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A Magyar Tudomány (nagy M és nagy T)
nemzetközi hírére méltán büszkék vagyunk,
arra féltõn vigyázunk. Ez késztetett arra, hogy
egy kitûnõ, az elmúlt két évtizedben tizen-
kétszer megrendezett konferenciáról írjak
néhány rövid sort.

Gergely János tagtársunk és kitûnõ mun-
katársai hihetetlen erõfeszítéssel és akarattal
létrehoztak valamit, ami a Magyar Tudomány
hírnevét az átlagosnál messze jobban javítja,
és azt valóban nemzetközivé teszi.

Ez a konferenciasorozat – angol címén:
Signals and Signal Processing in the Immune
System – Székesfehérvárott kezdõdött 1979-
ben, amikor a téma, röviden a transzmemb-
rán jelátvitel, minden volt, csak nem közhely.
A továbbiakban kétévente megrendezett
konferencia színhelyei változtak ugyan, de
a tartalma nem, inkább egyenletesen növe-
kedett, és egyre magasabb szintet ért el.

A történelmi analízis helyett talán fonto-
sabb néhány szó a legutóbbi, szeptember 3.
és 9. között Sopronban – ebben a nagyon
szép városban – tartott konferenciáról. A sor-
ban 12. konferencia rekordot döntött. 110
résztvevõbõl 64 volt külföldi. Ennél a csupasz
számnál is többet mond az, ha elmondjuk (a
teljesség igénye nélkül), hogy a Stanford
Egyetemtõl az Albert Einsten College of
Medicine-ig és egy egész sorozat Max Panck
Intézetig, a Párizsi Pasteur Intézettõl a Weiz-
mann Intézetig, Stockholmtól és Uppsalától

Innsbruckig és Bécsig, Varsótól Prágáig,
Amszterdamtól Kiotóig és Cambridge-ig
igazán látványos felvonulása volt ez a nem-
zetközi immunológiának. A kisméretû szim-
póziumnak számító nagyságrend ellenére a
„Signal Meeting” olyan sok kiváló vendéget
fogadott, amilyenre csak nagyon ritkán van
példa hazánkban. A témakörök rendkívül
széles spektrumban foglalták össze azt, amit
ma az immunkompetens sejtek jelátviteli
mechanizmusairól tudunk, beleértve ezen
tudás közvetlen klinikai alkalmazását is.

A rendezõk arra is gondoltak, hogy egész
fiatal kutatóknak is lehetõséget adjanak a
rangos hallgatóság elõtti bemutatkozásra.

A szervezõk érdeme az is, hogy az immár
jelentõs hagyományokkal rendelkezõ kon-
ferencia a zsúfolt, feszes program ellenére is
alkalmat adott a magas szintû külföldi kollé-
gáknak arra, hogy ismerkedjenek a magyar
kultúra hagyományaival, történelmi kasté-
lyok látványával, és zenei élményekkel is
gazdagodjanak.

Úgy gondolom, hogy a látványos, kitûnõ
rendezvény idei házigazdái (Gergely János,
Erdei Anna, Matkó János és Sármai Gabriella)
minden dicséretet és elismerést megérde-
melnek ezért a kiválóan sikerült, nagyszerû
tudományos és – méltán mondhatjuk – kul-
turális rendezvényért. Reméljük, a folytatás
sem marad el. Õszintén gratulálunk.
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