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Alma Mater Magazin
Felnő tt színező
különszám

Magazin
lapcsalád

Színes évszázadok

A

Szegedi Tudományegyetem 2020/21. és 2021/22. tanévének jubileumai közül
kiemelkedik az universitas alapításának 1581. május 12-i és az első szegedi
tanévnyitó ünnepélyének 1921. október 9-i dátuma. A 440 esztendeje Kolozsvárott
alapított universitas hagyományait és a 100 éve egyetemi várossá lett Szeged szépségeit
villantja föl az SZTE Alma Mater Magazin „színezős különszám”.
Az SZTE Alma Mater rendhagyó kiadvánnyal igyekszik színesíteni az intézményünkhöz kötődők
napjait. Reméljük, az SZTE első „felnőtt kifestőkönyve” egyaránt örömet okoz a szegedi
egyetemi polgároknak, az öregdiákoknak és családtagjaiknak!

„Itt mindig
úgy állok meg,
mint egy oltár
előtt… Ezt ti is
megtehetitek…”
JUHÁSZ GYULA

Le a
kalappal!

Matematikus, tudós egyetemi tanár, az első magyar regény, az Etelka szerzője a
piarista szerzetes Dugonics András. Szeged nagy szülötte tiszteletére emelték
a város első köztéri szobrát. A Szegedi Tudományegyetem rektori épületére
néző szoborhoz jó néhány anekdota kapcsolódik.
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Legendás
lények
A gondolatok világában él, minden
teremtmény ura, hatalmas kincs őrzője
a griff. A képzeletbeli griffmadár teste az
oroszlánéhoz, feje és szárnya a saséhoz
hasonló. Az ókorban az isteni hatalom
jelképének tekintették, figurája a magyar
népmesékben is megjelenik, szerepel a
Klebelsberg-család címerében is.
A Szegedi Tudományegyetem címerében
az aranyozott griff a tudományokra utaló
aranyozott fáklyát tart.
Az SZTE Dugonics téri széképülete
oromzatát szfinxek díszítik. Az oroszlán
testű és emberfejű mitológiai lény a min
dentudás és a bölcsesség jelképe.
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Alapítók
A

szegedi panteonbeli, több mint
száz személyt ábrázoló alko
tás közül minden negyedik
közvetlenül kapcsolódik a Szegedi Tu
dományegyetemhez. Hagyomány, hogy
május 12-én ünnepséget tartanak az
egyetemalapító mellszobránál a Szegedi
Tudományegyetem vezetői és diákságának
képviselői.
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Trianonikontra
UVkapu
A Dóm téri Nemzeti Emlék
csarnokba vezet az a kovácsoltvas
kapu, amelyen a felirat JUSTUM
AMORE, vagyis „Igaz ságot,
szeretettel”. Rerrich Béla, a Dóm
tér tervezőjének szándéka alapján
a kapu minden év június 4-én, a
trianoni béke aláírásának napján
zárva van.
Az egyetemisták körében a
múlt század hetvenes éveiben
az a hie delem terjed el, hogy
aki átmegy ezen a kapun, az a
következő vizsgáján megbukik,
és utóvizsgáznia kell. Ezért a
Dóm térre vezető bejáratot „UVkapunak” is hívták. Más öregdiákok
úgy emlékeznek, hogy ez a szegedi
„szerelmesek kapuja”.

5

100 éve
rektori
épület
A szegedi egyetem legelső
épületében tanult József
Attila, akit „eltanácsolt
az egyetem fura ura”. A
professzor és diákja közti
konfliktus emlékét tábla őrzi
az épület falán, közelében
a költő szobra áll. Itt, a mai
Dugonics tér 13. szám
alatt dolgozott az SZTE
legismertebb rektora: a
Nobel-díjas Szent-Györgyi
Albert, akinek az épület
előtti szobra Szeged egyik
legnépszerűbb köztéri
alkotása.
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Dugonics tér

13.
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Maradj része
örökké
NYEREMÉNYJÁTÉK!

– Töltsd fel a kiszínezett oldalak egyikét saját
Instagram oldaladra a #coloryourszte hashtaggel
és nyerj SZTE-s ajándéktárgyakat, belépőket vagy
egy pontot az „SZTE +” bronzhoz!
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Kérdéseidet küldd el e-mailen az almamater@szte.hu címre!
Regisztrálj megújult honlapunkra: www.uniszegedalumni.com
Kövess minket Facebookon: https://www.facebook.com/SzteAlmaMater/
Kövess minket Instagramon: https://www.instagram.com/sztealmamater/

Az egyetem
szíve a:

TIK
A
2004-ben felavatott TIK „az egyetem
szíve”, ahol az egyetemisták és
oktatóik számára legfontosabb
szolgáltatások koncentrálódnak. A József Attila
Tanulmányi és Információs Központ, azaz a TIK az
SZTE „zöld zászlóshajója”, ahol a fenntarthatóság
jegyében számos környezetbarát megoldás
járul hozzá az egyetemisták környezettudatos
szemléletének formálásához.
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Az SZTE
könyvtára a
Te könyvtárad
Jelenleg mintegy kétmillió nyomtatott és
elektronikus dokumentumával támogatja
az egyetemen folyó oktatást és kutatást
az SZTE Klebelsberg Könyvtár, amely a TIK
25 ezer négyzetméteres üvegpalotájának
4 emeletén kapott helyet. Szolgáltatásait
naponta 2-3 ezer egyetemi polgár és
szegedi olvasó igényli és éri el. A szegedi
egyetemi bibliotékát a világ legszebb 50
könyvtára közé választották.
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Állam- és Jogtudományi Kar

Díszrács a kapun
Immár 130 éve az eredeti reneszánsz stílusú rács díszíti az SZTE
ÁJTK Tisza Lajos körút 54. számú széképületének főbejáratát.
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Hol a „Lófara”?

Bátorságról és kitartásról tettek tanúbizonyságot a szegedi
3. Honvéd Huszárezred tagjai az I. világháborús csatákban. E
hőstettekre és a hősi halottakra emlékezve és emlékeztetve
avatták föl a magas talapzatra állított lovas szobrot a Reökpalota előtti terecskén. A műalkotás hátat fordít a jogi
kari épületnek, aminek „Lófara” lett a közkeletű neve. Ez a
szegedikumnak számító név korábban azt a kocsmát illette,
ami – felújítása előtt – a Reök-palota sarkán működött.
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Általános
Orvostudományi Kar

V

áltozatos formavilágával, kapuzatának díszeivel, sárga színével vonzza a tekintetet
az SZTE Általános Orvostudományi Kar széképületévé lett régi Márer-ház. A
Tisza Lajos körút 109. szám alatti dékáni hivatal épületében kialakított SzentGyörgyi-emlékszoba a kutatói pálya iránt érdeklődők zarándokhelye. A szegedi
orvosképzés nemzetközi hírű professzorainak arcképcsarnoka a szomszédos épületben,
a Tisza Lajos körút 107. szám alatt, a Szent-Györgyi Albertről elnevezett Klinikai Központ
elnöki hivatalában is megtalálható.

Emlékszoba a dékániban

Mi lett a Palánkkal?

Szeged legrégebbi részén, az úgynevezett Palánk zegzugos
utcái és házacskái helyére Korb Flóris és Kappéter Géza
tervei alapján húzták föl a kor modern klinikasorát.
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„Rituális”
fürdőzés?
Új szokás, hogy a hatodévet
sikeres vizsgával zárók
önfeledten megmártóznak a
Dugonics téri szökőkútban.

A szegedi „H” = integrált magkórház

Az északi klinikakert ikonikus épületéből a sebészet délre, a Semmelweis utcai „vadiúj” tömbbe költözött. Ezt a 2014-ben
átadott, 265 ágyas Petri Gábor Klinikai Tömböt és az 1986-ban épült, 410 ágyas „újklinikai épületet” összekapcsolták, ami így
egy „H” betűt formáz. Ez a déli klinikakertbeli, helikopter-leszálló toronnyal is ellátott szegedi Hospital országosan egyedülálló
egészségügyi központ: integrált magkórház.
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Bartók Béla Művészeti Kar

A zenei és a
vizuális alkotók
bölcsőhelye

A

szegedi úgynevezett Tukacs-ház (Tisza Lajos körút
79.) ad otthont az SZTE Bartók Béla Művészeti
Karnak. A szomszédos épületet (Tisza Lajos körút
81.) a konzervatóriummá alakulás támogatására 1990-ben
kapta meg a zenei képzőhely.
A Dél-Alföld egyetlen zeneművészeti felsőoktatási
intézményéből a festészet, a grafika, a szobrászat szakot is
oktató művészeti kart fejlesztenének a BBMK
mai vezetői.

Bartók és József Attila
Bartók Béla magyarországi tartózkodása időszakában
Szegeden adta a legtöbb koncertet, Budapesten
kívül. Ezek közül az 1925. április 2-i zongoraestjén, a
Kass-szálló dísztermében jelen volt az egyetemista
József Attila költő is. A világhírű zeneszerző emléke
előtt névválasztásával is tiszteleg az SZTE BBMK,
amelynek hangversenytermében Bartók Béla és
Kodály Zoltán mellszobra várja a tehetségeket.
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Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kar

A

MÁV impozáns irodaházából frissen lett
egyetemi épület harmadik emeletén működött
a bölcsészkar, a földszinten fogászati és állat
rendszertani klinikát és néhány földrajztermet
helyeztek el. Az épülethez 1930-ban toldották hozzá az
Auditórium Maximumot, az alagsorban torna- és vívótermet
alakítottak ki.
Szegedi bölcsészhallgatóként például Radnóti Miklós is
járt az épületben; itt tartott előadást – többek között – a
„legszögedibb szögedi”, Bálint Sándor néprajztudós. A szegedi
bölcsészműhelyben lépett az egyetemisták elé a Nobeldíjas Kertész Imre. A múlt század ’70-es éveiben itt tartotta
filmvetítéseit az Art Kino; próbáit a JATE Néptánccsoport,
bemutatóit az Egyetemi Színpad.
A szegedi egyetem legnagyobb előadóterme az Egyetem
utca 2. szám alatti „AudMax” volt a TIK kongresszusi termének
elkészültéig.
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Történelmi
emlékhely
az AudMax

Történelmi emlékhellyé minősült az SZTE BTK
főépületében az „AudMax”, mert a szegedi diákok
által 1956. október 16-án itt megfogalmazott
követelések készítették elő a forradalmat.
Az SZTE BTK széképülete és a TIK közötti parkban
fölállított Magyar Egyetemisták és Főiskolások
Szövetsége emlékművén az is olvasható: „Ahol
a forradalom lángja föllobbant – Auditórium
Maximum”. „Mi, szegediek, megtettük az első
lépést...”
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A Dóm tér és az óra
az egyetem szimbóluma

A

szegedi egyetemi építkezé
sekért dolgozó Klebelsberg
Kuno kultuszminiszter ere
deti elgondolása szerint a Dóm „tér
nemcsak a magyar tervszerűségnek
és együttműködési készségnek lesz
szimbóluma, hanem az egyetemi
gondolatnak is”. A Dóm tér épület
együttesének megálmodója, Rerrich
Béla tájépítész a déli homlokzatra
zenélőórát tervezett, amit az
egyetem jelképének szántak.
A Magyarországon egyedülálló
bábjátékos óraművet 1935 őszére
készítette el Csuri Ferenc szegedi
órásmester, 1936. augusztus
elsején helyezték üzembe.
A folyóban úszó halakkal
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és a Szegedet jelképező
p a p r i k a f ü zé r re l d ís z í te t t
óraházból 12.15-kor és 17.45-kor
óraütésre „lépnek ki” az egyetemet
jelképező figurák. Az órajáték alakjait
valóságos személyekről mintázta Kállai József
faszobrász. A rektor: gróf Klebelsberg Kuno; a dékánok:
Brassai Sámuel, Kolozsváry Sándor, Tóth Lajos, Herman
Ottó; a diákok: Dugonics András, Zágoni Mikes Kelemen, Petőfi
Sándor, Szemere Bertalan, Vasvári Pál, Barabás Miklós, Bercsényi
Miklós, Bessenyei György, Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, Tinódi
Lantos Sebestyén, Vedres István; pedellus: András József, az egyetem akkori
főpedellusa. Az órajátékot a tudományt jelképező bagoly huhogása zárja.
Rézdomborítás díszíti az óra számlapját, a tizenkét állatövi jegy jeleivel, a Hold
és a csillagrendszer képeivel.
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Egészségtudományi és
Szociális Képzési Kar

Ú

jszegeden, egy park közepén, a Temes
vári körút 31. szám alatt áll az SZTE Egész
ségtudományi és Szociális Képzési Kar
főépülete, amit 1908-ban a bácskai-bánáti földbirtokosok
közadakozásából a Szegeden tanuló délvidéki tanulók
kollégiumának szántak.
Az ember egészségi állapota összefügg szociális helyzetével.
E tapasztalat jegyében kötődnek egymáshoz
az SZTE ETSZK ernyője alatt oktatott szakok.
A hungarikumnak számító védőnői hivatást
választók képzése Mag yaro rszágon 1930ban, Szegeden nyolc évvel később indult,
majd főiskolai, egyetemi szintűvé vált. Bővült
az itteni szakkínálat: immár gyógytornászokat,
szociális munkásokat, diplomás ápolókat és
2014-től – Magyarországon egyedülálló módon –
dentálhigiénikusokat is képeznek.
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Fogorvostudományi Kar

A Gyógyítás
szobra

A

Gyógyítást karcsú nőalakként
jelenítette meg a szegedi szobrász,
Tápai Antal. Ez az alkotás az
ékessége a Tisza Lajos körút 66.
szám alatti, modernista stílusú épületnek. Az
egykori Tóth-szanatóriumba és a szomszédos
házba helyezték el 1949-ben a szegedi egyetem
Fogászati és Szájsebészeti Klinikáját. Jelenleg ez
az SZTE Fogorvostudományi Kar széképülete.
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Gazdaságtudományi Kar

M

i öt évig azt tanítottuk, hogy a sikert a profiton
mérjék. Most mégis azt mondom, horgonyozzanak
le valamilyen szilárd erkölcsi értékrend mellett,
mert csak így lesz a mindennapok kis üzleti sikereiből igazi, tartós
boldogság – hangzott el, amikor egyetemi diplomát kaptak
az első szegedi közgazdászok, és bejelentették, hogy
1999. július elsejével új fakultással bővült a
szegedi egyetem, mert megalakult a
Gazdaságtudományi Kar.

Hol a Kába-kő?

Kívül-belül fölújított egykori iskolaépületbe költözött a Honvéd téri bérleményből az SZTE Gazdaságtudományi
Kar. A Kálvária sugárút 1. számú széképület udvarát lefedték. A belső térben fölhúzott, háromszintes kocka az
úgynevezett Kába-kő, amely – színesüveg-ablakaival, toronyszerű oldalán az órával – a tudomány temploma.
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Kabalák

Az SZTE GTK bemutatkozó és egyéb
rendezvényeinek, kiadványainak
állandó szereplője a mackó kabala.
Az angolszász egyetemi hagyomány
mintájára ezen a fakultáson vi
rágz anak a hallgatói klubok. Ez
is „kabbala”, vagyis SZTE GTK-s
„hagyomány”.

23

Gyógyszerésztudományi Kar

A

szegedi egyetemen több mint kilenc évtizede
képeznek gyógyszerészeket. 1957 óta önálló
kari keretek között. A Zrínyi és az Eötvös utca
sarkán magasodó egykori iskolaépületet a II.
világháborúban hadikórháznak foglalták le, majd 1962-ben
lett a gyógyszerészek otthona. Bővítették ugyan – legutóbb
2002-ben, a tetőtér beépítésével –, de az Eötvös utcai
épületet kinőtték a gyógyszerészek – annak ellenére, hogy
a dékáni hivatal a szomszédos Zrínyi utca 9. számú házba
költözött.

24

Az SZTE GYTK a dél-alföldi régió szakmai és tudományos
továbbképző központja. Rangját ismeri el és növeli, illetve az
SZTE GYTK szellemiségéből következik, hogy az itteni kutatók
közül többen is bekapcsolódnak a tudományos tévhitek elleni
küzdelembe, az ismeretterjesztésbe, például a pirulakalauz.
hu/kodpiszkalo szerzőjeként.
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Szeged = egyetemváros

S

zeged számos rangsor alapján hosszú ideje szerepel
Európa legjobb egyetemi városai között. A hallgatókat
az egyetemen belül és kívül is gazdag programkínálat
várja az ikonikus JATE Klubbal és a TÁK-kal, a város színházaival
és mozijaival, „nyugis” kávézóival és kiskocsmáival. A szegedi
egyetemen saját szimfonikus zenekar, énekkar, színjátszó körök
várják a műkedvelőket. Az eduline.hu egyik szavazása alapján a
magyar vidéki egyetemek legszebb campusa az SZTE.
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A falak nélküli
intézmény ideálja
„Az egyetem egyéniségét keletkezése adja, a szellem, amely
benne életre kel, s amelyet terjeszt; tanári kara, mely a tudományt
sajátosan műveli és közvetíti, az ifjúság, mely légkörében nevelkedik,
s amelynek révén az egyetem szelleme az életbe átültetődik” –
fogalmazott a Ferenc József Tudományegyetem első szegedi rektora,
Menyhárt Gáspár az 1921. október 9-i tanévnyitón.

Az új tanév kezdetén a Szegedi
Tudományegyetem professzori kara
dísztalárt öltve vonul át az SZTE
Dugonics téri széképületéből a
tanévnyitó ünnepélyre, a TIK-be.
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Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar

F

ennállásának 145., főiskolai rangja elnyerésének
100., Szegedre kerülésének 90. évfordulóját
2019-ben ünnepelte az SZTE Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar.
A Trianon okozta drámai történelmi helyzetben Kle
belsberg Kuno az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Fő
iskolát Budapestről Szegedre helyezte, modernizálta a
polgári iskolai tananyagot, előírta a diákoknak, hogy az
egyik szakjukat az egyetemen kell hallgatniuk. Így – a
kultuszminiszter szavaival – „Szeged az egyeteme mellé
főiskolát is nyert”.
1973-ban vette föl az intézmény a költő és tanárember
Juhász Gyula nevét. A rendszerváltozás következményeként,
az itteni felsőoktatási intézményekből 2000-ben létrejött
Szegedi Tudományegyetemen belül az SZTE JGYPK a
testnevelő, az ének-zene, a rajz – művészetközvetítő –,
valamint az egészségtan tanárok képzése mellett 2007
óta fejleszti a tanító, továbbá az óvoda-, a gyógy-, a
szociálpedagógus szakjait, valamint a felnőttképzést.
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Kaszárnyából
Sportközpont
Az SZTE JGYPK új intézetei mellett az
egykori Kossuth laktanyából kialakított,
Hattyas sor 10. alatti épületegyüttesben
kapott helyet az SZTE Sportközpontja.
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Mérnöki Kar

A

vegyipari középiskolából lett felsőfokú
élelmiszer-ipari technikum, majd főiskola a Szegedi
Tudományegyetem részeként megerősítette műszaki
képzési profilját. Az SZTE Mérnöki Kar Mars tér 7. szám alatti széképülete
50 éve szolgálja a felsőfokú műszaki szakemberképzést.
A szegedi Tudássétány projekt részeként született az SZTE MK Moszkvai
körút 5-7. szám alatti oktatási épülete. A szegedi mérnöki kar hallgatói
a csokiöntéstől kezdve a gabonafélék őrlési technikáin át a mikro
hullámú energiaközlésnek a hul
ladékhasznosításban játszott
szerepéig számos érdekességet
tanulhatnak, részt vehetnek pneu
mobilok tervezésében, a léghajtányok
versenyein.
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Mezőgazdasági Kar

Ahol hagyomány a „sárgulás”

S

zent György napján hajtották ki az állatokat a legelőre, ezt
az időpontot tartották sokáig a tavasz kezdetének. Az ősi
hagyományok előtt tisztelegve rendeznek juhászversenyt
Hódmezővásárhelyen az SZTE Mezőgazdasági Karának juhmintafarmján.
Az utolsó szemeszter végén a sárgába öltözött végzős diákok búcsúztató,
azaz „sárgulási” ünnepségének fénypontja a lovas kocsis felvonulás, amikor
a diploma előtt álló fiatalok elbúcsúznak Hódmezővásárhelytől is.
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Természettudományi
és Informatikai Kar

A

hallgatók száma alapján is első az SZ TE
T TIK a tizenkét karral rendelkező Szegedi
Tudományegyetemen. Az SZTE kutatóegyetemi
címének, valamint az ehhez kötődő pályázati források
elnyerésében az SZTE TTIK szerepe meghatározó.
Az SZTE TTIK oktatási és kutatási tevékenységét felölelő
tudományterületeket megjelenítő 7 intézet 11 épületben,
közel 38 ezer négyzetméteren dolgozik.
Az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar dékáni
hivatala az Aradi vértanúk tere 1. szám alatt kapott helyet:
az egykori piarista gimnázium és rendház koraeklektikus
épületének neve napjainkban Bolyai Intézet. Az SZTE TTIK
Földrajz és Földtudomány Intézete az Egyetem utca 2. (az
SZTE BTK főépületének) egy részét birtokolja.
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Az egyetemi épületekkel szegélyezett Rerrich
Béla tér: balról a matematikai tanszékeknek
otthont adó, világhírű Bolyai Intézet épülete;
jobbról: a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert
egykori laborjának és az SZTE TTIK
Kémiai Intézet munkaszobáinak,
előadótermeinek az ablakai
is e térre néznek. Itt
húzták föl 1952-re a
Béke épületet, amely a
Fizikai Intézet otthona.
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Újszegeden a biológusok
A Szegedi Biológiai Kutatóközpont szomszéd
ságában, Újszegeden kapott otthont az SZTE
TTIK Biológia Intézet. Az eredetileg Y alakúra
tervezett épület első szárnya 1974-re készült el,
a többi elmaradt. E hiányt pótolta a 2007-ben
átadott új biológusépület.
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Az ősfenyőtől
a lótuszon át a
levenduláig

A

z újszegedi határban az egyetemi Füvészkertet 1922-ben megalapító Győrffy István professzor és
utódai munkája nyomán különleges – ritkaságokat és kihaló növényfajokat is felvonultató – kert
burjánzik. Az ezerféle fa és cserje, a madárodúk lakói mellett a legöregebb hazai szecsuáni ősfenyő
otthona is a Hortus Botanicus. Az egyetemi kutatást és a biológus hallgatók képzését, valamint az
ismeretterjesztést szolgáló gyűjtemény növényeit különböző témák köré csoportosítva tekinthetik
meg a látogatók. Például a Rosariumban több mint 120 történelmi rózsafajta illatozik. A lótuszos tavat körülöleli a japán
sétálókert, mellette ott a sziklakert. Látványos a trópusi üvegház attrakciója a lepkekert és a páfránygyűjtemény. A
Füvészkertben – például a tanyaudvar körül vagy a gyógynövények közt – sétálók száma megsokszorozódik a lótusz
vagy a levendula virágzásakor szervezett rendezvényeken.
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