
AVIGILIA BESZÉLGETÉSE

Professzor Úr, miért a
biológus pdlydt válasz
totta, és kutatóként ho
gyanjutott elaklasszi
kus biológiától a mole
kuláris biológidhoz, il
letve az immunológiá
hoz?

Ön egyike azon tudó
soknak, akik közérthe
tően tudjákátadnia tu
dásukat. Miért tartja
ennyirefontosnaka tu
domdnyos n épszerüst
tőműfajt, ésvéleménye
szerint melyeke műfaj

legfőbb krit ériumai,
esetleg veszélyei?

Falus Andrással -
Falus András immunoi águs, a SOTE Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai
Intézet tanszékvezető professzora, akadémikus. Vendégkutatóként dolgo
zott az Odensei Egyetemen, a Harvard Egyetem Orvosi Karán és az

.Oszakai Egyetemen. 1997-ben megkapta a Széchenyi professzori ösztön
díjat, 2001 -ben az év tudósának választották. Tagja az MTA több szakbi
zottságának és a Magyar Immunológiai Társaságnak.

Biológus azért lettem, mert elég korán, 16-17 évesen találkoztam
meghatározó hatású emberekkel: édesanyám munkahelyén Szent
iványi Mátyás élettan ásszal, illetve a Straub Brúnó által vezetett
Orvosi Vegytani Intézetben Venetianer Pállal, Csányi Vilmossal és
még több lelkes, okos, fiatal tudóssal. Ök tanácsolták, hogy
amennyiben kutató akarok lenni, inkább az ELTE biológus szakára
jelentkezzem. Szentiványitól az élettan, a Straub intézetben az ak
kor"10. éves" DNS modellen át a molekuláris biológia "imprin
ting" élményét kaptam. Az immunológiához, megint egy megha
tározó hatású tanár, Gergely János előadásai vittek közel, ez már
az egyetemen történt velem.

Egyszeruen nincs jogunk másokat elzárni attól a csodálatos, izgal
mas ajándéktól, amit tudománynak nevezünk. Többször mondtam
már, hogy mindannyian laikusok vagyunk életünk 90-95 százalé
kában, és talán számunkra megadatik valami, amihez közelebb
kerülhettünk, mint mások. De ezt a tudást nem lehet "túszul ejte
ni", érthetően, és lehetőség szerint vonzó módon kell beszélni, írni
a teremtett világ feltáruló részleteiről. Be kell avatnunk másokat is,
meg kell az örömöket osztani mindenkivel. Veszély természetesen
a szimplifikálás, illetve az óvatlan túlértékelés. Reális, őszinte m ó
don kell népszerűsíteni a szakmát. Ez nagyon fontos társadalmi
tevékenység; a sötétség, a tudományellenesség az egyik legna
gyobb rossz, ami mindannyiunkkal történhet.

Tehát nagyon nagy a jelentősége az ismeretterjesztésnek és a
nyilvánosságnak. Nincs jogunk semmit elhallgatni, és érthetően

kell fogalmaznunk. Úgy kell beszélnünk, hogy amiről szólunk, az
másokra is tartozik. Kötelességünk a másik nyelvén beszélni. Na
gyon fontos, hogya közlés a tudományos fórumokon történjen,
nem elég az ismeretterjesztés, tudományosan is meg kell állnia a
munkának a helyét. Azt hiszem, ez nyilvánvaló: valódinak, érthe
tőnek és attraktívnak kell lennie. Olyannak, mint például a Min
dentudás Egyetemének. És kiemelten fontos az oktatás is, mert
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Mit tart ma a biológia
legizgalmasabb problé
máinak? Mely felfede
zések lesznek a legna
gyobb hatással azembe
riség életére?

Sokak szerint napja
inkban az immunoló
giaa biológia egyikleg
dinamikusabban fejlő

dő ága. Összefoglalná
röviden az immunoló
gia lényegét, legf61Jb
kérdéseit?

minden az oktatással kezdődik, az általános iskolában. A felnőt

teknek szóló ismeretterjesztés már igen nehéz.

Egyet kiernelve, ez a genomika. A genomika ("genetikai összhang
zattan") új kezdetet jelent a biológiában, orvostudományban, a bi
ológia írásbeliségének kezdetét. Nem jöhetett volna létre ez az új
világ a számítástechnika, informatika egy bizonyos fejlettségi
szintje előtt, de hiába lennének a számítógépek és az internet, ha
nem kezdődött volna el a genom "elolvasása". A legizgalmasabb
irányzatnak a posztgenomikát tartom, amibe többek között a DNS
módosítások (epigenetíka), a kis molekulatömegű anyagok közeg
ként való kutatása (rnetabolomika), a személyre szabott orvostu
dományt, gyógyszertervezést és a predikciós (elörevetítő) geneti
kai kutatást tartom. A genomika az emberiség legnagyobb intel
lektuális teljesítményei közé tartozik, valódi jelentőségétcsak most
kezdjük érteni, érezni.

A genetikaigenomika kapcsán például személyiségjogi kérdé
sekről is beszélhetünk, identitás megállapítására alkalmas gének
ről. Ugyanis rasszgének is léteznek, és nagyon szomorú, hogy eb
ben a társadalomban, amelyben élünk, rasszgénekről nem szabad
beszélni. Szomorú, mert a rasszgének vizsgálata távolról sem
rasszizmus. Hanem annak a valóban létező különbözőségnek a
megfogalmazása, aminek nincs és nem is lehet semmiféle emberjo
gi következménye. A rasszgének vizsgálata az igazság, a létező és
felismert különbözőség feltárásának a lehetősége. Például annak
megállapítása, hogya magyar és a roma génpopuláció nagyon sok
génben eltér, távolról sem diszkrimináció. Lehet ugyan diszkrimi
nációra is használni, de mit nem lehet? Nem a tudomány felelős

azért, hogy ezeket megvizsgálja (másrészt e tények figyelmen kí
vül hagyása még nem jelent rasszizmus elleni hatásos fellépést).
Tudomásom szerint, mi emberek 99 százalékban vagyunk egyfor
mák a legmagasabb főemlősökhözviszonyítva, és nemcsak a csim
pánzokról van itt szó, hanem a goril1ákról: mindössze 1 százalék
az emberi genomnak az eltérése.

Az immunválasz egy hallatlanul izgalmas élettani folyamat. Jel
lemző rá az, hogy szinte minden részletében nagymértékben sza
bályozott, genetikai és környezeti tényezők által. Fantasztikus
küzdelem folyik a szervezet védelmében a veszélyes élősködők, a
fertőző organizmusok, valamint a folyamatosan keletkező és tá
madó ráksejtek ellen. Ez az "immun háború" nagyon bonyolult,
rengetegféle sejtből, molekulából álló kommunikációs folyamat.
Az ebben rejlő bonyolultságnak ára van, az immunválasz könnyen
kisiklik, és kóros "túlzások" (autoimmun betegségek, allergia) for
dulhatnak elő. A genomika az immunológiában is tért nyert, ép
pen mi rendezzük idén októberben az első Immungenomikai Vi
lágkongresszust, itt Budapesten.
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A már ismert betegsé
gek gyógyítása mellett
szerepei játszhat-e az
immunológia fejlődése

ajövőben más,ma még
gyógyíthatatlan beteg
ségekgyógyítása1Jan is?

Mi a véleménye az ős

sejtekkutatásáról ,age
netikaikísérletekben, a
génmanipulációban és
a napjainkban sokat
emlegetett klánozdsban

rejlőveszélyekró1? Szab
hatunk-e, kell-e határt
szabnunk Ön szerint a
tudományos kutatások
nak, a fejlődésnek?

A tudományos kutatd
sok,a már-már hihetet
len méretekei öltő tech
nikaifejlődés egyben be
avatkozást isjelent köz
vetlen környezetünkbe,
az ökoszisztémába. Va
jonfel tudjuk-emérnie
beavatkozás valódi mér
te1cét és következmé
nyeit?

Igen, egyértelműen optimista vagyok, és újra csak a genomikára
hivatkozva a daganatok elleni küzdelem, az allergia, sőt még a
szív- és érrendszeri kórképek esetén is nagy remények támadtak a
helyi immunfolyamatok megértésén keresztül. Ugyanakkor le
gyünk realisták is, egyre többet látunk az életfolyamatok bonyo
lultságából, tehát a betegségek összetettségét is kezdjük jobban ér
teni. Ez a gyógyító beavatkozás gyors sikere szempontjából is óva
tosságra int.

Az őssejt-kutatás csodálatos fejlemény, gyorsulva növekszik tu
dásunk a testünkben található sokféle és nagymértékű fejlődésre

képes embrionális és érett szövetekben is felismerhető sejtekről.

Ez a gyógyítás vadonatúj alternatíváját jelenti. A génmódosítá
sok, "géngyógyítások", bár kétségtelenül nagyon ígéretesek, úgy
tűnik, még messzebb vannak a megvalósulástól. Nagy jelentő

ségű az a magyar kutatás, amely Hadlaczky Gyula szegedi ku
tató vezetésével a mesterséges óriás kromoszómák irányában
történik.

Az ismert Delly-történet például nem genetika, hanem sejt
mag-átültetéses technika. Az emberi felelőtlenség, az emberi
nagyképűség,az abszolút tudás abszurditásának példája. Egyéb
ként magának a klónozásnak a technikája: Dolly anyja megszülte
saját ikertestvérét Dollyban. Vagyis arról van szó, hogy a petesejt,
a mag nélküli petesejt és egy testi sejt egyesüléséből lehetne egy új
élőlényt csinálni, ikreket lehetne gyártani - de minek?! A repro
duktív célú klónozás technikailag ma már többé-kevésbé realitás
(őssejt-kutatásban például jelentős és hasznosítható eredményeket
hozhat), de az "emberklónozás" horrorisztikus, etikailag megen
gedhetetlen irányzat, minden civilizált jogrend elutasítja és tiltja. E
téren is van olyan kutatócsoport hazánkban, amely világhírű:

Dinnyés András Gödöllőn rendkívül elismert kutatást irányít.

Egyetértek, itt reális a veszély, mégis el kell mondanom, hogy mi
nőségi értelemben ebben semmi új nincs, mióta az ember saját
(vélt vagy valós) hasznára beavatkozik a természetbe, ez történt.
El kell ismerni, a genetikai módosítások hatékonysága mennyiségi
értelemben sokkal jelentősebb lehet, mint a hagyományos eljárá
sok. A genetikai állományában módosított növények egyrészt je
lentős segítséget adhatnak a kétharmadában éhező emberiség táp
lálékkal ellátásában, de a bioszféra esetleges káros módosítása reá
lis veszélyeket is hordoz. Úgy gondolom, hogy a nyilvánosság
kontrolljával korrekt és a lehető legjobb színvonalú kutatást és el
lenőrzést kell végrehajtani a potenciális veszélyek megelőzésére.

Ugyanez természetesen a gyógyszeriparra, illetve a mezőgazdaság

kémiai (például permetezés stb.) befolyásolására is vonatkozik.
Azt hiszem ebbe a kérdésbe is bevonult a gátlástalanság üzleti és
politikai vonatkozásaiban egyaránt.
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Nemrégiben ezt írta:
"Életem egyik legna
gyobb változása, amin
dimeniem, hogy már
nem akarok mindent
tudni." Kifejtené ezt
bővebben?

Az említetett írásában
olvashatjuk: "Hiszem,
vallom és tudom, hogy
világnézetünk, állandó
és örök alapelvekhez
valóviszonyunk a leg
fontosabb irányító erő

életünkben." Igaz ez a
tudományos munkájá
ra is, tehát az Ön szá
mára a kutatómunka
etikai megalapozottsá
gú, amiben a hit is sze
repet játszik?

Veszélynek érzem a probléma bagatellizálását, de annak
elhiszterizálását is. Nem kell feleslegesen senkit riogatni, de tisz
tességesen, a tudomány mindenkori állásának megfelelően kell
végezni a munkát, illetve a közvélemény hiteles tájékoztatását.

Tehát a kutatások ökológiai vonatkozásait tekintve nagyon
nagy a felelősségünk. Ránk van bízva a természet, a bioszféra,
amit ajándékként kaptuk. És mi a dolgunk a kutatásban? Elő

ször is a tisztességes szakmai munka. Ez alapvető kérdés, nem
lehet szembeállítani etikai kísérletekkel. A tudományos munká
nak tudományosan kell tisztességesnek lennie. Tisztességes, rep
rodukálható technikákkal és becsületes nemzetköziséggel. Mert a
tudományban csak nemzetközi színvonal létezik! Nincsen ma
gyar színvonal, ahogy nincs délszláv vagy portugál színvonal se.
Nyilvánvalóan vannak jellegzetesen magyar kutatások, de egyet
len színvonal van: a mindenkori nemzetközi színvonal. Semmi
lyen kompromisszumot nem lehet e téren kötni. Nagyon fontos
a szintézis, legalábbis az arra irányuló törekvés. Hogy próbál
junk a köldöknézésen túl konzekvenciákat levonni. Elengedhe
tetlenül fontos a szakbarbárság elkerülése, a bioszféra folyama
tos és állandó vizsgálata, mert felelősek vagyunk, nemcsak a
mai levegőnkért, hanem a dédunokáinkért is.

Úgy gondolom, megajándékozott ember vagyok: megadatott,
hogy immunológia, genomika tudományokkal foglalkozhassam.
Azonban azt hiszem, vannak a tudománynak határai, és én, a ma
gam képességeivel, lehetőségeivel nem szeretném túllépni azokat.
A tudomány csodálatos ajándék, de nem mindenható, hanem esz
köz, elméletileg egyre sikeresebb eszköz a földi élet megismerésé
hez és megjavításához.

Véleményem szerint magának a tudománynak nincs ideológiája,
"csak" a tudósnak, a tudománnyal foglalkozónak. Ugyanakkor én
meg vagyok győződve arról, hogyavilágnézetem és a tudomá
nyos tevékenységem nem választható el egymástól, ám megkülön
böztetendő módon kezelendő. Elválaszthatatlan minden más kér
déstől. Én hiszem, hogya hit és a tudomány között nincs vita. Vita
a tudomány és az áltudomány, a hit és a hitetlenség között van. És
úgy érzem, mind a két oldalon vannak határsértések, az ideologi
záló tudományok és a tudományoskodó ideológiák. Ha szabad ezt
mondani, akkor van "vulgáris materializmus" és van "vulgáris te
ológia". Ezeknek a vitája rendkívül fontos, beszélgetésekben kell
tisztázni.

És folytatnám az előző kérdésre adott választ: a hit, az Isten
hez való tartozás, a fentről kapott ajándékok felismerése, elfogadá
sa az az éltető erő, ami egyedül vezethet a ránk bízott feladatok
teljesítésében.
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