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Rejtőző értékek a szegedi egyetemen 
Különleges, múzeumi értékű 
gyűjtemények egész sora bújik 
meg az egyetem különböző inté-
zeteiben. Az ásványtani tanszék 
lépett: kincseik turisztikai 
hasznosításáról szerződtek. Fej-
lesztésre nincs lehetőségük, a 
pályázatokon csak múzeumok 
indulhatnak. Az egyetem veze-
tése nem foglalkozik a szakgyűj-
teményckkcl, azok a karok, in-
tézetek kezelésében maradnak. 

A város gazdasága szániára hasz-
nos, turisztikai t e rmékként érté-
kesíthető gyűj temények bú jnak 
meg it t-ott a szegcdi egyetem in-
tézeteiben. A füvészkert bárki 
előtt nyitva, minden útikönyv 
említi . Az ásványtani gyűjte-
ményt csak kérésre nyit ják ki az 
érdeklődőknek. Az ana tómia i 
m ú z e u m a szakmai közönséget 
fogadja. Szent-Györgyi hagyaté-
kát feldolgozták, őrzik, még nem 
tudták kiállítani, de a számító-
gép-múzeum tárgyai is a raktár-
ban várják sorsukat. Nincs egy-
séges nyilvántartás, pontosan 
senki sem tudja megmondani , 
milyen értékekkel büszkélked-
hetnének az összevont karok. 

Egy központi szervet hoztak lét-
re: az Egyetemi Gyűj temény 
1970-től működik. Vezetője, 
Rácz fíéláné e lmondta: fénykép-
gyűjteményt gondoznak, bibliog-
ráfiákat, adatbázisokat szerkesz-
tenek. Ők szervezik az elhunyt 
professzorokat bemuta tó kiállí-
tást. Legutóbb József Attila szege-
di tanulmányairól állítottak össze 
anyagot. Ha valaki a költő indexé-
nek bejegyzéseire kíváncsi, szep-
temberig láthatja a TIK-ben. És 
ha már TIK: az egyetemi könyv-
tárban több különleges könyv-
gyűjtemény áll nyitva az olvasók 
előtt, olyan kötetekkel, min t a 
Misztótfalusi Kis Miklós által ké-

Az ország legértékesebb ásványgyűjteményeinek egyike a szegedi Fotó: Gyenes Kálmán 

szített Szakats mesterségnek 
könyvetskéje 1698-ból, „melly-
ben külömbkülömbféle váloga-
tott tzifra, jó, egésséges, hasznos, 
tiszta és szapora étkeknek megké-
szítése (...) leábrázoltatik." 

Védett őslénytár 
A szomszédos bölcsészkaron -

az épület nevének ellentmondva -
egész folyosót töltenek meg a pre-
parátumok, a csontvázak. Védett 
érték a Földtani és Őslénytani 
Tanszék gyűjteménye. A Kolozs-
várról Szegedre költöztetett egye-

temnek - többek között - a Rocke-
feller-alapítvány is segített kövüle-
tek és minták beszerzésében az el-
ső világháború után. Dél-Magyar-
országon a tanszéké az egyetlen 
állandó őslénytani és földtani ki-
állítás - tudtuk meg Molnár Bélá-
tól. A professzor kiemelte: Nyu-
gat-Európában minden egyes föld-
tani intézet múzeum is egyben. Itt 
Szegeden is már régóta szerették 
vobia, hogy bemutathassák az ér-
deklődőknek kincseiket legalább a 
szombati napokon. A professzor 
tapasztalatai szerint külföldi egye-

temeken megbíznak egy-egy 
nyugdíjas professzort az ilyen 
gyűjtemények gondozásával, de 
itthon inkább létszámleépítések-
ről esik szó - fűzte hozzá. 

Preparált testek 
Különlegessége az egyetemnek 

az anatómiai múzeumnak is ne-
vezett preparátumgyűjtemény. A 
Kossuth Lajos sugárúti épületben, 
szűk helyre zsúfolt anyagot hely-
ben készítette el néhány ügyes 
boncmester és érdeklődő hallgató 
segítségével Gellért Albert. A pro-

fesszor 1934-től vezette az anató-
mia intézetet és elsősorban okta-
tási célra szánta a paraffinbeágya-
zással konzervált testeket. 

- Európában nincs még egy 
ilyen anatómiai gyűj temény -
hangsúlyozta Mihály András, az 
Anatómiai , Szövet- és Fejlődés-
tani Intézet vezetője. - Ha múze-
u m m á nyi lvání t ta thatnánk, pá-
lyázatokon indulha tnának , és 
pénzt szerezhetnénk arra, hogy 
valódi közgyűjteményként , mél-
tó helyen mu ta s suk be a gazdag 
anyagot. 
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| H Az egyetem Különböző tanszékei, 
intézetei Kezelik a gyűjteménye-
ket, azokat nem kívánják semmi-
lyen módon központosítani - kö-
zölte Rácz Béla stratégiai rektor-
helyettes. Az egyik érintett intézet-
ben dolgozó fiatal egyetemi oktató 
azt mondta, azért képtelenek 
rendbe tenni kiállításra méltó kin-
cseiket, mert a kulturális minisz-
térium nem akarja, hogy az okta-
tási tárcához tartozó egyetemek 
gyűjteményei a múzeumokhoz ha-
sonló támogatást kapjanak. Sze-
rinte Szeged gazdaságának, ez 
esetben turizmusának fejlesztésé-
hez több új termék, programlehe-
tőség kell, amelyhez az egyetem 
gyűjteményei jó bázist jelentené-
nek, de ezek közkinccsé tételéhez 
pénzforrásokat kell találni. 

Ásványok a TOP 10-ben 
Az ásványtani tanszéken már 

léptek, hasznosíthatóvá tették ér-
tékeiket. Az Egyetem utcára néz-
nek annak a teremnek az ablakai, 
amelyben a Koch Sándorról elne-
vezett ásványgyűjtemény találha-
tó. A szegedi professzor a magyar 
ásványtan „klasszikus", összefog-
laló kötetének szerzője, a gyűjte-
mény pedig hazánkban szerepel -
a divatos szóval - a T O P 10-ben, 
az Alföldön igazi különlegesség. 
Pál-Molnár Elemér tanszékveze-
tő-helyettes örömmel számolt be 
róla: a helyi Tourinform-irodával 
kötöttek szerződést, ők szervezik 
a látogatócsoportokat, a szakve-
zetést a tanszék biztosítja. A gyűj-
temény kezelése, karbantartása 
azonban megoldatlan, mer t nem 
minősül hivatalosan múzeum-
nak, így nem tudnak a szakmai 
pályázatokon indulni. 

MOLNÁR B. IMRE 

TELEFONALJON VELÜNK OLCSOBBAN 
MÁR AZ INVITEL TERÜLETÉN IS! 

Válassza a T E L E 2 - Í , és csökkentse látványosan vezetékes telefonköltségeit! 

INVITEL 
Alaphang 

l m m e g h f l w e i -37% 
15. 

Ft/perc 

75 

E Mostantól elérhető a 24, 25, 27, 28, 33, 57, 62, 63,.88-as körzetszámú telefonokról i s 9 Kedvezményes hívásdíjak 
helyi, távolsági, mobil és nemzetközi hívásokraHNincs csatlakozási díj B Nincs külön havi előfizetési díj 
E Nincs minimálisan megkövetelt forgalom H Nincs hűségnyilatkozatH Nem kell megváltoztatnia telefonszámát, 
sem kicserélnie készülékét Ingyenes regisztrációját követően a kedvező percdijakhoz mindössze a 1502-es 
előhívószámot kell hívásai előtt tárcsáznia. 

Rendelje meg a I I wl 
k * l -es ingyenes számon! 

w W w . t e l e 2 . h u 

Tl: l . l :2 
TELEFONALJON KEVESEBBERT 

•Csúcsidőn kivüi: munkanapokon 18-07 óra között és hétvégén. A számlázás kapcsolási díj felszámításával, másodperc alapon történik. 
A megtakarítás összehasonlítási alapja az Invitel honlapján 2005. június 1-én közzétett Alaphang dijesomag-árak. 
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