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ARATÓ PÉTER

Budapesten született, 1942-ben. A Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Irányítástechnika és Informatika Tanszéké-
nek vezetõje, a Villamosmérnöki és Infor-
matikai Kar dékánja.

• A Bem József Gimnáziumban érettségiz-
tem 1960-ban, Budapesten. Matematikata-
náromnak és osztályfõnökömnek, Kardos
Gyulának meghatározó szerepe volt abban,
hogy a matematika iránt érdeklõdtem leg-
inkább. Kristálytiszta magyarázatai és az önál-
ló, logikus gondolkodásra való késztetése
következtében a matematika tanulása él-
mény volt számomra. Pályaválasztás elõtt
gondolkoztam azon, hogy matematikus le-
gyek, de végül az alkalmazásközelség még
jobban vonzott. Akkoriban a Mûegyetem
Villamosmérnöki Kara kínálta erre a legjobb
lehetõséget.

1965-ben elvégeztem az egyetemet a
villamosmérnöki karon, és megpályáztam
egy gyakornoki ösztöndíjat az 1964-ben,
Frigyes Andor professzor vezetésével meg-
alapított Folyamatszabályozási Tanszéken
(akkor még így hívták, ma Irányítástechnika
és Informatika Tanszék a neve). Azon öt leg-
kiemelkedõbb tanszék között volt ez már
akkoriban is, amely a legjobb ipari kapcso-
latokat és kutatási teljesítményt nyújtotta a
karon. Számomra éppen ezért nagy megtisz-
teltetés volt Frigyes Andor tanszékén kez-

deni a pályát. Frigyes professzornak szakmai-
lag és emberileg is nagyon sokat köszönhe-
tek. Amikor a mi évfolyamunk végzett, a
hivatalos tananyagban a digitális számítógép
fogalma el sem hangzott. Csak azért szerez-
hettünk errõl tudomást, mert a Híradástech-
nikai és Elektronikai Intézetben mûködött
egy kísérleti jellegû relés számítógép, ame-
lyet Kozma professzor tervezett, s ezt de-
monstratív jelleggel bemutatták nekünk. A
hatvanas évek elején a KGST-n belül is el-
kezdtek számítógépet gyártani a Szovjet-
unióban és Lengyelországban. Az egyetem
vásárolt egy ODRA-1013-as lengyel gépet,
amelynek operatív memóriája még mágnes-
dob volt. Lantos Béla professzorral – aki ak-
kor még szintén tanársegéd volt – kiküldtek
bennünket Lengyelországba, az ELWRO
gyárba egy háromhónapos számítógép-kar-
bantartói, -javítói tanfolyamra. Nagy élmény
volt és nagy újdonság. Így ismerhettük meg
az akkor még germánium tranzisztorokból
felépülõ számítógép mûködését. Ezután
rendszeresen új tantárgyakat dolgoztunk ki,
követve a technikai fejlõdést. Nagyon sokat
segített a tanszéknek a sok ipari megbízás.
Ebben az idõben alakult meg az SZKI (Szá-
mítástechnikai Koordinációs Intézet), amely-
nek sok konkrét berendezést kellett megter-
vezni, így sok megbízást adott a tanszéknek.
Szisztematikus tervezési módszereket kel-
lett alkalmaznunk ahhoz, hogy valamiféle
hatékonyságot fel tudjunk mutatni, hogy a
tesztelés, a bemérés egyszerûbbé váljon. Így
magunk kezdtünk el módszereket is fejlesz-
teni a tervezéshez. Közben a tananyagot is
ápolnunk kellett, így aztán kialakult a tan-
széken a digitális technikával foglalkozó
csoport. Ennek én lettem a vezetõje, majd
1988-tól, Frigyes Andor professzor tanszék-
vezetõi megbízatásának korhatár miatti
lejárta után kerültem a tanszék élére.

• Messzebb álló tudományterülettel
eddig még nem volt említésre méltó kap-
csolatom. A jövõben azonban ennek egyre
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BLASKÓ GÁBOR

1950-ben született, Szombathelyen. Az EGIS
Gyógyszergyár Rt. kutatási igazgatója, a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem címzetes egyetemi tanára.

nagyobb a valószínûsége, mert kutatási terü-
letem, a rendszerszerû szintézis sokféle alkal-
mazás esetén igényelt célrendszer megvaló-
sítására szolgáltat általános módszereket.

• A jövõben is új eljárásokat és algo-
ritmusokat szeretnék kutatni a kutatócsopor-
tommal. A technológia fejlõdése egyre több
és komplexebb funkcionális részegységet
szolgáltat. Ezeknek a készen kapható építõ-
elemeknek a tulajdonságai bizonyos határok
között változtathatók is egy nagyobb rend-
szer minél gazdaságosabb létrehozása érde-
kében (rendszerszintû szintézis). Az intuitív
eljárások egyre kevésbé tudják az optimum-
közeliséget garantálni, ezért van szükség
speciális algoritmusokra, módszerekre. A
rendszerszintû szintézis területén, a viselke-
dési specifikáció szintjén (nem a fizikai meg-
valósításhoz közeli szinten) nagyon sok szisz-
tematikus közelítõ optimalizálást lehet vé-
gezni. Jóllehet majdnem az összes ilyen fel-
adatra elmondható, hogy az optimális meg-
oldás matematikai értelemben nem algorit-
mizálható a kezelhetetlenül nagy számú
összes lehetséges megoldás kipróbálása nél-
kül, viszont lehet hatékony közelítõ eljáráso-
kat találni. Nagyon nagy jelentõségük van
azoknak a mérnöki „optimalizáló” eljárások-
nak, amelyek majdnem mindig kedvezõbb

megoldást tudnak szolgáltatni, mint az intuí-
ció. Ma már ott tartunk, hogy ezekre a kom-
plex építõelemekre azt mondják a gyártó
cégek, hogy IP-k (Intellectual Property),
intelligenciával rendelkezõ elemek. Ezek
annyira komplex építõelemek, hogy leírá-
suk is csak egy viselkedési leírás lehet. Na-
gyon sok megoldandó probléma merül fel
ezek összekapcsolásakor, mert például a
köztük lévõ kommunikációt és a vezérlést
már konkrétan figyelembe kell venni a visel-
kedési szinten is. Mindezek a megoldandó
feladatok elõbb-utóbb olyan eljárásokat
igényelnek, amelyek függetlenek lesznek
a rendszer komplexitásától. A klasszikus ter-
vezési eljárásokban kapukat, regisztereket,
számlálókat stb. használunk építõelemként.
Ezek az eljárások addig voltak hatékonyak
és alkalmazhatók, amíg csak ilyen komplexi-
tású építõelemek álltak rendelkezésre. Aho-
gyan növekszik a készen kapható elemek
bonyolultsága, egyre inkább az ún. viselke-
dési (vagy magas szintû) szintézis kerül elõ-
térbe. Feltehetõleg elérhetõ lesz majd egy
olyan szint, ahol az építõelemek növekvõ
komplexitása miatt nem kell már koncepciót
váltani, hanem az eljárások alkalmazhatók
maradnak. Mindez persze sok elméleti kuta-
tást és idõt igényel még.

Szüleim mindketten vegyészmérnökök vol-
tak, így azután természetes, hogy érdeklõdé-
si területeim kialakulására, majd végleges
pályaválasztásomra szüleim hivatása, példája
nagy befolyással volt. Egy ideig ugyan nem
tudtam eldönteni, mi érdekel jobban, a fizika
vagy a kémia, de végül ez utóbbit választot-
tam. Döntésemet elég korán meghoztam,
mivel az Irinyi János Vegyipari Technikumba
jelentkeztem Kazincbarcikára, és a mai napig
is azt tartom, hogy nagyon sokat adott ez a
technikum szakmai hivatásom kialakulásá-
hoz, elsõsorban kiváló tanárai miatt.

A Budapesti Mûszaki Egyetem Vegyész-
mérnöki Karát elvégezve a Szerves Kémiai

Az MTA új levelezô tagjai



Magyar Tudomány • 2002/3

352

1986–1989 között ismét az Amerikai
Egyesült Államokban dolgoztam a Univer-
sity of Illinois-n, Chicagóban. Az amerikai
Nemzeti Egészségügyi Intézet (NH) és a
University of Illinois közösen létrehozott
kutatási programjában a természetes szerves
anyagok tumorellenes sajátosságainak meg-
ismerésével foglalkoztunk, melynek során,
kilépve a nitrogén tartalmú heterociklusos
természetes anyagok körébõl, az oxigéntar-
talmú heterociklusos természetes anyagok
izolálást, szerkezetfelderítését, szintézisét és
tumorellenes hatásaik vizsgálatát végeztük.

1989 óta az EGIS Gyógyszergyár Rt. kuta-
tási igazgatójakén tevékenykedem, generi-
kus gyógyszertermékek fejlesztését, vala-
mint originális molekulák gyógyszerkutatását
végzem munkatársaimmal. Célom az EGIS
Gyógyszergyár Rt. termékszerkezetének
folyamatos megújítása, jelentõs használati
értékû gyógyszerek kifejlesztése, hazai és
nemzetközi törzskönyvezése, majd piacra
hozatala. További cél: nemzetközi együtt-
mûködésben új originális gyógyszermolekula
kifejlesztése a központi idegrendszer meg-
betegedéseinek gyógyítására. Ezen munka
során szorosan együtt dolgozunk egyetemi,
akadémiai és klinikai kutatóhelyekkel. Mint
az akadémiai, illetve az ipari kutatásban egy-
aránt tapasztalatot szerzett kutató elkötele-
zettséget érzek az egyetemi, akadémiai és
ipari környezetben végzett kémiai, gyógy-
szertechnológiai, biológiai és klinikai ku-
tatások összehangolására, együttmûködé-
seink fejlesztésére, eredményeink elismer-
tetésére mind a tudományos élet, mind a
hazai és nemzetközi gyógyszerpiac fóru-
main.

Tanszéken doktoráltam, majd értem el a
kandidátusi fokozatot a Szántay Csaba pro-
fesszor által vezetett MTA Alkaloidkémiai
Tanszéki Kutatócsoportban. Az itt végzett
kutatómunka alatt alakult ki végleges érdek-
lõdési területem, mely értékes biológiai sajá-
tosságokkal rendelkezõ molekulák szintézi-
sére, szerkezetfelderítésére és biokémiai,
farmakológiai hatásuk megismerésére irá-
nyult. Ezen belül elsõsorban a johimbin, a
rezerpin, és a morfin alkaloidok szintéziseivel,
sztereokémiai sajátosságaival foglalkoztam.

1980–1981-ben a Pennsylvania State
Universityn dolgozhattam. Maurice Shamma
professzor intézetében munkánk izokino-
linvázas alkaloidok izolálására, szerkezetfel-
derítésére, szintézisére irányult. Ebben az
intézetben alakult ki végleges elkötelezett-
ségem a biológiailag aktív molekulák iránt,
és tapasztalatot szerezhettem a hatékony
kutatásvezetésbõl, a projektek célratörõ irá-
nyításából. Részese lehettem olyan ered-
ményeknek, mint egy új alkaloidcsalád – az
indenobenzazepinek – felfedezése, illetve
a spirobenzilizokinolin alkaloidok és az in-
denobenzazepin alkaloidok közötti biogene-
tikus kapcsolat felismerése és modellezése
laboratóriumi körülmények között.

1981-tõl az MTA Központi Kémiai Kuta-
tóintézetében folytattam kutatómunkámat,
1984-tõl, akadémiai doktori fokozatom meg-
védése után tudományos tanácsadóként.
Érdeklõdésem ekkorra már határozottan a
természetes szerves anyagok és analogon-
jaik szerkezetbiológiai hatásösszefüggései-
nek felderítésére irányult, több biológus ku-
tatóval, orvosegyetemi (SOTE, HIETE,
KOKI) kutatóhellyel együttmûködésben.
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JANSZKY JÓZSEF

Csornán született, 1943-ban. Az MTA Szilárd-
testfizikai és Optikai Kutatóintézetének
Kristályfizikai Fõosztályát vezeti, a Pécsi
Tudományegyetem egyetemi tanára.

• Egy falusi gimnázium (Csorna) után az
ELTE vegyész szakán kezdtem az egyete-
met. Itt ragadott magával Haiman Ottó tanár
úr színes egyénisége, a fizika iránti szeretete.
Végül az egyetemet már fizikusként végez-
ve a SOTE Biofizikai Intézete mellett mû-
ködõ Kristályfizikai Tanszéki Kutatócsoport-
ba kerültem. Az élethez egy jó adag szeren-
cse kell: olyan csodálatos vezetõim voltak
ott, mint Tarján Imre, Turchanyi György és
Voszka Rudolf. Az ott uralkodó kollegiális és
szabad alkotó légkör tette lehetõvé, hogy a
kristályhibák kölcsönhatása témájú kandidá-
tusi fokozat megszerzése után – mai fogal-
mak szerint posztdok-ként – egy új témát (a
nemlineáris optikát) kezdeményezzek az
akkorra már új helyre költözött, és MTA Kris-
tályfizikai Kutatólaboratóriummá átalakult
kutatócsoportban. A következõ fordulópont
az volt, hogy a nemlineáris optikai témából
kinõtt, nagyon izgalmas kvantumoptika
problémák (a fény nemklasszikus állapotai,
a fizikai vákuumnál kisebb zajú terek, optikai
Schrödinger-macska, kvantumteleportáció)

vonzották a fiatalokat, így egy sor nagyon
tehetséges diákkal és fiatal pályakezdõvel
sikerült együtt dolgoznom. Külön öröm látni,
ahogy a fiatal ígéret sikeres, ragyogó kutató-
egyéniséggé növi ki magát.

• Jelenlegi témám a kvantumoptika –
szorosan kapcsolódik egy születõben lévõ
tudományhoz, a kvantuminformatikához. A
kvantuminformatika forradalmian új megol-
dásokat kínál a számítástudomány területén,
felhasználva a klasszikus fizikánál összeha-
sonlíthatatlanul gazdagabb kvantumfizika
lehetõségeit. A kvantumszámítógépek
ugyan az elég távoli jövõ eszközei lesznek,
de már elkészültek számukra olyan algorit-
musok, amelyek segítségével például a
jelenlegi legjobb gépekkel is reménytelen
(pl. sok milliárd év gépidõt igénylõ) prob-
lémák egyszerûen és gyorsan kezelhetõk
lennének. Ugyanakkor, ha a kvantumszámí-
tógépek terén nem is várok a közeljövõben
gyökeres fordulatot, a kvantuminformatika
másik ága, az engem szintén érdeklõ kvan-
tumkriptográfia már napjainkban kínál radi-
kálisan új megoldásokat a titkos adatkezelés
egyre fontosabb területén.

• Mint a fenti kérdésre adott lelkes vála-
szom sejtetni engedi, a kvantumoptika és
kvantuminformatika határmezsgyéjére ter-
vezek kirándulásokat. Ezenkívül izgalmas-
nak tartom és szeretnék foglalkozni a fotoni-
kus kristályokkal – ezekben az anyagokban
különleges belsõ szerkezetük miatt a fény
számára olyan sávszerkezet jelenik meg,
amely erõsen emlékeztet az elektronikában
alkalmazott anyagokban lévõ vezetési és
tiltott sávokra. Ezt a lineáris optikában is meg-
jelenõ fotonikus sávszekezetet szeretném
kombinálni a nemlineáris optika jelenségei-
vel, és megnézni, milyen új jelenségeket
tudnánk a nemlineáris fotonikus anyagokban
találni.

Az MTA új levelezô tagjai
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LÉNÁRD LÁSZLÓ

1944-ben született, Pécsett. A Pécsi Tudo-
mányegyetem Élettani Intézetének igazgató
egyetemi tanára, az MTA Idegélettani
Kutatócsoportjának vezetõje.

• Középiskolás koromban kiváló tanárok
tanítottak, érdeklõdésem sokirányú volt.
Biológiai pályázatot írtam, irodalmi önkép-
zõköri elnök voltam, festegettem, intarzia
képpel, zongoramûvek elõadásával Helikon
aranyérmet nyertem. Ugyanekkor a Zene-
akadémia kihelyezett tagozatán Pécsett
zeneszerzésbõl két évet végeztem el. Úgy
látszott, zenei pályára kerülök. A biológiai,
pszichológiai és logikai tanulmányok során
azonban egyre jobban kezdett érdekelni
maga az emberi viselkedés, annak moz-
gatórugói. Pécsett akkor még nem volt sem
biológia, sem pszichológia szak az egyete-
men, és úgy véltem, hogy az orvosegyetemi
tanulmányok kellõ természettudományos
elõképzettséget adnak az emberi és állati
viselkedés megismeréséhez. Így a Pécsi
Orvostudományi Egyetemre nyújtottam be
felvételi kérelmemet. Akkoriban a Lissák
Kálmán által vezetett Élettani Intézetben
Grastyán Endre kutatócsoportja már közis-
mert volt. Minden vágyam az volt, hogy
valaha Grastyán mellett dolgozhassak. Ez a
vágyálom be is teljesült, hiszen már elsõéves
egyetemista koromban bejártam az intézet-
be, és az élettan szigorlat után a Grastyán-

csoport diákköröse, majd demonstrátor le-
hettem. A pszichológia háború utáni meg-
hurcoltatása akkoriban már oldódott – többek
között Lissák Kálmánnak is köszönhetõen.
A pesti pszichológusok közül többen – hall-
gatóikkal együtt – minden nyáron Pécsett
dolgoztak Grastyánnal. Számomra felejthe-
tetlen idõk voltak ezek, és intellektuálisan
igen sokat kaptam ebben a tudományos
mûhelyben. Ötödéves koromtól már közvet-
lenül Grastyán Endre mellett dolgoztam, és
önállóan oktattam az élettan gyakorlatokat,
mivel több kinevezett kolléga volt külföldön.
Lissák professzor állást ígért ekkor az intézet-
ben, amit sajnos – önhibáján kívül – nem
volt módja teljesíteni. Lissák ajánlásával kerül-
tem a Környei István vezette Ideg-Elmekli-
nikára gyakornoknak, ami ugyancsak rend-
kívüli megtiszteltetés volt. Itt is nagyon sokat
tanultam – többek között a klasszikus ideg-
szövettani módszereket – és a betegágy mel-
letti gyógyító munka különösen inspirált. Már
úgy látszott, hogy neurológus vagy pszichiá-
ter lesz belõlem, amikor Grastyán és Lissák
visszahívtak az Élettani Intézetbe. Igent
mondtam, bár ez azt jelentette, hogy fõleg
alapkutatásokkal és nem közvetlenül az
emberi magatartás kutatásával fogok foglal-
kozni. Jóval késõbb aztán arra is sor kerül-
hetett, hogy Parkinson-kóros beteganyagon
végzett percepciós vizsgálatainkat közölhet-
tük, s ekkor is igen nagy hasznát vettem az
idegklinikai kitérõnek.

• A pszichológia iránti vonzódás és tiszte-
let megmaradt. Lényegében élettani pszi-
chológia (physiological psychology) amit
csinálok. Természetesen a kérdések meg-
közelítése multidiszciplináris: a neurobioló-
gia, az idegélettan, a neuroanatómia, a neuro-
kémia és a viselkedéstudományok határte-
rülete. Ez igen sok szakismeretet feltételez,
és bizony egyre nehezebb követni a leg-
újabb módszertani és alapkutatási eredmé-
nyeket az egyes szakterületeken. Nagyon
érdekel a fizika és a történelem (szép numiz-
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matikai gyûjteménnyel rendelkezem), bár
e tárgyakkal természetesen csak hobby és
népszerûsítõ szinten tudok foglalkozni. A
szakma mellett, ha csak idõm engedi, törté-
nelmi tárgyú könyveket olvasok.

• Azt kívánom, bárcsak ne az admi-
nisztratív teendõk világában élnénk. A kuta-
tómunka és az oktatás mellett állandóan pá-
lyázunk, bírálunk és önadminisztrálunk. Több
idõre van szükség az elmélyült kutatómun-
kához és az íráshoz. Mivel kísérleteinkkel egy
témakör megoldásának határára értünk, a
közeljövõben néhány összefoglaló munka

megírását szeretném elvégezni. Másrészt
nagyon érdekel a magatartásgenetika, ami-
nek nagy jövõt jósolok. A molekuláris bioló-
gia fantasztikus eredményei szinte lenyûgö-
zõk, de viszonylag keveset tudunk a gén- és
receptormanipulációkat követõ magatartás-
zavarok mibenlétérõl. Ezirányban szeretnék
kutatómunkát végezni, ez egyúttal az alap-
és alkalmazott kutatások szerves találkozása.
Megfelelõ állatmodellek alapján az ilyen jel-
legû kutatások az emberi magatartás ponto-
sabb megismeréséhez, adott betegségcso-
portok hatékony terápiájához vezethetnek.

NÉMETH TAMÁS

1952-ben, Szombathelyen született. Az MTA
Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetének
igazgatója.

• Pályaválasztásomban a legnagyobb szere-
pet gyermek- és fiatalkori élményeim ját-
szották. Egyetértek Wolfram Ervinnel, aki a
Magyar Tudomány 1983. évi 1. számában
hasonló kérdésre azt válaszolta, hogy
„minden életpályát a vonzások és választá-
sok, meg a véletlenek vektorai formálnak,
persze nagyságuktól és irányuktól, továbbá
megjelenésük helyétõl függõen”. Kezdet-
ben Vasváron, majd késõbb Keszthelyen
laktunk, így folyamatosan „természetközeli”
közegben mozogtam, ilyen benyomások
értek, ilyen kapcsolataim alakultak ki.
Középiskolai éveim elején még a jogi pálya
vonzott (édesapám jogász, abban az idõben

négy megye állami gazdaságainak vezetõ
jogásza, késõbb az ÁGKER Kft. területi veze-
tõje volt), majd érdeklõdésem a természet-
tudományok felé fordult. Közben, a kisvárosi
jellegbõl adódóan, az akkor még fõiskola-
ként mûködõ mezõgazdasági képzés is
megérintett. A fõiskola és középiskolánk kö-
zött különbözõ jellegû (sport, mûvészetek)
kapcsolatok voltak, osztálytársam volt az
akkori dékán (Végh György professzor úr)
lánya, így információkat lehetett szerezni a
képzésrõl, s nem utolsósorban arról, hogy
1970-tõl agrártudományi egyetemmé alakul
át az intézmény. A középiskola második
évétõl kezdõdõen a kémia került érdeklõ-
désem homlokterébe, elsõsorban az analiti-
kai kémia. A Keszthelyi Agrártudományi
Egyetem melletti döntésemhez a végsõ lö-
kést az adta, hogy meghirdették a Veszprémi
Vegyipari Egyetemmel közös agrár-kémiai
szakot, az agrár diszciplínák mellett erõs
kémiai képzéssel. A szak elsõ évfolyamára
nyertem felvételt, de az egyetemi képzést,
az akkori rendnek megfelelõen 11 hónapos
elõfelvételis katonai szolgálat után 1971-ben
kezdhettem el. A szakban nem csalódtam,
akkor még az elsõ évet Keszthelyen, a má-
sodikat Veszprémben, majd a többit ismét
Keszthelyen töltöttük (késõbb ez úgy módo-
sult, hogy a hallgatók Veszprémben kezde-
nek). Harmadéven, Veszprémbõl visszatér-
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ve, lehetett szakirányt választani (talajtan,
növényvédelem, takarmánykémia közül,
én a talajtant választottam). Színvonalas kép-
zést kaptunk, két egyetemmel ismerkedhet-
tünk meg hallgatóként, új terület elsõ végzõ-
sei közé kerültünk.

A diploma megszerzését követõen több
területen is alkalmam volt dolgozni, ezek
közül az akkori MÉM Növényvédelmi és
Agrokémiai Központban eltöltött két év a
pályám további alakulása szempontjából
meghatározó volt. Erre az idõre esett az orszá-
gos talajvizsgálati rendszer kiépítése. Ez alatt
az idõszak alatt lehetõségem volt a szakma
kiválóságaival megismerkedni, tanulni tõlük.
Látszólag nem jelenthetett túl sokat az az
egy év, amit 1991-92-ben farmgyakorlaton
töltöttem az Egyesült Államokban, de mégis
komoly, elsõsorban élet- és gyakorlati tapasz-
talatot adott, melyet késõbbi tevékenysé-
gemben kamatoztatni tudtam és tudok.

Ilyen szakmai-tudományos elõzmények
után kerültem jelenlegi munkahelyemre, az
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintéze-
tébe, kezdetben az Izotóp Laboratóriumba,
majd az Agrokémiai és Növénytáplálási Osz-
tályra. Itt minden lehetõséghez hozzájutot-
tam, ami érdeklõdési körömben az elmélyült
kutatómunkához szükséges. Nagy tapasz-
talatú és tudású kollégák mellett tudtam a
tudományterület finomságait ellesni, sokat
lehetett tõlük tanulni. A hazai (tovább)kép-
zés mellett lehetõség volt – kölcsönösen
elõnyös – nemzetközi kapcsolatok kiépíté-
sére is, még ma is több közös kutatási projekt
elõzménye arra az idõre vezethetõ vissza.

Így visszagondolva a kiegyensúlyozott
családi háttér, az adott idõszakokban felmerült
lehetõségek megragadása, az új keresése és
sok esetben a körülmények szerencsés
összejátszása mind szerepet játszottak
pályaválasztásomban, majd a késõbbi
tudományos életutamon egyaránt.

• Érdeklõdésemet eddigi pályafutásom
során végig a határterületekhez történõ von-

zódás jellemezte. Az egyetemi éveim alatt
– kihasználva az agrár-kémia szak adta lehe-
tõséget – a talajtan mellett a növényvédelem
területén is képeztem magam, külön betét-
lapot is szereztem e területen diplomám
mellé. Diplomadolgozatomnak, majd egye-
temi doktori értekezésemnek is témája volt
– az alap agrokémiai terület mellett – a gyom-
irtás, a gyomnövények ásványi táplálkozása.
Késõbb a nitrogén-körforgalom kutatása lett
a fõ témám, itt az agrogeológia, a hidrológia,
valamint a modellezés biztosított és biztosít
ma is kapcsolódási pontokat más tudomány-
területek felé. Ugyanakkor a nagyobb léleg-
zetû (elsõsorban MTA indíttatású) kutatási
programok révén (Tisza, Duna stb.) távolab-
bi tudományterületek képviselõivel is
együtt kutathatok. Hasonló igaz az MTA-
KöM kutatási együttmûködésre is, melynek
keretében két témát vezetek, s a közremû-
ködõk széles skálát fognak át a földtudomá-
nyoktól a kémia különbözõ területeiig.

• Terveim sokirányúak. Szeretném foly-
tatni azokat a kutatásokat, melyek eddigi te-
vékenységem alappillérei voltak, a nitrogén-
körforgalom, a talajtermékenység és a nö-
vénytáplálás, valamint a talaj-növény-víz
rendszer (táp)elemforgalmának területén.
Vizsgálataim a mezõgazdasági termelés (nö-
vénytermesztés, kertészet stb.) során alkal-
mazott kemikáliák sorsának nyomon kö-
vetésére is kiterjednek. Hasonlóan a – nincs
rá jobb kifejezés, bár az utóbbi idõben túl
sûrûn használják – fenntartható fejlõdés talaj-
tani-agrokémiai kérdéseivel is foglalkozni
kívánok. Rövid távon, az elkövetkezõ négy
évben, jelentõs kutatási és adminisztratív
terhelést fog jelenteni a vezetésemmel el-
nyert – 17 konzorciumi tagot számláló – Pre-
cíziós növénytermesztés c. NKFP pályá-
zatban vállalt feladatok teljesítése. Mindez a
folyamatos publikációs és oktatási – elsõsor-
ban doktorandusz képzési – tevékenység-
gel szinkronban igényes tudományos tevé-
kenység lehetõségét rejti magában.
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PAP LÁSZLÓ

Diósgyõrött született, 1943-ban. Egyetemi
tanár, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Híradástechnikai Tan-
székének vezetõje.

• Mint minden fiatalt, engem is befolyásoltak
a gyermek- és serdülõkor élményei. Édes-
apám okleveles gépészmérnök volt, Kos-
suth-díjas, a szakma elismert képviselõje. A
családi minta tehát a mûszaki szakterület felé
irányított. Éppen ezért – meg talán a belsõ
adottságok alapján is – már ifjú gyermek-
koromban vonzódtam a mérnöki alkotások-
hoz és a reáltudományokhoz. Mindezt erõ-
sítette az a tény is, hogy általános iskolai
éveimben a reáltantárgyak érdekeltek, és
fõleg nem okoztak nehézséget számomra.

A középiskola azonban „megzavarta”
ezeket a pályaválasztási elképzeléseket.
Humán gimnáziumba jártam, latint tanultam,
és megismerkedtem a nagy tudományte-
rületek és szellemi irányzatok széles palettá-
jával. Ekkor tudatosult bennem az a felis-
merés, hogy az ismeretszerzés, az emberiség
által eddig felhalmozott tudás elsajátítása és
továbbfejlesztése egyedülállóan vonzó fel-
adat, függetlenül annak tartalmától és tudo-
mányági besorolásától. Mindezek mellett a
mûvészetek is érdekeltek. Korábban zene-
iskolába is jártam, zongorázni tanultam, ezek-
ben az években pedig a költészet kezdett
vonzani, felfedeztem magamban némi

tehetséget a versmondás területén is. Egy-
szerûbben fogalmazva: a középiskolában
majdnem minden tantárgy érdekelt, csodá-
lattal adóztam a nagy szellemi és mûvészeti
eredmények alkotóinak, úgy gondoltam –
és ezt egy házi dolgozatban meg is fogal-
maztam –, hogy életcélom belépni a szelle-
mi alkotás világméretû és századokon átívelõ
folyamatába. Ám konkrét területet választani
nehezen tudtam. Az érettségi idõszakában
persze választani kellett, és hosszú töpren-
gés után visszatértem az eredeti irányhoz.
Eldöntöttem, hogy mûszaki pályára lépek.

Bár széleskörû érdeklõdésem a világ
jelenségei iránt megmaradt, szakválasztá-
somban nem csalatkoztam. A villamosmér-
nöki és informatikai szakterület igen gyorsan
fejlõdik, változatos, sok érdekes szakmai
problémát vet fel, a világ szakmai fejlõdésé-
nek fõ sodrába tartozik. Jó érzéssel tölt el,
hogy ezen a területen erõs tudományos isko-
lát sikerült kiépíteni, ahol szoros nemzetközi
tudományos és ipari kapcsolatokra támasz-
kodva sok tehetséges fiatal dolgozik.

• Talán a szakterületem igen gyors vál-
tozásai, a szakismeretek folyamatos megújí-
tásának a kényszere eredményezte azt,
hogy a szakterületemtõl távolabb álló tudo-
mányokkal a kapcsolatom viszonylag laza.
E területekkel elsõsorban akkor kerültem
kapcsolatba, amikor a saját tudományterü-
letem eredményeinek speciális alkalmazásai
megkívánták azt, hogy más, távolabb álló
területeken is szerezzek ismereteket. Már
kezdõ mérnök koromban kapcsolatba kerül-
tem az orvostudományok egyes területeivel.
Máig is emlékezetesek számomra azok a
tanulmányok, amelyeket az EEG jelek fel-
dolgozására szolgáló berendezések fejlesz-
tésének elõkészítése során végeztem, szoro-
san együttmûködve egyetemi és klinikai
orvos szakértõkkel. Ez a kapcsolat szakmai
pályám késõbbi szakaszában is megmaradt.
A 70-es, 80-as években orvos kollégákkal
együttmûködve sokat foglalkoztam a mag-
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zatok terhesség alatti, ún. intrauterin fejlõ-
désének vizsgálatával, és a fejlõdés bizonyos
rendellenességeinek diagnosztikájával.
Különös megtiszteltetés volt számomra,
hogy ezeket a kutatásokat Markusovszky-
emlékéremmel jutalmazták.

A fenti konkrét kutatásokon kívül szak-
mai megbízatásaim során sokszor kerültem
kapcsolatba más tudományterületek kép-
viselõivel. Jó példák erre az alábbiak: szere-
pet vállaltam és vállalok a Magyar Ûrkutatási
Bizottságban és az Ûrkutatási Tudományos
Tanácsban; több éven keresztül elnöke vol-
tam az OMFB Hadiipari Szakmai Bizottsá-
gának; elnöke voltam a Technológiai Elõre-
tekintési Program Informatika, távközlés,
média szakcsoportjának; részt vettem a
MATÁV és az Antenna Hungária privatizációs
bizottságának munkájában; fontos feladato-
kat kaptam a Magyar Köztársaság hírköz-
léspolitikai Koncepciójának kidolgozásában;
éveken keresztül tagja voltam a KHVM ta-
nácsadó testületeként mûködõ Távközlési
Mérnöki Minõsítõ Bizottságnak; részt vettem
több minisztérium és vállalat (KHVM, BM,
IM, MKM, Antenna Hungária, MVM, MOL)
fejlesztési koncepciójának kidolgozásában.

Ezek mellett nagy élményt jelentett szá-
momra az a több évi munka, amit a Széchenyi
Professzori Ösztöndíj kuratóriumában
végeztem, ahol megismerkedhettem a ha-
zai tudományos élet jelentõs képviselõivel,
és áttekintést kaphattam a pályázatokon
részt vevõ felsõoktatási szakemberek tudo-
mányos eredményeirõl.

• Saját tudományos munkásságommal
kapcsolatban az alábbi terveket fogalmaz-
tam meg:

– Folytatni kívánom a hírközléselmélet
és a mobil kommunikáció területén eddig
végzett kutatómunkámat, elsõsorban a mo-
bil hírközlõ rendszerek spektrális hatékony-
ságának elemzése, a kódosztásos többszörös
hozzáférési eljárások analízise, az ad hoc
hálózatok statisztikus hatékonyságvizsgálata
és a cellás hálózatok hívásátadásának sta-
tisztikai elemzése területén.

– Szándékomban áll egy mobil kommu-
nikációról szóló, átfogó ismereteket nyújtó
tankönyv megírása. Emellett új fejezetekkel
kívánom bõvíteni a hírközléselmélettel
foglalkozó PhD kurzusomat.

– Tovább kívánom erõsíteni azt a tudo-
mányos iskolát, amely a mobil kommuniká-
ció és mobil számítástechnika legújabb prob-
lémáival foglalkozik (pl. a cellás mobil kom-
munikációs rendszerek, vezeték nélküli loká-
lis hálózatok, ad hoc hálózatok, kódosztásos
többszörös hozzáférési technikák, WAP, mo-
bil Internet, mobil ágens szoftverek, készen-
léti rendszerek, szoftver rádió, vezeték nél-
küli ATM). Terveim szerint ebbe az iskolába
a jelenlegi 11 mellé újabb PhD hallgatókat
szeretnék bevonni, új kutatási területek le-
fedésével (pl. negyedik generációs mobil
rendszerek, széles-sávú mobil Internet, új
mobil szolgáltatások stb.). Folytatni kívánom
azt a gyakorlatot, hogy PhD hallgatóimmal
együtt dolgozva közös publikációkat jelen-
tetünk meg a felsorolt témákban.
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SÓTONYI PÉTER

1938-ban született, Budapesten. Jelenleg a
Semmelweis Egyetem rektora, az Igazság-
ügyi Orvostani Intézet tanszékvezetõ
egyetemi tanára.

• Gimnáziumi tanulmányaimat a Budai
Petõfi Sándor Általános Gimnázium humán
tagozatán végeztem, ahol Ambrózy Gusztáv
személyében kiváló biológia-egészségtan
tanárom volt. Visszatekintve oktatói szemé-
lyisége, szakmai tudása és kivételes humán
mûveltsége több osztálytársam pályaválasz-
tását meghatározta. Az iskola biológiai szak-
körében vezetése alatt eltöltött évek és a
tárgy szeretete érdeklõdésemet a termé-
szettudományok iránt fokozottan felkeltette,
ezért is felvételiztem a Budapesti Orvostu-
dományi Egyetem Általános Orvostudo-
mányi Karára. Egyetemi tanulmányaim során
többek között különös hatással voltak rám
Jellinek Harry professzor tantermi elõadásai,
patológiából hirdetett spec. kollégiumai,
ezért harmadévtõl a II. sz. Patológiai Intézet
Tudományos Diákkörében az õ munkacso-
portjába kerültem, majd az V., VI. évben
díjazott demonstrátorként bekapcsolódhat-
tam az intézet oktatási tevékenységébe. A
TDK-munkám eredményes volt, több alka-
lommal szerepeltem sikeresen egyetemi és
országos TDK konferencián. Az V. évben az
igazságügyi orvostan iránti érdeklõdésemet
bennem elsõsorban a tárgy interdiszciplina-

ritása keltette fel, ezért is kerültem a diploma
után az intézetbe. Életpályámat szakterüle-
temen Ökrös Sándor és Somogyi Endre pro-
fesszorok határozták meg, akiktõl a szakma
alapjait tanulhattam meg. Az intézetben köy-
vetlenül dolgozhattam Szinay Gyula pro-
fesszorral, akinek a patológiai ismeretek
megalapozását köszönhettem.

Az Igazságügyi Orvostani Intézetben a
szakértõi-bonctermi munka mellett korán
bekapcsolódhattam a szívizompatológia
terén folyó sokirányú kutatásokba. Az igaz-
ságügyi orvostanból, majd kórbonctan-kór-
szövettanból szerzett szakvizsgák után ön-
álló témát kaptam a szívizomsejt károsodások
hiszto-citokémia vizsgálatának témakörébõl.
Tudományos pályám alakulásában meghatá-
rozó szerepet játszott a pécsi Pathológiai
Intézet nagyhírû tanára, Romhányi György
professzor, akiben valóban különleges sze-
mélyiséget ismerhettem meg, aki ötvözte a
kiváló patológus, a kiemelkedõ kutató és
elkötelezett oktató ismérveit. Meghatározó
élmény volt számomra, hogy rövidebb-
hosszabb tanulmányutakat tölthettem el
Pécsett, ahol megismerhettem a szubmikro-
szkópos kutatás alapelveit és azt a tényt,
hogy a kutatás egyik alapköve a módszerek
biztos ismerete. Személyisége számomra
egyértelmûvé tette azt az aesopusi mondást,
hogy a példa a legjobb tanítómester.

• Az igazságügyi orvostan sajátos inter-
diszciplináris tudományterület, számos pon-
ton kapcsolódik az orvostudomány szinte
valamennyi ágához és a jogtudományhoz.
Az orvosi mûködés minõségi kontrollja. Tu-
dományos munkásságom során, a speciális
igazságügyi orvostani kérdéseken túl, szoros
kapcsolatot alakítottam ki – érdeklõdési
körömbõl adódóan – az Ér- és Szívsebészeti
Klinika és az Országos Kardiológiai Intézet
munkatársaival. Az együttmûködésnek szá-
mos gyakorlati és tudományos eredménye
volt. Ezeknek köszönhetõen széles körû
nemzetközi kapcsolataink alakultak ki. Ér-
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deklõdési körömbe tartozik – szûkebb szak-
területembõl adódóan – az orvosi mûködés
jogi szabályozásának kérdésköre is. Az Eöt-
vös Loránd és a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem, valamint a Rendõrtiszti Fõiskola
hallgatóinak évek óta spec. kollégiumot
tartok az igazságügyi orvostan tárgykörébõl.

• A jövõt illetõen tudományos terveim-
ben szerepel, hogy a munkacsoportunk által
kidolgozott szívizomsejt modellen nemzet-

közi együttmûködésben tovább végezzük
kutatásainkat, elsõsorban a toxikus hatással
létrejött szívizomkárosodások patomecha-
nizmusának tisztázása területén. Jelentõs
feladat az intézet 1890-tõl 2000-ig történõ
boncolásainak statisztikai feldolgozása –
közel 350 ezer eset – és elemzése, melyet
várhatóan 2002-ben fogunk befejezni. Ter-
veim között szerepel – társszerzõvel –igaz-
ságügyi orvostani atlasz elkészítése.


