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aki tudatában van a fogalmak történetiségé-
nek, és akinek gondja van a helyes tudásra és 
a jó életre a jó társadalomban. 

Hogyan lehetne növelni a filozófia ismertségét 
és tekintélyét egy olyan korban, amely főleg és 
elsősorban a gazdasági haszonra, a rövid távú 
anyagi sikerre tör, és divat leértékelni 
a „porosodó iratokban” kotorászó kutatókat?

Gilles Deleuze, a huszadik századi nagy fran-
cia filozófus mondta, hogy „a filozófia kiala-
kulás, és nem történelem”. Az önmagára 
támaszkodó és önmagából táplálkozó gon-
dolkodás nélkül még valószínűleg a barlan-
gokban élnénk. Ha a homo sapiens hozzá-
vetőleg kétszázezer éve él e földön, akkor 
ittlétének csak utolsó egy–két százalékában  
kezdett el szisztematikusan gondolkodni, 
fogalmakat fejleszteni, és ezeket tudatosan a 
világgal ütköztetni. Nem csak azért vagy nem 
elsősorban azért, hogy megismerje a világot 
(azért is), hanem hogy megkapja, előállítsa, 
megvalósítsa mindazt, amire egyre inkább 
szüksége van. És ennek az egy-két százaléknak 
egy tizedében, vagyis a homo sapiens földi 
életének egy ezrelékében kezdte el a modern 
technológiát létrehozni, a modern gyógyásza-
tot, a repülést, az autókat, az új kommuni-
kációs technikákat. Ha valaki kívülről figyel-
né az emberiséget, azt mondhatná, teljesen 
váratlan, meglepő, valószínűtlen, hogy itt van 
egy olyan lény, mint az ember, és azon belül 
még inkább meglepő, hogy mi mindent meg 
tud csinálni. Mindazt, amit meg tud csinálni, 
fogalmi gondolkodásának, tudatosságának 
és öntudatosságának köszönheti – ezek a 
tulajdonságai vagy adottságai pedig a filozó-
fiai figyelem fő tárgyát képezik. 

Sokan látják úgy a nyugati féltekén, hogy 
a filozófia maga a kreatív gondolkodás, ahogy 
a világ kihívásaira válaszolunk. Ez a fajta gon-

dolkodás mindig újraértelmezi önmagát és a 
világot: fogalmakat alkot, amelyekkel job ban 
le tudjuk írni a világot, és amellyel jobb vilá-
got tudunk magunknak teremteni, és utóda-
inknak hátrahagyni. A filozófia mint aktivitás 
sokkal inkább jelen van a nyugati országok-
ban, mint nálunk. A magyar kultúra és Ma-
gyarország érdeke, hogy a filozófiának esélyt 
teremtsen – ez a sokat emlegetett nyugati 
fel zárkózás egyik feltétele is. A filozófusok 
jelentős része egyáltalán nem porosodó ira-
tokban kutat, hanem szem előtt tartva, hogy 
mi történt korábban, új gondolkodási és 
megértési módokat keres, és válaszolni kíván 
a társadalom, a tudományok újabb kihívásai-
ra és kérdéseire. Elegendő megnézni az in-
terneten, hogy mi történik ma a filozófiában, 
például a Stanford Egyetem online filozófiai 
enciklopédiáját: ott min den van, csak poro-
sodó irat vagy eszme nincs.

Nem szeretnék belekontárkodni szervezeti 
kérdésekbe, de vane koncepciója a Lukács 
Archívum presztízshellyé alakításáról, 
felújításáról és esetleg egy olyan intézeti 
szellemi központtá alakításáról, ahol 
klubéletszerűen találkozhatnának, 
az amúgy sokszor az otthoni számítógépükön 
dolgozó kutatók?

A Lukács Archívum státusával kapcsolatban 
sok volt a bizonytalanság. Az intézet vezetését 
úgy vettem át, hogy egymástól eltérő szóbeli 
információkat kaptam. Voltak, akik külön 
egységnek vélték, mások azt állították, a Filo-
zófiai Kutatóintézet része. Tény, hogy a kuta-
tóintézet kutatási tervezetei teljesen függetle-
nek az archívum munkájától és viszont. 
Szer vezetileg ugyan jelenleg a kutatóintézet-
hez tartozik, de valójában teljesen önállóan 
végzi munkáját. A Lukács Archívumban 
dolgozó munkatársak nagy része elsősorban 

nem tudományos kutatást folytat, hanem 
fordít, könyvet ad ki. Külföldi publikációja 
a legtöbbüknek nincs vagy alig van, és úgy 
tűnik, ilyenre nem is törekednek. Az ott te-
vékenykedőknek persze nem kutatási, hanem 
inkább archívumi munka a feladatuk. Ezt 
maguk a munkatársak is megerősítették, je-
lezvén, hogy nem kívánnak a kutatóintézeti 
minőségi- és teljesítménykövetelményekhez 
igazodni. Ennek megfelelően, és a személyi 
feszültségeket elkerülendő, az archívumnak 
valójában nem egy akadémiai kutatóintézet-
ben, hanem inkább egy, az akadémiai archí-
vumokat tömörítő munkaközösségben vagy 
szervezeti egységben lenne a helye. Lukács 
György az elmúlt század világszerte ismert 
gondolkodója, jelentős esztéta és (második 
korszakában) marxista gondolkodó, mun-

kássága az egyetemes filozófiatörténet része 
– ennek megfelelően kell az archívumot ke-
zelni. A Lukács Archívum nemzetközi pozí-
ciójának erősítéséhez lennének javaslataim, 
de ehhez támogatókat kellene megnyerni 
itthon és külföldön is. 

Milyen értékelési szisztémát dolgoz ki, 
amellyel visszaverhetőek a támadások, 
miszerint a filozófusok nem produkálnak 
eleget vagy semmit? 

Az értékelési szempontok kidolgozását el-
kezdtük, az első felméréseken túl vagyunk. A 
törvényeknek és akadémiai előírásoknak 
megfelelően felfrissítjük az érvényben lévő 
követelményrendszert, melynek minden 
kutatónak meg kell felelnie, aki az intézetben 
dolgozik, vagy kíván dolgozni.

Hogy érti az mta.hunak adott nyilatkozatá
ban szereplő „a genetikában forradalom utáni 
állapot uralkodik” félmondatot, mit jelent ez, 
és főleg, milyen következtetések adódnak ebből 
az intézetben folyó kutatásokra nézve? 
 

Az ezredforduló környékén a genetikatu do-
mány területén valóban forradalmi változás 
tanúi lehettünk. Az események felgyorsulá-
sának hátterében, mint sokszor a tudomány-
ban, most is technológiai fejlődés állt.  Új, 
rendkívül hatékony eljárásoknak köszönhe-
tően jelentősen könnyebbé vált az élő szerve-
zetek teljes genetikai állományának, új keletű 
elnevezéssel, genomjának feltérképezése. Egy-
re több faj, köztük az ember genomjának 
szerkezete vált ismertté. Hirtelen új helyzet 

Erdélyi miklós, 
a Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézetének igazgatója

teremtődött, egy-egy faj teljes örökítő anyaga 
a maga teljes fizikai valóságában vizsgálható-
vá vált. Soha nem látott lehetőségek nyíltak 
az örökítő anyag működésének vizsgálatára, 
különböző élőlények genetikai állományának 
összeghasonlítására. Kiderült, hogy a geno-
mok nagy részének funkciójáról szinte sem-
mit nem tudunk. A teljes genomszerkezetek 
összehasonlításával új, korábban nem ismert 
géntípusok, illetve génszabályozási hálózatok 
meglétére derült fény. Jelenleg a forradalom 
utáni helyzetben a genetikai szemléletet je-
lentősen átalakító eredmények sora várható. 
A Genetikai Intézet tudományos életére min-
dennek kettős hatása van. Egyfelől napi 
gya korlatunk mutatja, hogy az új ismeretek 
felhasználásával a hagyományos kutatási 
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irányaink hatékonyabban művelhetők, más-
részt, új kutatási irányok beindításával részt 
kell vennünk a genetika ún. posztgenomi 
korszakát jellemző új kérdések megválaszo-
lásában. 

Januártól új kutatási irányok elindítását 
tervezte, mikre gondolt, és hogyan állnak 
ezek az új irányok? 

A posztgenomi genetikai kutatások egyik fő 
iránya a különböző fajok genomjának össze-
hasonlításából von le következtetéseket az 
egyes DNS-szakaszok funkciója, illetve gén-
szabályozási módok tekintetében. Intéze-
tünkben az ilyen fajta bioinformatikai kuta-
tások erősítésre szorulnak. Az utóbbi időkben 
a nem fehérjekódoló gének új csoportjainak 
felfedezésével a genetikai szabályozás kutatá-
sának új irányai indultak el. Intézetünkben 
ezen a területen is fejlesztéseket tervezünk. Új 
fejlesztésű eszközökkel modellorganizmusok-
ban a viselkedés genetikai meghatározottsága 
is vizsgálható. A Genetikai Intézetben visel-
kedésgenetikai vizsgálatok beindítása is napi-
renden van.  Bármelyik kutatási irány sikeres 
beindításának záloga az adott területen dol-
gozó kiváló kutató felkutatása. A megfelelő 
rátermett kutatók megkeresését valóban még 
januárban megkezdtük.  A gondos mérlege-
lés után kiválasztott első új kutatócsoport 
beindulása 2011-ben várható. Az új kutatási 
irányok beindítása azonban nem csupán a 
Genetikai Intézet szándékán múlik, ugyanis 
az akadémiai intézethálózat jelenleg tisztán 
pályázati rendszerben működik. Ez azt jelen-
ti, hogy az Akadémiától kapott alapellátás az 
intézetek rezsi- és infrastrukturális költségeit, 
valamint bérszükségletének egy részét fedezi 
csupán.  Az egyes kutatási projektek tényleges 
költségeit pályázati pénzből kell finanszíroz-
ni.  Így van ez az új kutatási irányoknál is. 

Mindebből az következik, hogy az intézetek 
tudománypolitikai döntéseikben csak korlá-
tozott szuverenitással rendelkeznek. Az új 
kutatási irányok csak akkor vezethetők be, ha 
az intézetünk számára elérhető hazai és nem-
zetközi pályázatkiíró szervezetek a beindítan-
dó témát támogatásra méltónak ítélik. Ezen 
a helyzeten az akadémiai alapellátás növelése 
változtathatna. 

Különös hangsúlyt kíván fektetni az intézet
ben az epigenetikus szabályozási módszerekre? 
Mi ez valójában? 

A teljes genom összehasonlítások egyik fontos 
tanulsága, hogy a megjelenésben, fejlettség-
ben igen eltérő fajok örökítőanyagának szerke-
zete meglepően hasonló lehet. Mindez arra 
utal, hogy a fajok közötti különbségek oka 
jórészt a hasonló szerkezetű örökítőanyag 
el térő működési módjában keresendő. Az 
epi genetikus génszabályozás lehetővé teszi, 
hogy az örökítőanyag működési állapota a 
sejtosztódások során, sőt generációkon ke-
resztül fennmaradjon, így az egyedfejlődés 
irányításában, a sejtek differenciáltsági álla-
potának megőrzésében ennek a szabályozási 
módnak kitüntetett szerepe van. Az utóbbi 
időben egyre több adat bizonyítja, hogy az 
epigenetikus szabályozási folyamatok hibája 
rákos elfajuláshoz vezethet. A Genetikai In-
tézetben az epigenetikus szabályozás kutatá-
sának vannak hagyományai. Kutatásinkat 
célszerű lenne a humán egészségi vonatkozá-
sokkal bővíteni.

A genetikával, a géntérképpel sokat foglalkozik 
a média, de mégis, nagyon nagy a káosz 
a fejekben. Gondolte valamilyen szerepválla
lásra abban, hogy a tudósok részt vállaljanak 
a gyanús és teljesen üzleti alapú formációk 
leleplezésében, legalábbis abban a morális 

szerepvállalásban, ami a tudósok feladata is 
lenne a zavarosban halászókkal szemben? 

Valóban, az utóbbi időben széles társadalmi 
érdeklődés kísért több genetikai vonatkozású 
eljárást, valamint új tudományos eredményt. 
Ilyen volt az emlősállatok klónozása, a gén-
terápia új lehetőségei, az őssejttechnológia 
fejlődése, növények génmódosítása, új gene-
tikai alapú diagnosztikai eljárások megléte. 
Szerencsére Magyarország mindegyik terüle-
ten világos jogi és etikai szabályozással ren-
delkezik. A várhatóan jelentős társadalmi 
kihatással bíró tudományos eredmények 
esetén az a kívánatos eljárás, ha a gyakorlati 
felhasználást széles körű társadalmi párbeszéd 
előzi meg. A társadalmi párbeszéd folyama-
tában a genetikát művelő kutatókra is fontos 
szakértői szerep hárul. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia köztestülete és kutatóintéze-
ti hálózata a magyar társadalom magas fokú 
bizalmát élvezi, ami a továbbiakban is felelős-
ségteljes közszereplői magatartásra kötelez. 
Véleményem szerint az akadémiai köztestü-
leti tagok, illetve kutatóintézeti tisztségviselők 
közszerepléseinek fókuszában a magas szín-
vonalú ismeretterjesztés, valamint a társadal-
mi vitákban pártatlan szakértőként való 
részvétel kell hogy legyen. 

Vane arra nézve elképzelése, konkrét tervei, 
hogyan lehetne a fiatal tehetségeket felfedezni, 
és az intézetbe vonzani? Milyen lehetőségeket 
tudna kínálni most, illetve a jövőben 
számukra?   

Kutatói utánpótlás terén főleg saját nevelésű 
fiatalokra számíthatunk. A Genetikai Intézet 
kiterjedt oktatási tevékenységet folytat közép-
iskolások, valamint egyetemi hallgatók köré-
ben. Jelenleg huszonegy egyetemi hallgató és 
húsz doktoranduszhallgató dolgozik intéze-

tünkben, ami megfelelő mértékű kutatói 
utánpótlást biztosít. A meglévő szűkös forrá-
saink átcsoportosításával megteremtettük 
annak lehetőségét is, hogy a közeljövőben 
néhány máshol nevelkedett ígéretes fiatal 
kutatót szerződtessünk, azzal a reménnyel, 
hogy rövid időn belül saját pályázatok elnye-
résével megteremtik önálló kutatásaik forrá-
sát. Jelenleg az alkalmas fiatal kutatók kivá-
logatása történik. Sajnálatos módon az 
önálló kutatói életbe most elinduló fiatalok 
számára jelenleg csupán saját állásukat, labo-
ratóriumi területet, kutatási infrastruktúrát 
tudunk biztosítani. A laboratóriumi felszere-
lést, a kutatási költségeket, a munkatársak és 
az asszisztencia bérét jelenleg saját pályázati 
forrásból kell előteremteniük.  Amennyiben 
az intézetünk alapellátása a jövőben megnö-
vekedne, a növekményt teljes egészében új 
kutatási témák beindítására, fiatal kutatóink 
helyzetbe hozására kívánjuk fordítani.

Terveze valamilyen tudományos teljesítmény
értékelő rendszert intézeten belül, illetve 
nyilvános fórumot arra, hogy a kollégák 
jobban ismerjék egymás kutatásait 
és eredményeit? 

A Genetikai Intézet egyik legrégebbi hagyomá-
nya a heti kötelező munkabeszámolók rend-
szere.  Fogalommá vált a szerdai szeminárium, 
melyen minden rendű és rangú kutatónk az 
intézet teljes közvéleménye előtt beszámol az 
előző munkabeszámoló óta végzett munká-
járól. Az előadások kutatócsoportok szerint  
követik egymást, így a Genetikai Intézet 
közössége teljes körű, rendszeresen frissülő 
ismeretekkel rendelkezik kutatócsoportjaink, 
valamint kutatóink tevékenységéről. Úgy 
vélem, ennek a jól bevált rendszernek köszön-
hetően az intézeten belüli információáramlás 
kiváló, a rendszer nem szorul változtatásokra. 
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A teljesítményértékelés módjában azonban 
változtatást tervezek. Korábban a kutatók 
egyéni teljesítményének értékelését végeztük 
el a belső tudományos tanácsadó testület 
segítségével.  A jövőben a teljesítményértéke-
lés súlypontját a kutatócsoportok értékelésé-
re kívánom helyezni. Célszerű a kutatócsopor-
tot tudományos, gazdasági és kockázatközös-
ségi egységnek tekinteni, és a tudományos 
tel jesítményt csoportszinten is értékelni.  

Ma már nem elég a jó belső kommunikáció, 
a társadalom is nyilvánosan akarja látni, 
hogy a kutatási pénzek, az adóforintok merre 
és hogyan hasznosulnak, vagyis a tudomány
kommunikáció a nyilvánosság előtt már nem 
azonos a hagyományos ismeretterjesztő 
munkával. Vane valamilyen terve ennek 
hatékony működtetésére, a sajtóval való 
kapcsolat rendszeressé tételére? 

A Genetikai Intézet a Szegedi Biológiai Köz-
pont egyik intézeteként végzi munkáját. Ku-
tatóközpontunk közös erőfeszítéseket tesz a 
nyilvánosság minél pontosabb tájékoztatása 
érdekében. A helyi televíziókkal, szerződés 
keretében, intézetismertető műsorokat készí-
tünk. Saját kommunikációs csapatot alakí-
tottunk ki, aminek hatására az írott sajtóban 

való megjelenéseink száma magas.  Az intézet 
aktivitását bemutató évkönyveket adunk ki. 
Évi rendszerességgel nyílt napokat szervezünk, 
amelyek keretében az érdeklődő polgárok 
ellátogathatnak hozzánk. Új honlapot készí-
tettünk, melyet a közeljövőben megnyitunk 
az érdeklődők számára. A társadalom azon 
igénye, hogy az adóbevételek hasznosulását 
ellenőrizni kívánja, a lehető legtermészetesebb 
törekvés. Mindazonáltal megjegyzendő, hogy 
a tudományos kutatás esetében a hasznosulás 
megítélése a többi állami forrásból finanszí-
rozott tevékenységnél nehezebben, sokszor 
csak áttételesen ítélhető meg. A gyakorlati 
gazdasági hasznosulás nem minden esetben 
alkalmas mérőeszköz. Megfelelő hasznosulást 
mutat azonban az adott szakterületen kikép-
zett kutatók száma, a felsőoktatással való 
kapcsolat mértéke, a tudományos közlemé-
nyek színvonala és visszhangja, tudományos 
iskolák hosszú távú fennmaradása. Kiváló 
kutatási eredmények sokaságára jellemző, 
hogy azok minőségi megítéléséhez jelentős 
szakmai előképzettség szükséges. Mindezen 
áttételes eredmények hiteles, érdekes bemu-
tatása nagy szakmai hozzáértést igényel, ami 
tudományos szakújságírók segítsége nélkül 
nem sikerülhet.

ormos Pál, 
a Szegedi Biológiai Központ igazgatója

Ön szeretne új lendületet vinni az SZBKba, 
ami egyben új kutatók és kutatási irányok 
meghatározását is jelenti. Konkrétan milyen 
irányokra gondol, hol keresi azokat a fiatal – 
vagy nem fiatal – új kutatókat, akik ezeket 
az új irányokat képviselnék? 

Új kutatási irányok meghonosítása új kuta-
tókkal kulcskérdés a központ jövője szem-
pontjából. A nemzetközi trendek, a Szegedi 
Biológiai Központ adottságait figyelembe 
véve kijelölhetőek azok az irányok, amelyek-
ben fejlődnünk kívánatos. A teljesség igénye 
nélkül felsorolok néhány, az SZBK profiljába 

illeszkedő modern kutatási irányt: a klasszi-
kus genomika újabb variánsai, például az 
epigenetika, ahol a speciális DNS-módosítá-
sok DNS-szekvenciától független kódolását 
vizsgálják; a transzkriptómia, ahol a fehérjét 
nem kódoló DNS-szakaszok átíródását ta-
nulmányozzák; a génkifejeződés új szabály-
zóinak felderítése stb. A technológiai fejlődés 
és a felgyülemlett információtömeg eredmé-
nyeként lehetőség van teljes rendszerek mű-
ködésének vizsgálatára, a rendszerbiológia 
lát ványos eredményeket mutat fel. Nem 
csökken a szerkezetbiológia jelentősége, a 
szerkezet–funkció kapcsolat vizsgálata új fe-
hérjeszerkezetek megismerésével töretlenül 
fejlődik, fontos új elem az alapvetően szerke-
zet nélküli fehérjék családjának feltárása. 
Különös jelentőséget ad a szerkezetvizsgála-
toknak, hogy Szegeden felépül az ELI, az 
ultragyors nagyenergiájú impulzusokat szol-
gáltató lézer: ennek egyedülálló alkalmazásai 
vannak a szerkezetkutatásban, illetve a na-
gyon gyors biológiai folyamatok tanulmá-
nyozásában. Nagy lehetőségeket kínál az 
egyes molekulák vizsgálata. Érdekes terület a 
baktériumkolóniák kollektív viselkedésének, 
evolúciójának megértése, különösen speciális 
struktúrájú életterek által befolyásolva. 

Meggyőződésem, hogy előnyben kell 
részesíteni az orvosi irányultságú kutatásokat 

– ez az irány nagy lehetőséget ígér a közeljövő-
ben.

Ezek tehát a lehetséges, kívánatos, szóba 
jöhető irányzatok. Az a tapasztalatom, hogy 
lényeges szakmai újítás döntően csak új kuta-
tók alkalmazásával honosítható meg. Kulcs-
kérdés tehát a megfelelő kutató megtalálása: 
olyan kutatót keresünk, aki már bizonyította, 
hogy alkalmas eredményes kutatásra, új cso-
port alapítására. Az a véleményem, hogy 
döntő a megfelelő jelölt azonosítása. A fej-

lesztés tehát nem úgy történik, hogy meghatá-
rozzuk a kutatandó területet, és keresünk 
hozzá embert, mert így nem érünk el sikert. 
A járható út az, hogy nagyjából kijelöljük a 
tág területet, amely illik az SZBK profiljába 

– például ez lehet a fenti felsorolás bármelyike, 
és azután a jelölt kiválósága az igazi választás 
alapja. Alapvetően tehát embert választunk. 
Így működik ez a legjobb helyeken a világban, 
például egyes Max Planck intézetek temati-
kája teljesen megváltozik ve zetőváltáskor, il-
letve egyetemi intézetek pro filja alakul át 
tanszékvezetők nyugdíjazásakor.

A megfelelő jelölteken múlik tehát gyakor-
latilag minden, az ő megtalálásuk a lényeg. 
Hol keressük őket? Mindenhol: akár Magyar-
országon, akár külföldön. Legígéretesebb 
for rás a fiatalon külföldre távozott olyan ku-
ta tók hazacsábítása, akik új témát sajátítottak 
el, számottevő eredményeket értek el. Ezek 
felderítése nagyon fontos, ezt szorgalma zom 
a szenior kutatóknál. Erőnk szerint kiemelten 
támogatjuk e kutatók hazatelepülését.

Különleges új lehetőség e területen a 
nemrég indított Lendület Program, az MTA 
egészen kiváló kezdeményezése: ez a fentiek-
re az általunk eddig elérhetőnél összehason-
líthatatlanul jobb, hatásos lehetőséget nyújt. 
Feladatunk ennek legjobb kihasználása.

Hogyan, milyen módszerekkel fűzné
szorosabbra az intézetek közötti 
kapcsolatokat, hogyan lehetne jobban 
megtalálni a közös munkaterületeket, 
közös kutatási programokat? 
 

A központ mérete determinálja az intézetek 
közötti együttműködés által kínált előnyöket, 
de egyben az együttműködés gátjait is. Az 
előny által nyújtott lehetőségeket maximáli-
san ki kellene használni. Természetesen az, 
hogy számos, egymástól aránylag távoli témát 




