarthatatlanságát, s mint első, hangsúlyozta ismételten, s az 
illetékesek előtt is, hogy az ország újjászületésének és előrehaladásának egyik legfontosabb tényezője 
a kultúra emelése. Több ízben hallottuk tőle, hogy Magyarország nemzetközi helyzetének 
megerősítésére egyik legfontosabb eszközünk a kultúrfölény. De ezt csak akkor érhetjük el, ha a 
tudomány érdekében áldozatokról sem riadunk vissza.... I ()()() 000 arany korona adományoztatott az 
intézetek fel szere Itetésére, amelyekből jelentékeny rész, 15 % jutott Egyetemünkre. Ezzel 
megindulhatott intézeteink felszerelése és kutató munkája...A debreceni egyetemi építkezések 
befejezése és a Pécsett szükséges építkezések mellett különös szeretettel és gonddal foglalkozott 
Egyetemünkkel...A legnehezebb helyzetben a Gyermekklinika volt. Klebelsberg Kunó gróf az 
1926/27. évi államköltségvetésbe 400 000 arany koronát vétetett fel a Gyermekklinika építési 
költségeire. Meggyőző érvelésével rá tudta venni Szeged városát kb. 5 000 000 arany korona 
felajánlására, s az Állam 8 000 000 pengő hozzájárulásával felépült az öt klinika....Újabb 4 500 000 
pengőt szerzett az Állam és Szeged pénztárából, s ezzel megépítette a páratlan szépségű templomteret. 
Egyszerűen leírva is óriási teljesítmény. Hát még. ha ismerjük és tekintetbe vesszük a szükséges 
összegek megszerzésének nehézségeit, azt a sok kritikát, gáncsot, nem egyszer az ízléstelenségig 
fajuló politikai harcot, amellyel Klebelsberg grófnak Egyetemünk érdekében annyiszor szembe kellett 
szállnia.. .Amikor az egyre rosszabbodó gazdasági helyzet miatt az állam újabb áldozatokat hozni nem 
tudott, az intézetek tudományos felszerelése pedig még mindig nem volt tökéletes, a Rockefeller 
alaphoz fordult, s tárgyalásai szerezték meg intézeteinknek a hatalmas összegeket...Nagy súlyt 
helyezett mindig arra, hogy Karunkon lehetőleg a legjobb erőket gyűjtse össze. Mindig a 
leghivatotabb szerv: Karunk előterjesztését fogadta el...De nem feledkezett meg a fiatalabb 
generációról sem. A belföldi ösztöndíjak létesítésével, számos tanítványunk létalapját biztosította. A
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külföldi kapcsolatok megteremtésével, a külföldi Collégiumok megalapításával, magyar állami és 
külföldi ösztöndíjak megszerzésével lehetővé tette azt, hogy tanítványaink külföldön is tovább 
képezzék magukat, hogy azután hazatérve teljes felkészültséggel állhassanak a tudomány és kutatás 
szolgálatába...Tudományos munkásságára kiválóan alkalmas új otthont adott Szeged városának, 
amelynek régi vágyát teljesítette. Szeged mindig egyetemi város marad. A megbecsülés, amely 
Klebelsberg gróf támogatásával kiképzett tudósainkat az egész világon körülveszi, egész Hazánkra 
kisugárzik, az egész Magyar Nemzetnek dicsőséget jelent. Annak a tudományos munkásságnak a 
gyümölcsét, amelyet Klebelsberg grófnak a magyar jövendőbe és kultúrába vetett törhetetlen hite és 
akarata tett lehetővé, nemcsak a tudományos világ, de az egész emberiség fogja élvezni.” (Aláírások: 
Baló József Szent-Györgyi Albert, Rusznyák István, Kramár Jenő, lssekutz Béla, Tomcsik József, 
Jeney Endre, Vidakovits Kamillo, Ditrói Gábor, Berecz János, Jankovich László egyetemi tanárok.)

Kossuth temetése óta nem volt ekkora gyász az országban, az egész ország búcsúzott. A koporsót 
különvonat hozta Szegedre, legjobban szeretett városába, amelyért annyit tett. Szegedre érvén zúgni 
kezdtek a harangok, a város feketébe és gyertyafénybe öltözött. A Nagyállomástól a Dómig a 
Boldogasszony sugárúton öt-tízszeres gyászruhás sorokban tízezrek várták, a lakóházak, a püspöki 
palota, az egyetemi, főiskolai épületek -  mind-mind Klebelsberg alkotásai -  ablakaiban gyertyák ezrei 
fénylettek, az úttest fölött fekete lobogóerdő. Hat fekete ló a halottaskocsit, száz fáklyás egyetemista, 
kék-sárga tollbokrétás hajdúk kíséretében a honvéd zenekar gyászindulója közepette húzta az aranyba 
öltözött és kivilágított Dómba, melyet a Klebelsberg építette Nemzeti Pantheon fényárban úszva ölelt 
közre. A székesegyház tornyain fekete lobogókat lengetett a szél, és amikor a Szt. Gellért-kapuhoz 
értek, megszólalt a lélekharang. Ezrek és ezrek zarándokoltak a székesegyházban felállított ravatalhoz, 
Szeged nagy halottjához.

A másnapi szertartás 10 órakor kezdődött a Dómban. A koszorúkkal borított ravatal mellett az 
egyetemisták és cserkészek álltak sorfalat. A szentély bal oldalán Szeged képviselőtestülete és 
notabilitásai, jobb oldalt a képviselőház és felsőház tagjai foglaltak helyet. Jelen volt a kormány, a 
parlamenti pártok képviselői, Kéthly Anna, Szeged szociáldemokrata képviselője. Megjelent az összes 
szegedi felekezet papsága is: Bakó László református lelkész, Egyed Aladár evangélikus lelkész, Lőw 
Imánuel főrabbi, Gyurgyevics görögkeleti szerb pópa. A koporsót az orgona zúgása közepette vitték 
ki a templom lépcsőzetére. Azé az orgonáé, melyei Klebelsberg a világ legnagyobbjának szánt 
építtetni, melynek tervezése előtt Párizsban többször is meghallgatta a Szt. Klotild templom híres 
orgonáját. A Dóm téren és környékén mintegy 40 ezer gyászoló szegedi várta a végső búcsút. A 
temetési szertartást GlattfeIder püspök végezte: „Bátran az Úr elé állhatsz, mert szívedben hűség volt 
Istennel szemben s jóság az emberekkel szemben. Életed vigasztalás volt a népnek, bátorítás egy 
elgázolt nemzetnek” -  mondotta. Somogyi Szilveszter polgármester eképpen szólt: „Téged, a te 
emléked áldani fogja a jövő magyar generáció, amelynek mindenirányú műveltséget adtál, áldani 
fogja a nemzet. Ennek a városnak közönsége minden osztály- és politikai különbség nélkül, még a 
munkásság is, megsemmisülve, összetörve állja körül ravatalodat nemcsak azért, mert Szegeden sokat 
alkottál, hanem azért, mert mindenkinek panaszait meghallgattad, őszinte szívvel segítetted.” Schmidt 
Henrik, az egyetem rektora így búcsúzott: „Mintegy varázsütésre, olykor szédült iramban emelkedtek 
intézeteink és épületeink. Szüntelenül sürgette a munkát...így épült fel másodszorra egyetemünk.. .A 
természettudományok minden ágának művelését tűzte ki egyetemünk különleges céljául. Még élete 
utolsó heteiben is ismételten tárgyalt az amerikai Rockefeller Alapítvánnyal, amelytől a hiányzó 
orvosi és tudományos intézetek felépítését remélte. Távolról sem elégedett meg az épületek 
felépítésével, hanem szüntelenül fáradozott azok tudományos kísérleti eszközeinek és könyvtárainak 
minél tökéletesebbé és gazdaságosabbá tételén.” Búcsúzott a Tudományos Akadémia, gróf Széchenyi 
Károly, az Alföldkutató Bizottság nevében, a Történelmi Társulat és Winkler Elemér, a szegedi 
Egységes Párt nevében.

A beszédek után megszólaltak a Fogadalmi templom harangjai és állandó zúgásuk közepette 
fűzfaágakkal díszített folyosón vitték végső nyughelyére a koporsót, a Dóm kriptájába. Végül egy kis 
tanyasi gyerek hozott néhány szál virágot, a szalagon a felirat: „Hálája jeléül Dobó Józsika.”
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'Szent-Györgyi 1938-ban eképpen emlékezik „ Gazdájáról”: „Az én dolgozószobámban mindig van 
egy pár cserépnyi zöld növény Klebelsberg Kunó gróf képe alatt, jeléül annak, hogy ö még ma is él 
közöttünk... Mert csak az emberiség legnagyobbjainak adatik meg az, hogy előttük végül kicsiny és 
nagy, ami egyaránt viseli magában a világ lelkét, egyaránt jelentős legyen”.

Éppen Klebelsberg sírja felett, a Dóm jobb oldali kereszthajójában a Szent Kereszt Oltár előtt 
emelte a hálás város márvány síremlékét (Ohmann Béla, 1935). Feliratát Szalay József, a Dugonics 
Társaság elnöke fogalmazta: „Gondolattal, szóval, írással és alkotásokkal szolgálta hazáját és Szeged 
városát. Virulásuk felett virraszt a feltámadásig.”

dr. Hencz Péter
orvostörténész

Az. évforduló alkalmából 2002. október / / —12-én tudományos emlékülés lesz a Városháza 
dísztermében. Október 11-én, pénteken 1730-kor koszorúzást tartanak Klebelsberg sírjánál a Dóm 
altemploméiban. Ezt követően 18 órakor a Dómban Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspök 
emlékmisét tart. Október 12-én, szombaton 10 órakor a Széchenyi téri Klebelsberg-emlékműnél lesz 
koszorúzás.

A megemlékezésekre mindenkit szeretettel várnak.

Hí Ĥ sjc

Kilencedik Szent-Györgyi Napok 

2002. november 7—8-án

Ünnepélyes megnyitón adják át a jubileumi diplomákat, a professor emeritus okleveleket, 
az egyetemi magántanári kinevezéseket, alapítványi díjakat és a hallgatói pályadíjakat.

A Szemészeti Klinika tantermében 2002. november 7-én 14 órától, 8-án pedig 9 órától
hallgathatjuk meg az orvos- és gyógyszerésztudomány jeles képviselőinek tudományos 
előadásait, az oktatásban résztvevő kórházak (idén a Kiskunfélegyházi Városi Kénház és a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház) bemutatkozását, valamint a Ph.D.- és a 
TDK-s hallgatók pályamunkáit is.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

He ífc Hí H5 sk
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