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K I l á R  F e R e N C

A TUDOMáNy DÍJAzzA A szORgAlMAT
Sz. Koncz István beszélgetése

Kilár Ferenc elképesztő munkabírású, rendkívül sokoldalú ember hírében áll. Nagyon 
tájékozott, a világ dolgaiban igen jártas, ezt beszélgetésünk elején is könnyűszerrel állapí-
tom meg. Akár ha történelmi vagy földrajzi vonatkozású kérdés kerül elénk, akár ha a 
szűkebb értelemben vett szakmáját érintjük, vagy ha az irodalom vagy a zene világában 
teszünk rövid szellemi sétát, nem kell hosszan keresgélnie az útbaigazító gondolatokat. 

Kilár Ferenc 1953. január 28-án született Budapesten. általános és középiskoláit Pécsett 
végezte, majd az eötvös loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, vegyész-
ként diplomázott 1977-ben. szakmai tevékenységével a kezdetektől a kémia határterületeit 
(a biokémiát, bioanalitikát) érintette. A legbeszédesebb bizonyíték erre az, hogy a biológiai 
tudományok doktora. Hat évig a budapesti enzimológiai Intézetben, majd a Pécsi Orvos-
tudományi egyetemen, a szervezeti átalakulás után a Pécsi Tudományegyetemen dolgo-
zott. 1985-től kandidátus, 1995-től az MTA doktora. egyetemi tanári kinevezését 1997-ben 
kapta. Akkortól a Természettudományi Kar Analitikai Kémia Tanszéke, illetve az általános 
Orvostudományi Kar Bioanalitikai Intézete vezetője volt egészen 2018-ig. 2017-től a 
sapientia eMTe Csíkszeredai Kar Biomérnöki Tanszék egyetemi tanára is. Posztdoktorként, 
majd vendégprofesszorként összesen több mint hat évet töltött svédországban. elsősorban 
a fehérjékkel, a szerkezet és a funkció közötti kapcsolatok vizsgálatával foglalkozik, to-
vábbá az elválasztástudomány területén makromolekulák elemzését végzi – nemegyszer 
saját maga által fejlesztett módszerekkel. eredményeit több mint százötven folyóiratcikk, 
jónéhány könyvrészlet és egy szabadalom rögzíti. A Journal of Biochemical and Biophysical 
Methods folyóirat társ-főszerkesztője volt. Az Electrophoresis, a Journal of Proteomics, vala-
mint a Studia Chemia – Studia Universitatis Babeș-Bolyai folyóiratok szerkesztőbizottságai-
nak tagja. Kitüntetései közül talán az eMT erdélyi Tudományosságért díja, a Magyar 
Kémikusok egyesülete Nívódíja, a CeePUs Ministers’ Prize for excellence, az MTA 
Akadémiai díja és a Magyar érdemrend Tisztikeresztje a legfontosabbak. számos hazai és 
nemzetközi konferencia szervezésében vett részt, többször elnökként. Nevéhez köthető a 
2000-ben megalapított és azóta általa vezetett Kémia Doktori Iskola, amely a PTe termé-
szettudományi képzésének egyik erőssége. A Magyar Biokémiai egyesület, a Magyar Kémi-
kusok egyesülete, a Pécsi Akadémiai Bizottság, a Magyar elválasztástudományi Társaság 
továbbá számtalan tudományos bizottság és társaság tagja. 

Kilár Ferenc nős, felesége, Petróczki ágnes programtervező matematikusként dolgo-
zott. lányuk, Anikó ugyancsak vegyész, levente fiuk pedig informatikus-könyvtáros.

A fenti életrajzi töredékből kiolvashatták, hogy Kilár Ferenc egyetemi tanárként vesz 
részt a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi és általános Orvostudományi 
Karának életében. egy egyetemen belül két professzori feladatkört is ellát, s ezzel teljesen 
egyedül áll a felsőoktatás hazai történetében. emellett egyetemi tanár a sapientia erdélyi 
Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán. Hogy ez egyáltalán miképpen lehetsé-
ges? Nos, többek között ezt tisztázzuk mindjárt.

egy egészen kicsi, minden kényelmet és hivalkodást nélkülöző szobában ülünk le be-
szélgetni, ezúttal történetesen a pécsi orvoskaron. A maszk takarásában keveset látok a 
professzor arcából, így a szemek villanásából próbálok következtetni arra, hogy hogyan 
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fogadja az interjú során szóba kerülő kérdéseket. ez a tekintet olykor tartózkodó, nem-
egyszer kifejezetten érdeklődő, máskor határozottan vizsgáztat; nagyon szigorú, már-már 
türelmetlen, illetve, amikor éppen megenyhül, megengedő. előfordul, hogy önmagában, 
szavak nélkül is kérdez, egyébként nemritkán mosolyog, és néha az a benyomásom, hogy 
gondok felhőzik. Találkozásunk elején ez a szempár messzire néz. valamerre hátrafelé. 
vissza. egészen a gyerekkorig, sőt, azon is túl. Olyan messzire, ahová a tekintetemmel 
nem is tudom követni. Csak a gondolataink járnak egyfelé.

Kilár Ferenc: – Nagyszüleim tulajdonképpen pécsiek. szüleim itt ismerkedtek össze a 
gimnázium és egyetem után. Abban a történelmi időben, amely szinte minden család éle-
tébe beleszólt, vagy ha úgy tetszik, mindenki életében nyomot hagyott. édesapám tudott 
egyetemet végezni, édesanyám viszont ki volt tiltva.

Sz.Koncz István: – Tudható, hogy miért?
– Természetesen. A szülői háttér miatt. Nem érdemes részletezni, sokan keresztülmen-

tek ezen 1948 és ’53 között. szóval megismerkedtek, összeházasodtak, és jöttünk mi hár-
man, gyerekek.

– Honnan a különös hangzású családnév?
– Tipikusan nem magyar, nem tudnék válaszolni, ha azt kérdezné, hogy hány Kilár él 

a Kárpát-medencében. Mindenesetre Kilár Domokos vagy Domonkos, ezt nem lehet pon-
tosan tudni, azért jött 1849-ben lengyelországból, hogy fellépjen a magyar szabadságharc 
ellen. No, nem önkéntes volt, hanem besorozták. Különös szerencséjére, mire ide érkezett, 
véget értek a küzdelmek. A jó sorsa megkímélte attól, hogy részt vegyen a szabadságharc 
leverésében. De itt ragadt. Tizenhét-tizennyolc éves lehetett.

– Coppola, Andrzej Wajda és Polanski filmzenéinek komponistája, a lassan egy évtizede el-
hunyt Wojciech Kilar is rokon?

– Nem tudom, erre nincsen semmiféle bizonyíték. Hanem, ha szabad így fogalmaz-
nom, családi ősapánk leszármazottai között akadt tízgyermekes szülő. Onnan vagyunk 
aztán néhányan, akik távoli rokonságban állunk egymással.

Más kérdés, hogy a Kilárok vajon hogyan kerültek Dél-lengyelországba. északabbra 
ugyanis nem találni belőlük. Ha szabadjára engedjük a fantáziánkat, elképzelhető, hogy a 
név svéd eredetű. gyökere a hideg vagy a fiúk szó lehet.

– Merek önre hagyatkozni, hiszen beszél svédül!
– Meglehet, a Kilárok a vikingekkel jutottak el a történelmi időkben Dél-lengyel-

országba, ahol máig él svéd eredetű népesség. egy évtizede viking nekropoliszt is feltár-
tak a régészek Bodzia mellett. De hát, a csuda sem tudja…

Ami az anyai ágat illeti, a Fonai valójában Pfaffból magyarosított név. A nyilvánvaló 
németes, valószínűleg sváb eredet mellett erről az oldalról vajmi keveset tudunk.

– Ön hogyhogy ön Budapesten született?
– A történelem bolondkocsija vitte oda a szüleimet. A fiatalabbak kedvéért el kell mon-

danunk, hogy az egyetem befejezése után akkoriban nem lehetett szabadon állást keresni 
vagy választani, hanem odahelyezték a friss diplomásokat, ahol a legnagyobb szükség 
volt rájuk. vagy ahová a kiszámíthatatlan politikai akarat állította őket.

– Éppen így került a családunk az Alföldről Pécsre.
– édesapám pedig két évre Csepelre, a vas- és Fémművekbe mint újdonsült kohómér-

nök. Magam a fővárosban születtem tehát, de öcsém, minthogy két év elteltével sikerült 
visszakerülnünk, már Pécsett. Apámnak amúgy, ha komolyan vesszük, három diplomája 
volt, ha komolytalanul, akkor négy.

– Hogy nem lehet komolyan venni egy diplomát?
– Az akkori kifejezéssel élve a Foxi-Maxi, vagyis a Marxizmus-leninizmus esti 

egyetem diplomáját nehéz teljes értékűnek tekintenünk. legalábbis nem mérhető a másik 
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háromhoz. Kötelezték rá, hogy elvégezze. villamosmérnöki és mérnök-közgazdászi okle-
vele volt még.

– Néhány év elteltével ön visszakerült Budapestre.
– Az érettségi, pontosabban az azt követő sorkatonai szolgálat után. Akkoriban másutt 

nem volt vegyészképzés. Illetve az utazási nehézségek miatt más nemigen jöhetett szóba. 
Nem mellesleg: sorsomat alapvetően meghatározta, hogy a Nagy lajos gimnáziumban 
Kromek sándor volt a kémiatanárom. emellett az országos középiskolai tanulmányi ver-
seny első tíz helyezettjét automatikusan fölvették az egyetemre.

– Ön pedig harmadik lett.
– Még harmadikos koromban. Különösebb izgalmak nélkül jutottam el a diplomáig. 

Az egyetemet befejezve az enzimológiai Intézetbe kerültem, ami a Karolina úton volt, 
Budapesten. Kezdetben önállóan működött, ám később egyesítették a szegedi Biológiai 
Központtal.

– Mi vitte a Karolina útra?
– A diplomamunkám előkészületei során jelezte témavezető professzorom, vértes 

Attila, hogy nem ért kellő mélységben ahhoz, amiről értekezni szeretnék. vértes a Nobel-
díjas Rudolf Mössbauer tanítványa volt grenoble-ban, Franciaországban. A vegyészeti 
módszer, amit elsajátított, amivel foglalkozott, az úgynevezett Mössbauer-spektroszkópia, 
amit én is tőle tanultam, persze ismert volt számára, ám a szervetlen kémia területén. 
Azonban engem a szerves része érdekelt a dolognak. A professzor tehát nagyon becsüle-
tesen azt javasolta, hogy jelentkezzem a Biológiai Központban, szegeden. ennek megfele-
lően az utolsó két évben hetente többször utaztam a Tisza-parti városba. sokat számított, 
mert megtanultam a tudományt. Pontosabban azt: miként kell kutatással foglalkozni. 
végül szegeden ajánlották, hogy helyezkedjem el az enzimológián.

– Nemcsak két területet vitt párhuzamosan, a kutatómunkát és az egyetemet, hanem muzsikált is.
– Nem szoktam kihagyni, ha önéletrajzot kérnek tőlem, hogy hobbim a csellózás. ennek 

megértéséhez egy pillanatra visszanyúlok a pécsi diákévekre. Igen élénk kulturális élet 
jellemezte azokat az esztendőket a Mecsek alján. Azt kell mondanom, hogy még a politika 
sem igen befolyásolta. A kultúrában szabadon lehetett élni. A zeneiskola magas szinten 
működött, és a családban automatizmus volt, hogy az általános tanulmányok mellett ze-
neiskolába is járnak a gyerekek. Amikor azután hangszert kellett választani, a cselló mel-
lett döntöttem.

– Segítsen, professzor úr, mert ebben nem vagyok egészen biztos! Csellistaként tényleg meg-
nyerte a középiskolások országos kulturális seregszemléjét, a keszthelyi Helikont?

– ezüst oklevelet kaptam. Igaz, abban az évben aranyat nem adtak ki.
– Sosem fordult meg komolyan a fejében, hogy a zenei pályát válassza? Azért kérdezem, mert 

beszéltem gimnáziumi énektanárával, Ivasivka Mátyással, aki máig úgy emlékszik Önre, mint aki 
nagyon érezte a muzsikát.

– A tehetség talán megvan bennem, ám semmiféle lexikális tudást e tekintetben nem 
tudok magamba gyűrni. Magyarul: egy igazi művész kotta nélkül játszik. én erre jószeré-
vel képtelen vagyok. Hogy megtanuljak tíz csellóversenyt fejből, az nem ment volna. De 
az eötvös lóránd Tudományegyetem Koncertzenekarába rögtön az első oktatási héten 
bejelentkeztem, és felvételt nyertem. szerencsém volt egyébként, mert az volt a második 
alkalom, amikor az elTe zenekar el tudott indulni nyugat felé. Mindez 1972-ben történt. 
Decemberben, egész pontosan. sosem vittek külföldre elsőéves hallgatókat, de a karmes-
ter, a nem mellesleg liszt-díjas, érdemes és Kiváló Művész, néhai Baross gábor mégis 
beválasztott. Úgyhogy játszhattam a bécsi zeneakadémia hangversenytermében. Komoly 
dolognak számított! Nemigen lehetett ugyanis utazgatni. Magam akkor jártam először 
Nyugat-európában.

– Zenekari titkár lett, első csellista…
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– Hadd dicsekedjem! egyszer még Pécsett is ki voltam plakátolva, amikor az akkori 
Ifjúsági Házban koncerteztünk. Mikor szegedre jártam, a hétfői és csütörtöki próbákat 
akkor sem mulasztottam el. Utóbb svédországban, az uppsalai egyetem zenekarában 
ugyancsak szerepet vállaltam. és egy rövid időre megfordultam a Pécsi vonósoknál.

– A végzés után hat évet töltött a fővárosban. S közben jelentős lépést tett a karrierjében: aspi-
ráns lett.

– Bizonyos értelemben ez a mai PhD-ösztöndíjnak felelt meg. A különbség annyi, hogy 
az egykori ösztöndíj kimenetele a kandidátusi tudományos fokozat volt. 1983-ban, az aspi-
rantúra végeztével tértem vissza Pécsre. el kellett döntenem ugyanis, hogy maradok, vagy 
elindulok más irányba. A dolgozat elkészült, a védésre nyilván várni kellett, mint utóbb 
kiderült, két évet. Mi legyen a következő lépés? Az előzményekből talán nem könnyű kikö-
vetkeztetni: az Idegklinikára jelentkeztem. Pálffy györgy professzor tudniillik laborvezetőt 
keresett. Hivatalosan 1987-ig maradtam. valójában 1985-ben már elmentem svédországba. 
Pontosabban: mentünk, hiszen 1977-ben megnősültem, sőt, jöttek a gyerekek is.

– Hogy kapta a skandináv meghívót?
– A Pécsi Orvostudományi egyetem életében meghatározó szerepe volt Tigyi Józsefnek. 

Ő hozta létre a campust, ahol most ülünk. egykoron a mai jogi kar helyén működött az 
orvosegyetem. Az Alpár Ignác-féle hadapródiskola pedig sokáig üresen állt, Tigyi profesz-
szor vezetésével töltötték meg újra élettel az épületet. Nos, úgy hozta a sors, hogy a pro-
fesszor fia, kedves, jó barátom kiutazott Uppsalába egy tanfolyamra, és hazajött azzal, 
hogy meghívták ösztöndíjasnak. De mire az invitáló levél megérkezett, a fiatalabbik Tigyi 
kiment Amerikába. viszont átengedte a meghívót nekem. Miután bő ötévnyi korkülönb-
ség van közöttünk, még nem rendelkezett tudományos fokozattal. Jelentkeztem Uppsalá-
ban, de a professzor visszautasított azzal, hogy a meghívó nem nekem szól. Olyasvalakit 
látott volna szívesen ugyanis, akinek a tudományos fokozat megszerzése érdekében lett 
volna szüksége a tanulmányútra. Az önéletrajzomat azért elkérte. Fél évre rá pedig kül-
dött számomra egy névre szóló meghívót. szerencsém volt. De a legnagyobb szerencsém 
mégis abban állt, hogy nem Amerikába mentem.

– Mert?
– Nem kellett a tengerentúlra elvergődnünk, tudtunk autóval menni, könnyebben mo-

zogtunk, akár haza is jöhettünk volna viszonylag egyszerűbben, ha a kényszer rávisz, 
satöbbi. Mondjuk az, hogy egyáltalán mehettem valahová, nem volt egyértelmű. évenként 
hosszabbítottunk. Az ötödik esztendő két év szünettel jött, majd több, rövidebb időszak 
következett. Összességében valamivel több, mint hat évet töltöttem svédországban.

– Nagyon más volt, ahogy ott a tudományt művelték?
– Nem, nem, de az eredményeket talán könnyebben érte el az ember.
– Vajon miért?
– egyfelől, mert a műszerek mind beszerezhetők voltak, és meg is vásárolták vala-

mennyit, ha egy vizsgálathoz arra volt szükség. Másfelől nem kellett annyi idő. Ha annak 
idején itthon szükségünk volt valamire, két év kellett hozzá, mire beszereztük. Ott egy 
héten belül rendelkezésre állt. Ha valaki tört angolsággal, telefonon jelentkezett egy cég-
nél, hogy kellene vegyszer, akkor az illető, aki a hívást fogadta, ígéretet tett rá, hogy az 
anyag két napon belül ott lesz. és nem azt kérdezte, hogy milyen keretből és ki fizet, vagy, 
hogy engedélyezte-e ezt valaki. sokszor előbb megjött a vegyszer, mint a számla. 
Magyarországon ez ismeretlen volt.

– Mesélik, hogy amikor visszatért a hosszabb kinttartózkodásból, több teherautónyi felszerelést 
hozott haza.

– Mondjuk úgy, hogy két és fél kamionnyit. Műszert, bútort, sok mindent. Olyasmiket, 
amikre odakinn már nem volt szükség, de amiket idehaza sokáig használtunk. sőt. Máig 
van olyan műszerünk, több laborbútorunk, amelyek még abból az időből származnak. 
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svéd kollégáinknak tehát az az előnye, hogy egyszerűbben hozzájutnak a kísérleti eszkö-
zökhöz. és valamivel több az automatizált berendezés. A tudomány műveléséhez ugyan-
akkor ott is dolgozni kell reggel, délben és este, épp úgy, ahogy itthon. Megfigyelésem 
szerint a tudomány díjazza a szorgalmat.

– Mi sarkallta a nyelv elsajátítására?
– Magától értetődött. Nemcsak a munkához volt szükségem rá, de barátokra lelni, 

kapcsolatokat építeni is svédül lehet igazán. Mindehhez hozzátartozott, hogy ingyenes 
volt a nyelvtanulás.

– Angol alapokra építettek?
– Nem, az órán nem beszéltünk semmilyen más nyelven, csak svédül. Nagyon jó taná-

runk volt. Kezdetben persze mutogatással segített, és bár beszélt angolul, ragaszkodott 
hozzá, hogy csak svédül nyilvánuljunk meg.

Másfelől ne felejtsük el, hogy vastagon a szocializmus éveit írtuk még. 1985. október 
elsejével indítva kaptam egy egyszeri kilépőt és belépőt. Manapság már nem érthető, 
hogy ez mit jelentett.

– Nyilván azt, hogy egy éven át nem jöhetett haza.
– Így van. Illetve, ha hazajöttem, nem mehettem vissza. Azzal búcsúztam el a családtól 

(a két gyermekünk akkor már megvolt), hogy ’86 októberében találkozunk. Más kérdés, 
hogy az ottani magyarok rögtön javasolták, hogy menjek be a stockholmi magyar nagykö-
vetségre, és kérjek egy többszöri be- és kilépőt. Amit meg is adtak. Úgyhogy december 
huszadikán már itthon voltam. Karácsonyra. Nem emlékszem hirtelen, január huszon-
nyolcadikán vagy huszonkilencedikén pedig jött a család. Igaz, előtte, január hatodikán 
már a Trabanttal utaztam ki. várhattam őket a reptéren.

– Látogatóba mentek?
– Nem, dehogy, attól fogva végig ott éltek velem! A gyerekeim tízszer jobban beszél-

nek svédül, mint én. A szókincsük lényegesen gazdagabb.
– Idehaza már nem az Idegklinika várta.
– Tudományos munkatársként jöttem vissza az akkori orvosi egyetemre. Nem túl hosz-

szú idő telt el, és kineveztek docensnek, sőt, 1997-re professzor voltam.
– Közben megszerezte a nagydoktori címet.
– segítette, siettette a kinevezési folyamatot, igen. Meg aztán betöltötte hatvanötödik 

életévét itt a prof, és pályáztam a helyére.
– 2018 januárjáig az intézetigazgatói székben is ön ült. Huszonegy évig! Hirtelenjében a legen-

dás fül-orr-gégész, Bauer Miklós jut eszembe az intézmény történetében, aki hasonlóan hosszú 
időn át működött egyetemi tanárként. És mondja csak, professzor úr, ha a Természettudományi 
Karon beszélgetnénk, ott is volna egy ilyen kis szobája?

– van, igen.
– És Erdélyben is?
– és erdélyben is, igen. Bár ott nem egyedül ülök. Ugyanis nincs annyi szoba.
– Hogy lett afféle álláshalmozó?
– A Janus Pannonius Tudományegyetem a jogi és a közgazdaságtudományi karból jött 

létre. ehhez 1992-ben hozzárakták a természettudományt és a bölcsészettudományt. 
Hogyan? Az addigi tanárképző főiskolából alakították ki a két kart. A természettudomá-
nyi rész remek menedzserrel rendelkezett: Tóth Józsefnek hívták. Utóbb rektorként szol-
gálta az egyetemet. Ő volt az, aki kieszelte, hogy ne csak biológiából, földtudományból és 
fizikából legyen egyetemi szintű az oktatás a TTK-n, hanem legyen az kémiából és mate-
matikából is. A kémiához úgy hívott meg engem 1996-ban, hogy az ottani professzor ép-
pen betöltötte a hatvanötödik életévét. Akkorra már hazahoztam a felszerelést, amit ön 
említett, produkáltam tudományos eredményeket. Talán emiatt is, Tóth József professzor 
akkori dékánként meghívott, hogy menjek át a Kémia Tanszék vezetésére. Igent mond-
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tam, de el kellett intéznie, hogy mindent átvihessek az Orvostudományi egyetemről. el is 
intézte volna, ha a két egyetem között nem lett volna… Mondjam? Ne mondjam? 
valamiféle szerencsétlenkedés. valamiféle, Isten tudja, miből adódó ellentét. Amikor a 
pályázat végül megjelent, öten jelentkeztünk. Közöttük öt nagydoktor, négy kémikus. 
személyes bemutatkozásunk után mindannyiunk meglepetésére Tóth visszavonta a pá-
lyázatot, és elköszönt tőlünk. Kezdtünk kiszivárogni a teremből. Amikor Kollár lászló és 
Nagy géza, a később professzoroknak kinevezett pályázók, és én értünk az ajtóhoz, visz-
szatartott minket, és fölhívott a szobájába. Közölte, hogy három állást fog kiírni, és három 
tanszéket alakíttat meg velünk. Azóta van tehát három, pontosabban most már négy tan-
szék. Így alakult meg a Kémiai Intézet. Úgy gondolkodott ugyanis, hogy ha három ve-
gyész nagydoktor Pécsre jön, akkor lehet igazán fejleszteni. és ő fejlesztett.

– Igen ám, de hol volt a cucc?
– Hát, ez az! Itt jött a döccenés a folyamatban. A kollégáim műszer, felszerelés nélkül 

tudtak jönni, én meg nem. Megmakacsoltam magam, Tóth dékán is, és közölte, hogy ak-
kor mégsem hív meg. Itt maradtam tehát úgy, hogy a tanszék azért ott létrejött. egyszerre 
írták ki a két professzori állást, itt és ott. egy nappal a határidő lejárta előtt Tóth József 
felhívott, hogy leszek szíves beadni a pályázatomat. Mehetek félállásban, lehetek profesz-
szor itt és ott is.

– Így szavazta meg önt mindkét akkori egyetem szenátusa.
– Így, bizony! De távolról sem volt ez előre lefutott játszma, mint amennyire most, vissza-

tekintve annak tűnik. Amikor aztán az egyetemek egyesültek, jött az újabb kellemetlenség.  
A törvény kimondja ugyanis, hogy egy egyetemen nem lehet két oktatói állása valakinek.

– Ennek a méregfogát hogyan lehetett kihúzni?
– A PTe szenátusa az egyik státuszomból föl akart menteni. Úgy éreztem, hogy mind-

két helyen szükség lehet még rám. Így, bár szerették volna, nem írtam alá, hogy lemonda-
nék bármelyikről is. elküldték az anyagot döntésre a köztársasági elnöknek, aki vissza-
dobta az egészet.

– Ki volt a köztársasági elnök 2000-ben? Hirtelenjében nem jut eszembe.
– Az év augusztusáig még göncz árpád. Döntésének hátterében az állt, hogy profesz-

szort csak három okból lehet fölmenteni. Az egyik, ha hetvenéves lesz. A másik, ha köz-
törvényes bűnözővé válik. A harmadik, ha lemond. Minekutána nem mondtam le, kiala-
kult az a helyzet, hogy tényleg senkinek sincsen két professzori állása egy egyetemen 
belül, csak nekem.

– Két professzori fizetést viszont nem húz.
– Ahogy utaltam rá, a teljes jogú státuszban a kezdetektől félállásban vagyok a TTK-n, 

és a mai napig ennek megfelelő a javadalmazásom.
– És a Sapientia?
– Mindig mozgékony voltam. 1998-ban elindítottam egy máig működő nemzetközi 

hálózatot. Akkoriban hat egyetem egy-egy intézete vett részt benne, ma tizenkilenc egye-
tem huszonöt intézetét tartjuk számon.

– Gondolom, a CEEPUS-ra céloz. Mi a lényege ennek a különös vállalkozásnak?
– Ahogy a rövidítése jelzi: a Central european exchange Program for University 

studies célja, hogy tudományos, illetve oktatási vonalon kapcsolódjanak össze intézetek, 
és hallgatókat, illetve oktatókat, kutatókat cseréljenek. A programba sikerült bevonni az 
erdélyi egyetemeket. Így meghívtak a  Babeș-Bolyai Tudományegyetemre, az akkori Ma-
rosvásárhelyi Orvosegyetemre és a sapientiára. Csíkszeredában többször megfordultam, 
mondjuk úgy, esetlegesen. Igen ám, de Magyarország létrehozta a Makovecz-programot 
a határon túli egyetemek támogatására. A sapientia öt helyet kapott, amelyekre az anya-
országban aktív oktatókat tudtak meghívni. Bekerültem közéjük. Persze végig kellett 
mennem a professzori kinevezés teljes romániai folyamatán.
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– Győzi erővel?
– Most igencsak, mert nem tudok utazni. Utoljára tavaly februárban mehettem. 

Kényelmetlenül érzem magam, mert ahhoz szoktam, hogy havonta egy hetet ott töltök. 
Az év nemhavas időszakában ráadásul autóval közlekedem. De most a kamerához, kép-
ernyőhöz vagyunk kötve.

– Még egy édes gyermekét szóbahozom e helyt, a doktori iskolát.
– Amikor 1993-ban Magyarországon újból létrehozták a tudományos előrehaladás eu-

rópai lépcsőit és formáit, az akkori Központi Kutatólaboratórium igazgatójával, Belágyi 
József professzorral beindítottunk egy programot. 2000-re kellett kialakítani a doktori is-
kolákat, ennek a megalapozását szolgálta ez az általunk megálmodott keret. Amikor az-
után a TTK-val megerősödött a kapcsolatom, rájöttem, hogy a projektet a két egyetem 
közösen is tudná vinni. Még 1998-ban a kettő együttműködésével tehát egy nagy progra-
mot tudtunk létrehozni, amit 2000-ben kémiai doktori iskolává formáltunk át. Most nagy-
jából negyvenes-ötvenes hallgatói létszámmal dolgozunk. Nemrégiben ugyanis kiültet-
tem az iskolát Csíkszeredába. Az ottani karon is vannak témavezetőink és PhD-hallgatóink, 
utóbbiak nagyjából tizenöten.

– Professzor Úr! Most jön a neheze. Olvasom, hogy a fehérjekémia és az elválasztástudomány 
az ön két kutatási területe.

– Igen.
– Na, most! Az olvasók sokkal hamarabb fogják érteni, de én is szeretném tudni, hogy mi tudo-

mányos munkájának leglényege.
– Kezdjük a fehérjékkel! Minthogy magam is azzal kezdtem foglalkozni először, még az 

elTe-n. A szervezetben lévő vas szállításáért a transzferrin nevű fehérje felelős. szerkezeti 
és funkcionális tulajdonságai a mai napig sem teljesen ismertek. valójában ezzel kerültem 
szegedre, ahol aztán több fehérjével foglalkoztam. Az enzimológiai Intézetben jöttek az 
enzimek, az immunglobulinok, de a transzferrin a mai napig megmaradt. Mire valók a fe-
hérjék? Az enzimek azok, amelyek a folyamatokban elvégzik azt a katalitikus feladatot, 
ami nélkül a szervezet nem tudna átalakítani egy molekulát egy másikká. A lebontás vagy 
a fölépítés során, például. Az enzimek ugyanis csökkentik az átalakulás energiaigényét. 
emellett a fehérjék szerkezeti alkotóelemek, az izomtól a legutolsó sejtekig. Ilyen értelem-
ben persze tulajdonságaik többmillió félék, de az aminosavakból fölépülve nagyon hason-
ló tulajdonságrendszeren keresztül mutatják meg magukat mégis. Összességében tehát e 
tulajdonságrendszer vizsgálatával foglalkoztam és foglalkozom.

elválasztástudomány. Amikor meghívtak svédországba, tulajdonképpen egy biokémi-
kus kollégától, stellan Hjerténtől jött az invitáció. vagy bioanalitikai kémikustól inkább, ha 
mondhatunk ilyet. stellan Hjertén mestere a Nobel-díjas Arne Tiselius volt. Biológiailag ak-
tív anyagok analitikájához dolgozott ki módszereket. A vizsgálatok az anyagmennyiségek 
tisztázását szolgálták, illetve annak értelmezését, hogy a jelzett anyagfajták ténylegesen mi-
csodák. Hogy érthetőbb legyen: a körülöttünk és bennünk lévő valamennyi anyag tulajdon-
képpen keverék. Keverék a vér, keverék a könnyünk. Az anyagokat nem tudjuk ezekben az 
elegyekben vizsgálni, hanem szét kell választanunk őket. ezeket az eljárásokat hívjuk 
elválasztástechnikai módszereknek. ezek az elektroforézis, a kromatográfia, az ultracentri-
fugálás és kicsit megtévesztő neve ellenére a tömegspektrometria. Meg kell határoznunk, 
hogy az elválasztás milyen pontossággal, milyen gyorsasággal történjék. Nos, erre hívott 
stellan Hjertén Uppsalába. Ha elválasztottam, utána már tudom analizálni az anyagot, 
megtudhatom, mi lehet, illetve mérhetővé válik, hogy az adott keverékben az anyagból 
mennyi van. A továbbiakat csak elrettentésül sorolom: munkánk során a zónaelektroforézis, 
az izoelektromos fókuszálás, az izotachoforézis, a gélelektroforézis területein próbáltunk 
újat alkotni.

– Amennyiben?
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– A módszerek fejlesztésében igyekeztünk előbbre jutni. emellett mindig alkalmazni 
szerettem volna az eljárásokat valamiféle biológiailag aktív anyag vizsgálatára úgy, hogy 
munkánknak legyen tényleges haszna. Kísérleteztem az előbb említett immunglobulinok-
kal, a transzferrinnel, még az albuminnal is. ezen a ponton kapcsolódtunk aztán mestersé-
ges megtermékenyítéssel kapcsolatos kutatásokhoz, és így tovább. De ez már tényleg na-
gyon messzire vezet.

Mindezek mellett az utóbbi tíz évben az endotoxinok felé is elvitt az érdeklődésem. Az 
endotoxinok a baktériumok felületén termelődő anyagok. Mint nevük mutatja, mérgezők 
lehetnek. Ugyanakkor olyan immunológiai védettség kialakulásához járulhatnak hozzá, 
amilyen a létezésük nélkül valószínűleg soha nem jöhetne létre. vagyis: immunológiai 
reakciók következtében az endotoxinok, mondjuk úgy, jók is. Azt már tudjuk, hogy úgy-
nevezett gram-negatív baktériumok felületén keletkeznek. Nagy kérdés ugyanakkor, 
hogy a gram-negatív baktériumok felületén képződő endotoxinok hogyan jutnak be a 
vérbe? szerkezeti és funkcionális elemzésük emellett roppant fontos ahhoz, hogy az im-
munitás, illetve fordítva, a fertőzés következtében fellépő toxikusság kialakulásának me-
chanizmusát, folyamatát tisztázni tudjuk. Két hasonló baktérium teljesen különböző 
endotoxinjainak vizsgálata már csak amiatt is döntő jelentőségű, mert míg az egyikbe 
például belehalhatunk, a másik éppen megvéd bennünket valamitől.

– Ehhez kapcsolódik egy fölkérésük, ugye?
– Az 1919-ben alakított világszervezet, az IUPAC, az International Union of Pure and 

Applied Chemistry legfőbb feladata az egységes nemzetközi kémiai, biokémiai nomenk-
latúra rendszerszintű fenntartása, bővítése. A fenti tárgyban felkérést kaptunk a nevezék-
tan kialakítására, igen, és a vonatkozó kiadvány 2018-ban megjelent.

– Most már nem hagyhatom ennyiben! Legyen szíves, hozza hozzánk közelebb a keresztgyerekeit!
– Csak nagyon röviden: az endotoxinok zsírsav, illetve cukor tulajdonságú molekulák 

komplexei. Azt vizsgáljuk kísérleteink során, hogy vajon a zsírsav vagy cukor tulajdonsá-
gú molekula szerkezetileg bonyolultabb vagy egyszerűbb egy másik endotoxin-
szerkezethez képest, és milyen következtetések vonhatók le az összehasonlítások eredmé-
nyeiből.

– Tudom önről, hogy hívő ember. Ebben az elképesztően érdekes világban, amelyet a tudomá-
nyon keresztül megismer, hol van jelen Isten?

– Kétféleképpen lehet hozzáállni. Az első benyomása az lehet az embernek, hogy ezt 
valaki megalkotta. vagy legalábbis elindított folyamatokat úgy, hogy kialakuljon, amit 
látunk. e folyamatok egy része olyan törvényszerűségek alapján zajlik, amelyekről vala-
mit már tudni vélünk. Más törvényszerűségekről fogalmunk sincs. egy nagyon egyszerű 
példa. Magam is gondolkodom azon, hogy miért olyan tulajdonságú mondjuk a víz, mint 
amilyen. Mondhatom a forráspontját, a fagyáspontját, a viszkozitását, a fajsúlyát. De 
mondhatom az elválasztástechnikához kapcsolódó fogalmat: miért ennyi a dielektromos 
állandója? ezek mind-mind olyan tulajdonságok, amelyek egytől egyig elengedhetetlenül 
szükségesek. Nagyon ki van találva, mondhatnám nagyon nem szép magyarsággal.

A másik része a dolognak, hogy megpróbálok együtt élni mindennel. A tudománnyal 
és a másik emberrel is. Hogy tudniillik célja van annak, hogy élünk. Nem biztos, hogy ki 
tudjuk ezt fejteni, vagy meg tudjuk fogalmazni. Összességében mégis egyértelmű szá-
momra, hogy önmagában az anyag erre a fajta szerveződésre, amit az életem során meg-
adatott látnom, nem képes. Másképpen megfogalmazva ugyanezt: az anyag bizonyos 
határokon túl nem képes önszerveződésre.

– Itt fogjuk befejezni, professzor úr.
– ebből tud írni valamit?
– Már hogyne tudnék!
– Ja, jó. legyen! Nem éreztem a beszélgetés során, hogy bármilyen baj történne.
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