Beköszöntő
Imre László professor emeritus,
az MTA rendes tagja, a Kuratórium elnöke
Sokan gondolhatják, hogy nem sok szükség van program hirdetésére, hiszen
2019 januárjában a Debreceni Szemle kuratóriumának elnöke, Orosz István professzor helyére kerülve e sorok írója (az „utód”) nem akarhat és nem is tudhat
nagyra becsült elődei (Berényi Dénes akadémikus, Orosz István akadémikus),
illetve a személyi összetételében nagyobb részt változatlan kuratórium és szerkesztő bizottság törekvéseihez, céljaihoz bármit is hozzátenni. Hiszen már a
Szemle alcíme (Debrecen és a régió tudományos műhelyeinek folyóirata) nyilvánvalóvá teszi, hogy közlönyünk gazdag, sokarcú tevékenységről tudósít. Úgy
azonban, hogy nem pusztán az egyes tudományos műhelyek bemutatása, a főbb
eredmények „hírverése” a cél, hanem speciális, talán meg sem fogalmazott kölcsönös inspirációk, illetve a régió lehetőségeinek és szükségleteinek figyelembe
vételével tudatosított munkamegosztás hangsúlyozása.
Ha Einstein azt mondta, hogy nagy felfedezései szempontjából többet tanult
Dosztojevszkijtől mint Gausstól, vagy Teller Ede azt vallotta, hogy Ady költészetének bámulatos kép- és gondolat-konstrukciói élete végéig inspirálták új
utakat kereső töprengéseiben, akkor miért ne bízhatnánk abban, hogy ha egy
biokémikus és egy irodalomtörténész, egy magfizikus és egy nyelvész stb. megismeri egymás kutatói dilemmáit, abból sokféle innovatív ötlet származhat.
Ezeknek az eszmecseréknek az eredményességét nemcsak a közelség biztosíthatja, hanem a „tájhaza” megoldandó kérdéseire irányuló közös akarat is.
Ösztönző lehet a debreceni tudományos műhely öröksége is. Ha annak idején Maróthy György latin nyelvű matematika könyvét egyképpen használták
Lisszabonban és Szentpéterváron, az nem csak a kálvinista kollégium dicsősége
volt, hanem annak bizonyítéka is, hogy sokféle nehézség, előnytelen anyagi
kondíciók mellett is a szellemi alkotó erő – bizonyos mértékig – korlátozhatatlan. Az ilyesfajta eredményekről illik, illetve hasznos tudni nemcsak a debreceni
tudomány képviselőinek, hanem minél szélesebb körben hírt is adni róla. A Debrecen Szemle sokat tett és tesz, s kíván tenni a továbbiakban is a debreceni tudományosság presztízséért. A siker sok-sok körülmény függvénye, de a meglévő
értékek kölcsönös megismerése olyan feladat, ami a Debreceni Szemle nemes, és
előre, sőt felfelé segítő hivatását nélkülözhetetlenné teszi.
Debrecen, 2019. január 27.

