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Galavics Géza

1940-ben született, Gyõrben. Jelenleg az
MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézetének
tudományos tanácsadója.

• Pályaválasztásomban egy 1956 után beve-
zetett iskolareform kapott fontos szerepet:
1957-tõl a gimnáziumokban – néhány évre
– bevezették a mûvészettörténet oktatását,
s fõ tantárgyként egy teljes éven át tanították.
Néhány óra után tudtam, hogy ezt szeretném
csinálni. Bár a Sopron környéki faluban, ahol
felnõttem, nem volt ismeretes, hogy létezik
ilyen tudomány, a mûvészettörténeti gondol-
kodás találkozott történeti érdeklõdésem-
mel. Már soproni gimnazista koromban bejár-
tam a Sopron megyei levéltárba, hogy töb-
bet tudjak meg falum múltjáról, mint ami a
kitûnõ monográfiában (Mohl Adolf: Lövõ tör-
ténete, 1930) olvasható volt, s önálló levéltári
kutatással pályáztam az országos középisko-
lai tanulmányi versenyen. Az ELTE-n is mû-
vészettörténet-történelem szakot végeztem
(1958–1963), s a két tudományág össze-
kapcsolása számomra máig meghatározó.

A soproni és a nyugat-dunántúli környe-
zet markáns barokk öröksége hozhatta, hogy
a 17–18. századi mûvészet specialistája let-
tem. Pályám kezdetén közel egy évtizedet
dolgoztam a Magyar Nemzeti Múzeum Tör-
ténelmi Képcsarnokában, s onnan kerültem
az MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézetébe.

A múzeum a mûalkotásokkal való oly fontos
intenzív és személyes kapcsolat tapasztalatát
adta, a kutatóintézet pedig a teoretikus kér-
dések felvetésének és a mûvészeti jelensé-
gek átfogó értékelésének igényét erõsítette.

• Mivel a mûalkotásokat nem csupán esztéti-
kai értékként, hanem egyúttal történeti do-
kumentumként és egy korszak teljes kultú-
rájának részeként igyekeztem szemlélni, a
kultúra más területeit vizsgáló tudomány-
ágak képviselõivel korán kialakultak kap-
csolataim. Részt vettem az irodalomtörténé-
szek, etnográfusok, történészek és zenetör-
ténészek vitáin, elõadtam az általuk szerve-
zett tudományos ülésszakokon, publikáltam
folyóirataikban. Tanulmányokat írtam jeles
képviselõik (Klaniczay Tibor, Várkonyi Ág-
nes, Hofer Tamás) tiszteletére kiadott köte-
tekbe, forráskiadványokat adtunk ki közö-
sen, közremûködtem történeti kiállítások
elkészítésében (Kaiser und König, Bécs,
Oszták Nemzeti Könyvtár; A magyar zene
évszázadai, Budapesti Történeti Múzeum,
2001). Úgy érzem, a mûvészettörténettõl
eltérõ szempontrendszerük megismerése
gazdagította látókörömet. Távolabbi terüle-
tek kutatói közül szívesen dolgoztam itthon
és külföldön osztrák, cseh, német, szlovák,
horvát kollégákkal a barokk Közép-Európá-
ban, valamint a térség kertmûvészete témák-
ban, továbbá olasz és belga kollégákkal az
Itáliai, illetve flamand mûvészek Közép-Eu-
rópában témakörökben.

• A Mûvészettörténeti Intézetben a legújabb
kutatások alapján készül a nagyközönség
számára a magyarországi mûvészettörténet
ezer esztendejének kétkötetes összefoglalá-
sa. Ebben a barokk mûvészet történetét mu-
tatom be; a mû elsõ kötete (a román kortól a
barokkig) 2001-ben jelenik meg. Néhány
éve új, a magyar mûvészettörténet által alig-
alig mûvelt kutatási témával, a kertmûvészet
történetével foglalkozom. Megszerveztem
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Joó Ferenc

1949-ben született, Tótkomlóson. A Debre-
ceni Egyetem Fizikai Kémia Tanszékének
tanszékvezetõ egyetemi tanára.

• A középiskolát közvetlenül megelõzõ idõ-
ben inkább a nyelvek, a történelem, az iroda-
lom, a földrajz iránt vonzódtam, két évet
tanultam magánúton is angolul. A szegedi
Radnóti Gimnáziumba szerettem volna járni,
az akkoriban induló, francia nyelvû tagozatra.
Minthogy azonban körzethatáron kívüliként
oda nem kerülhettem be, úgy döntöttem,
hogy a Debreceni Vegyipari Technikumba
felvételizek – valami jól hasznosítható kö-
zépiskolai oklevelet akartam szerezni. Való-
jában a kémiáról is csak Debrecenben tud-
tam meg, mi is az. Ezt követõen azonban
már nem volt visszaút, mert nemcsak megis-
mertem, de meg is szerettem. Szerencsére
a humán területek iránti vonzalmam is meg-
maradt.

az elsõ átfogó közép-európai kerttörténeti
konferenciát a térség kutatói, tájépítész, mû-
vészettörténész, mûemlékes, dendrológus,
növénybiológus, klasszika-filológus szakem-
berei részvételével, s a konferencia anyagát
szerkesztésemben jelentettük meg. (Törté-
neti kertek. Kertmûvészet és mûemlékvéde-
lem, Bp., 2000.) Összefoglalást írtam Magyar-
országi angolkertek címmel (Bp., 1999), s

jelenleg ennek német nyelvû, átdolgozott
és bõvített kiadását készítem elõ. OTKA-
támogatással, s fiatal tájépítészek bevonásá-
val, a kerttörténet képes és írott forrásainak
összegyûjtésével és archiválásával, valamint
a jelenkori állapotok fölmérésével folytatom
a magyarországi történeti kertek kutatását.
Tanítok az ELTE és a Katolikus Egyetem
Mûvészettörténet Tanszékén is.

Furcsa módon a technikum erõsen szak-
mai irányultságú közegében is a nyelvtudás-
nak köszönhettem egy újabb sorsfordító
találkozást. Tanárunk, dr. Halmai Lászlóné
ennek kapcsán figyelt fel rám, s késõbb azt
is elintézte, hogy már másodéves középisko-
lás koromban bejárhattam a KLTE Bognár
Rezsõ akadémikus által vezetett Szerves Ké-
miai Intézetébe, ahol megengedték, hogy
bekapcsolódjam a mákalkaloidok kutatásá-
ba. (Akkoriban tudományos diákköri munkát
is csak azok az egyetemi hallgatók végezhet-
tek ott, akik már sikeresen letették a szerves
kémiai szigorlatot.) Ez döntõ jelentõségûvé
vált az életemben, valósággal beleszerelme-
sedtem a tudományos kutatásba. Így termé-
szetesen Debrecenben folytattam egyetemi
tanulmányaimat, és folytattam munkálkodá-
somat a Bognár-intézetben is.

1968-ban a KLTE Fizikai Kémiai Tanszé-
kének vezetõjévé nevezték ki Beck Mihályt,
aki nem sokkal késõbb az MTA tagja is lett.
Egyénisége, elõadásai nagy hatást tettek
rám, s amikor hívott a tanszékre, nagyon ne-
héz volt eldöntenem, mit is tegyek. Végül a
vele való munkát választottam. Õ ajánlotta
elsõ kutatási területül a vízoldható foszfin-
komplexek katalitikus tulajdonságainak
vizsgálatát – s ez, kitérõkkel és nagy átalaku-
lások után ma is meghatározó területe kuta-
tásainknak.

Nemzetközi látókörömet jelentõsen szé-
lesítette, és jó néhány személyes kapcsolatot
is hozott az a két év, amelyet 1983–85-ben
Ottawában töltöttem, Howard Alper pro-
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fesszor laboratóriumában. 1995-ben sikeres
pályázatom révén létrejött az MTA-KLTE
(ma DE) Homogén Katalízis Tanszéki Kuta-
tócsoport, ami rendkívüli módon segíti kuta-
tásainkat.

Talán ezek a legfontosabb hatások pá-
lyám alakulásában, bár mint látható, egy
kisebb jelentõségûnek tûnõ adminisztratív
akadály is döntõen meghatározhatja az élet-
pálya formálódását.

• Nagyon szerencsés találkozásnak tartom,
hogy a szakmai érdeklõdés összehozott Vígh
Lászlóval, aki ma az MTA SZBK Biokémiai
Intézetének igazgatója, s akivel a biológiai
membránok módosításait vizsgáljuk immár
húsz éve. Ez pályám alakulásának is megha-
tározó eleme. A membránokban található
telítetlen zsírsavak az általunk kidolgozott
vízoldható katalizátorokkal hidrogénezhe-
tõk, ami sok érdekes változás, ill. válasz elin-
dítója az élõ sejtekben. Ezekért a kutatá-
sokért megosztott Széchenyi-díjat kaptunk.
Nagyon sokat várok azoktól a közös vizsgála-
toktól, amelyeket egy nyertes NKFP pályá-
zat keretében tervezünk, az eddigieknél
még finomabban hangolt katalizátorokkal,
még specifikusabb beavatkozások elvégzé-
sére a sejtmembránok egyes jól meghatá-
rozott körzeteiben. Szûkebb tématerületem,

a homogén katalízis is kínálja az interdisz-
ciplináris alkalmazást, s erre idõnként sort is
kerítünk, akár a szerves szintézisekben, akár
a zöld kémiában.

• Már jelenleg is foglalkozunk a szén-dioxid
katalitikus aktiválásával – szeretnénk ezt a
gyakorlatilag korlátlan szénforrást a kémiai
szintézisek egyik alapanyagává tenni. Rész-
ben ezzel összefüggésben keressük a kata-
lízis azon lehetõségeit, amelyek révén meg-
újuló nyersanyagbázison, vagy az eddiginél
környezetkímélõbb módon lehet a folyama-
tokat vezetni.

A vizes-szerves kétfázisú reakcióele-
gyekben lejátszódó reakciók vizsgálata mel-
lett mi is megkezdtük az ún. ionos folyadékok
alkalmazását az oldatfázisú katalízisben. Ezek
az elterjedõben lévõ új oldószerek rendkívül
ígéretesek, mert lehetõség van az oldószer
sajátságainak a vizsgált reakció igényeihez
illesztésére.

Mint említettem, igényes feladatok elé
állít azon új módszerek kidolgozása, melyek-
kel a biológiai membránok térben behatárolt,
szelektív katalitikus módosításait végezhet-
jük. Valamennyi kutatásunk fontos része a
katalizátorok mûködési mechanizmusának
megértése és ezen keresztül a katalitikus
sajátságok célirányos befolyásolása.

Kádár Béla

1934-ben született, Pécsett. 1990–1994 kö-
zött az Antall- (Boross-) kormány külgazda-
sági minisztere. Jelenleg Magyarország
OECD nagykövete.

• Mélyre is, messze is kell tekinteni, ha a
pályaválasztás, életút-alakulás körülményeit
vizsgáljuk. Pécsi születésû lévén olyan törté-
nelmi, kulturális környezetben nõttem fel,
amely az országnak talán legsokszínûbb, az
európai integráció együttélési formáit legin-
kább elõrejelzõ térsége volt. Az Ormánság-
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ban s másutt túlélõ régi magyar etnikum
együtt élt a késõbb betelepült törökökkel,
rácokkal, horvátokkal, németekkel, zsidó-
sággal. Sokszínû, különféle értékeket, maga-
tartási formákat, gazdálkodási módszereket
hordozó kultúra, s eltérõ fejlettségi szintû
falvak alakultak ki. Érdeklõdõgyermek szá-
mára a terep adott volt társadalmi, gazdaság-
fejlõdési kérdések feltevésére. A második
világháború végét követõ évek élményei,
nélkülözései nem tették kétségessé a gaz-
daság jelentõségét települések s egyéni éle-
tek alakulásában. Széchenyi kultusza mindig
erõteljes volt Pécsett, az õ nevét viseli a fõtér.
Mûveivel tizenhat éves koromban kerültem
kapcsolatba, s hatásukra eldöntöttem, hogy
családi ellenzés és ellenkésztetés ellenére
közgazdász leszek. A „déli végek” szellemi
örökségéhez tartozott az is, hogy az ország
szolgálata egykor nemes dolognak számított.
A század derekára megváltozott viszonyok
között a nemzet gazdaságának szolgálata
látszott számomra a szolgálat legelfogadha-
tóbb területének. Az egyetem elvégzése,
majd néhány évi jegybanki és külkereske-
delmi tevékenység után Bognár József aka-
démikus állított tudományos pályára. Elsõ
beszélgetéseinket követõen, 1960 óta vet-
tem részt, elõször külsõsként, majd az MTA
Afro-Ázsiai – a késõbbi Világgazdasági – Ku-
tatóintézetének keretében az általa irányított
különféle kutatásokban. A fejlõdõ országok,
s általában a fejlõdés gazdaságtanának, majd
a kelet-nyugati kapcsolatok enyhülésének

és a felerõsödõ világgazdasági és regionális
együttmûködési–együttélési formák kutatá-
sa sajátos visszatérés volt ifjúkorom baranyai
vizsgálódásaihoz. A világgazdasági kutatási
eredmények jó alapot jelentettek a nyolcva-
nas évektõl kezdõdõen a magyar gazdaság
célszerû felzárkózási, integrálódási stratégiá-
jának kutatásához, formálásához.

• A közgazdaság-tudomány összetett, a
humán- és természettudományok elemeit
felhasználó tudomány. Közgazdasági tanul-
mányaimmal párhuzamosan látogattam az
ELTE spanyol szakát is, ahol késõbb kilenc
éven át oktattam s mûveltem a hispaniszti-
kát, más területen folytatott „kalandozás-
ként”. A latin-amerikai országok össze-
hasonlító fejlõdéstörténeti elemzésével
foglalkozó munkám idegen nyelven is meg-
jelent. Mûkedvelõ gazdaságtörténészként
mindig is igyekeztem közgazdasági kuta-
tásaimat, megállapításaimat gazdaságtörté-
neti érvekkel is alátámasztani. Az irányítás
és vezetéselmélet, valamint gyakorlati nem-
zetgazdasági hasznosíthatósága jelent szá-
momra kiegészítõ vizsgálati terepet.

• További tudományos munkásságom során
a kelet-középeurópai átalakulás általánosít-
ható elméleti vonatkozásait, fõ gyakorlati
tapasztalatait, valamint a kis országoknak a
globális és regionális integrálódás körül-
ményei közötti nemzetstratégiai feladatait
kívánom rendszerezni.
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Kertész János

1950-ben született, Budapesten. A Buda-
pesti Mûszaki Egyetem Fizikai Intézetének
Elméleti Fizika Tanszékén tanszékvezetõ
egyetemi tanár, intézeti igazgató.

• Pályaválasztásomat a család és az iskola
befolyásolta. „Humán” értelmiségi családban
nõttem fel, ahol azonban nagy becsben tar-
tották a természettudományokat, a matema-
tikát. A középiskolában magam is inkább
humán érdeklõdésûnek számítottam. Ami-
kor dönteni kellett, hol tanuljak tovább, az
egyik fõ szempont az volt, hogy viszonylag
ideológiamentes területre kerüljek. Nagyon
szerettem a kémiát – ez az Eötvös Gimnázi-
umban tanító Bánhegyi tanár úrnak volt kö-
szönhetõ. El is kezdtem az ELTE vegyész
szakát, de rengeteget kellett magolni, és a
miértekre mindig az volt a válasz, hogy majd
késõbb… Amikor bátyámnak (akkor volt
ötödéves fizikushallgató) panaszkodtam,
megkérdezte, miért nem megyek át a fizikus
szakra. Ez adta meg a végsõ lökést: így lettem
fizikus.

Az egyetemen kevés dolog hagyott mély
nyomot bennem. Jánossy professzor intel-
lektusa átsütött elõadásain. Marx professzor
sziporkázó elõadásai élményt jelentettek;
mindig úgy éreztem, hogy mindent értek –
késõbb kiderült, hogy szó sincs róla. Statiszti-

kus fizikát fõleg Geszti Tamástól tanultam,
aki akkor a MÜFI-ben dolgozott; nála készí-
tettem diplomamunkámat és a kisdoktori-
mat.

A MÜFI-ben kicsit állóvíz-hangulat volt,
de hagyták az embert dolgozni – az utóbbiért
hálás vagyok. Néha volt egy-egy kampány
(fémüvegek, acélgyártás stb.), azután elült
a vihar, és mindenki folytatta korábbi, nem
feltétlenül intenzív tevékenységét. Szeren-
csére Vicsek Tamással egymásra találtunk
és nagyobb sebességre kapcsoltunk.

Elsõ külföldi tanulmányutam (1980,
DAAD-ösztöndíj a kölni egyetemen) meg-
határozó volt. Új környezet, más kultúra, más
tempó, pezsgõ tudományos légkör. Renge-
teget tanultam, életre szóló barátságokat kö-
töttem.

Fontos elhatározás volt, hogy 1992-ben
nem a kölni egyetem felajánlott professzori
állását fogadtam el, hanem a Mûegyetem
Fizikai Intézetében az újonnan kinevezett
igazgató, Zawadowski Alfréd helyettese let-
tem. Ebben a rendszerváltás körüli hangulat
is szerepet játszott. Nagy kihívás volt, nem
bántam meg a választásomat. Ma már látszik,
hogy akkor néhány évig különleges konstel-
láció volt, sok mindent el lehetett érni, amire
ma nem lenne lehetõség. Az intézet igazga-
tói állásának elvállalása szinte következett a
korábbi munkából, és remélem, hogy sikerül
a megkezdett úton továbbhaladni.

• Aki a statisztikus fizika fejlõdését az elmúlt
10–15 évben követte, arra a meggyõzõdés-
re juthat, hogy „messzebb álló tudomány-
területek” nem is léteznek. A nagyszámú
kölcsönható részecskék rendszerére kidol-
gozott, igen hatékony módszerek gyümöl-
csözõen alkalmazhatónak bizonyultak olyan,
a fizikától távol állónak tûnõ területeken, mint
pl. közlekedési problémák, a világháló fel-
építése vagy gazdasági-pénzügyi folyama-
tok elemzése és modellezése („gazdaság-
fizika”). A statisztikus fizikának ezt az expan-
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Tulassay Tivadar

1949-ben született, Galántán. A Semmel-
weiss Egyetem I. sz. Gyermekklinikájának
tanszékvezetõ egyetemi tanára.

• Gyermekkoromban elsõsorban az iroda-
lom, a történelem és a zene érdekelt. Sokáig
régész szerettem volna lenni, izgalommal
jártam a visegrádi, esztergomi, tatai vár ása-
tásait. Nyári vakáció alatt latintanárommal
Aquincumban vettem részt régészeti ásatá-
son. A természettudományok és az orvoslás
csak késõbb kezdett érdekelni. Döntõ, egy-
szeri impulzust azonban alig tudok megne-
vezni: az elhatározás csak lassan érlelõdött.
Ha régmúlt emlékek közt kutatok, akkor
néhány meghatározó momentum mégis
eszembe ötlik: mindenekelõtt a bátyám

példája. Õ közel öt évvel idõsebb, s medikus
éveinek revelációja, élményei komolyan
hatottak rám is. Apai nagybátyám feleségérõl
õrzök még halvány emlékeket. Csoma Esz-
ter, a Bókay-klinika tanársegédje, korának
nagyhírû gyakorló gyermekorvosa volt,
rendelõjének „orvosi” szaga, a csillogó, króm
mûszerek ma is elevenen élnek bennem. S
természetesen hatott az irodalmi élmények
példája: Németh László, Illés Endre és má-
sok. Illés Szigorlat címû novelláskötete a két
háború közötti nagy orvosnemzedék néhány
alakját is emberközelbe hozta.

Az egyetemen nagyformátumú oktatók
alakították természettudományos érdeklõ-
désemet. Legtöbb emléket Szentágothai Já-
nosról és Horányi Béláról õrzök, meghatá-
rozó befolyással azonban Kovách Arisztid volt
rám. Tudományos diákkörösként kerültem
intézetébe, ahol nyiladozó érdeklõdésemet
a természet csodái iránt gondos kezek pallé-
rozták: megtanítottak kérdéseket feltenni,
azokhoz megfelelõ módszereket alkalmaz-
ni, az eredményeket kritikusan értelmezni
és elhelyezni a már ismertek között; s mind-
ezt megfelelõ formába önteni, a kudarcokon
nem elcsüggedni, a sikereknek örülni.
Kovách Arisztid ajánlásával mentem Kerpel-
Fronius Ödönhöz, aki további pályám és
életem meghatározója lett. A sors nagy aján-
dékának tekintem, hogy figyelemre mélta-
tott, egyengette pályámat, kijavította elsõ
dolgozataimat, s jó tanácsaival mindig segí-

zióját nagyon fontosnak tartom, és szeretnék
benne továbbra is részt venni.

• Szeretném megérteni a szemcsés rendsze-
rek viselkedésének néhány rejtélyes voná-
sát, pl. a nyírás során jelentkezõ instabilitá-
sokat vagy az erõhálózatok természetét.
Ehhez nemcsak analitikus és szimulációs
munkára van szükség, hanem olyan algorit-
musok kidolgozására és fejlesztésére, ame-
lyek hatékonyságát fizikai ötletek segítik. A

sejtautomatás modellezés alkalmazása a
közlekedési hálózatok leírásában további,
esetleg alkalmazásokhoz is vezetõ lehetõsé-
geket rejt. Remélem, hogy hozzá tudok járul-
ni a rendkívül gyorsan fejlõdõ új területhez,
a gazdaságfizikához is. Tehát általában a
statisztikus fizika alkalmazásával kívánok
foglalkozni, mégpedig erõsen számítógépes
szimulációkra támaszkodva, miközben re-
mélem, hogy az eredmények magát a sta-
tisztikus fizikát is elõre viszik.
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tette döntéseimet pályám fordulópontjain.
Reneszánsz ember volt és nagy humanista,
szerette és élvezte az életet, értette és taní-
totta a mûvészeteket is: aki találkozott vele,
nem vonhatta ki magát lenyûgözõ hatása
alól. Neki köszönhetem gyermekgyógyá-
szati szemléletemet, s a vonzódást a folya-
dék- és elektrolit-háztartás szabályozásának
rejtelmei felé. Késõbb Kiszel János mellett
ismerkedtem a ma menedzserszemléletû-
nek mondott vezetési gyakorlattal, majd Mil-
tényi Miklós kínált nagy lehetõséget a gyer-
meknephrológia mûvelésére. Igaz tisztessé-
get, a tudás tiszteletét és a valódi értékek
elismerését sugározták mindketten. Vándor-
éveim mestere Karl Scharer heidelbergi pro-
fesszor volt. Õk a tanítóim, akik részben pá-
lyaválasztásomat, részben pedig meghatá-
rozó hatású egyéniségükkel életutam és tu-
dományos pályám alakulását befolyásolták.

• A medicina mûvelõi mindig szoros kapcso-
latban voltak más mûvészetekkel is. Korábbi
elkötelezettségem az irodalom, a képzõ-
mûvészet és elsõsorban a zene iránt válto-
zatlan, s szûkebb természettudományos te-

vékenységem mûvelése sem lenne lehet-
séges az elõbbiek szeretete nélkül. Bár aktí-
van egyiket sem mûvelem már, mindennapi
életem szerves része a könyv, a képek és a
zene.

• E kérdésrõl nehéz konkrétan és ugyanak-
kor mások számára is érthetõen írni. A tudo-
mányos érdeklõdés és kutatás olyan „kábító-
szer”, amelyet ha valaki megízlelt, soha nem
tudja abbahagyni. A természet faggatása ré-
sze a Homo ludens életörömének is. Magam
sem akarok róla lemondani soha. Kutatásaim
most elsõsorban azokra a kóros szabályo-
zásokra irányulnak, amelyek révén lehetõvé
válhat az érrendszeri betegségek korai felis-
merése. Ebben az összetett folyamatban sze-
repet játszanak egyebek között a genetikai
polimorfizmusok, a sejtmembrán transzport-
folyamatai, a nemi különbségek, a környezet
és elsõsorban a diéta hatásai. Terveim meg-
valósításában olyan csapat segít, amelyik csu-
pa tehetséges fiatalemberbõl áll. Szeretném
átadni nekik mindazt, amit mestereimtõl én
magam is kaptam: erkölcsi tartást, tisztessé-
get és a természet iránti alázatot.

Vécsei László

1954-ben született, Kiskunfélegyházán. A
Szegedi Tudományegyetem Neurológiai
Klinikájának tanszékvezetõ egyetemi tanára.

• A középiskolában természettudományos
tagozatra jelentkeztem, vegyészetet tanul-
tam Veszprémben. Nagy szerencsémnek
tartom, hogy a Pulai házaspárnak lehettem
tanítványa. Legkedvesebb tárgyaim a szer-
ves kémia és a fizikai kémia voltak. Nagy
élmény volt számomra, mikor egyik iskola-
társammal engedélyt kaptunk, hogy kísérle-
teket végezhessünk a kémiai szertárban.
Késõbb a biokémia és embertan kezdett
érdekelni, s így a középfokú vegyész kép-
zettség megszerzése után a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetemen tanultam tovább. Az
egyetemen komoly hasznát vettem korábbi
vegyész tanulmányaimnak, mind az elméle-
ti, mind a klinikai tárgyaknál. Az elsõ évben
diákkörösként dolgoztam a Petri professzor
úr által vezetett Mûtéttani Intézetben, immu-

Az MTA új levelezô tagjai
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nológiai vizsgálatokat végeztünk. Késõbb
nagyon megtetszett a kórélettan, s elõbb hall-
gatóként, majd friss diplomásként is a Teleg-
dy professzor úr által irányított Kórélettani
Intézetben dolgoztam. A központi idegrend-
szerrel kapcsolatban végeztünk kutatásokat,
a vizsgálatok fõ területei a kísérletes neuro-
lógia, a magatartáskutatás és a megfigyelt
jelenségek neurokémiai hátterének tisztá-
zása voltak. Ezután Pécsett, a Pálffy professzor
úr által vezetett Idegklinikán szereztem neu-
rológiai jártasságot. Elsõsorban a mozgásza-
varok (extrapyramidalis kórképek), sclero-
sis multiplex, fejfájás és agyi keringészava-
rok területén végeztünk vizsgálatokat. A
svédországi Lundi Egyetemen két évig dol-
goztam Rolf Ekman, Erik Widerlöv és Chris-
ter Alling professzorok munkatársaként a
fenti témákon. Innen a Harvard Egyetem
Massachusetts General Hospital Neurológiai
Klinikájára kerültem M. Flint Beal professzor
közvetlen munkatársának. A neurodegene-
ratív kórképek pathomechanizmusát vizs-
gáltuk. Itthoni munkahelyeim és tanulmány-
útjaim során is szerencsésnek mondhattam
magam, mert fõnökeimmel és munkatársa-

immal a mai napig élõ, jó szakmai és emberi
kapcsolatot sikerült kiépíteni.

• A klinikai neurológia multidiszciplináris
jellege miatt számos ponton kapcsolódik
egyéb természettudományi területekkel. Az
orvostudomány különbözõ területei mellett
a magatartás-tudomány a társadalomtudo-
mányok felé is elvezet.

• A klinikai neurológia egyik fontos kérdése
a neurodegeneráció és annak kivédése, a
neuroprotekció. E területen belül elsõsorban
a neurogenetika és kinurenin rendszer terü-
letén szeretnénk eredményeket elérni. Ez
csak más intézetekkel történõ együttmûkö-
déssel valósítható meg. Szándékunkban áll
neuroprotektív farmakonok tanulmányozása
is. Szeretnénk elõrelépni a fejfájás és fájda-
lom szindrómák, valamint a sclerosis multi-
plex pathomechanizmusának megértése és
kezelése területén. Miután az idegszövet ká-
rosodása a különbözõ kórképekben sok vo-
natkozásban hasonló mechanizmussal törté-
nik, ezért a kutatásokat kiterjesztettük az epi-
lepsziára és az agyi keringési zavarokra is.


