
Kosáry Domokos 
85 éves 

• Budapest (MTI) 
Kosáry Domokos akadé-

mikust 85. születésnapja al-
kalmából ünnepélyes keretek 
között köszöntötte a Széche-
nyi Irodalmi és Művészeti 
Akadémia (SZIMA) a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
székházában. A SZIMA élet-
re hívójának és örökös elnö-
kének az Irodalmi Szakosz-
tály tag ja i g y ű j t e m é n y e s 
összeállítást készttettek ez al-
kalomra. A Nyolc és fél évti-
zed címet viselő kötet a Ko-
sáry Domokoshoz szóló Írá-
sokat fogja csokorba. Az ün-
nepségen Lakatos István Ko-
sáry Domokoshoz ctmű ver-
sét Huszti Péter mondta el. 
Lator László író, a SZIMA 
ügyvezető elnöke köszöntő-
jében elmondta: senki annyit 
nem tett a nemzeti önismere-
tért ebben a században, mint 
Kosáry Domokos. Olyan tu-
dós, aki mindent kritikusan 
néz, és a tényeken kívül sem-
mi mást nem fogad el. Glatz 
Ferenc, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elnöke szem-
élyes hangvételű beszédben 
köszöntötte tudóst, az MTA 
korábbi elnökét. Kosáry Do-
mokos - aki 1913. július 31-
én született - viszonzásul if-
júkori naplójából „Levél egy 
idősebb ismeretlenhez" című 
frását olvasta fel a jelenlé-
vőknek. 

Országh 
Lászlóra 

emlékeztek 

• Debrecen (MTI) 
Hatvan évvel eze lő t t , 

1938-ban hozták létre a deb-
receni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem Angol-ameri-
kai Intézetének elődjét, az or-
szág második egyetemi tan-
székét. Ebből az alkalomból 
emlékeztek az egyetemen a 
tanszék egyik meghatározó 
hajdani vezetőjére, Országh 
László professzorra. Országh 
professzort, mint elmondták, 
1946-ban nevezték ki a tan-
szék élére, de politikai okok-
ból 1949 és 1957 között -
akárcsak a háború idején -
ismét szünetelt a tanítás. Or-
szágh László fgy 1957-ben 
másodszor is neki fogot t a 
tanszék felépítésének, amely 
vezetése alatt nemzetközi el-
ismertséget szerzett. Az év-
forduló alkalmából a tanszék 
központi szemináriumtermét 
Országh László professzorról 
nevezték el. A rendezvényen 
a neves tudós több személyes 
tárgyát is bemutatták, többek 
között „A Brit Birodalom 
Tiszteletbeli Parancsnoka" 
kitüntetést, amelyet munkás-
sága elismeréseként Magyar-
országon e lsőként kapot t 
meg. 

A tanterem bejáratánál el-
helyezték Országh László 
emléktábláját. Az avatáson 
mondott beszédében Sós Pé-
ter János, az Akadémiai Ki-
adó ügyvezető igazgatója a 
hazai szótártrás meghatározó 
személyiségének nevezte Or-
szágh Lászlót. Mint mondta, 
jelentós mértékben az ő szel-
lemi örökségére épül az idén 
nyáron megjelent, teljesen fe-
lújított angol-magyar, illetve 
magyar-angol nagyszótár is. 

Kétnyelvű 
diploma 

• Budapest (MTI) 
A Budapes t i Műszak i 

Egye tem és a kar l s ruhe i 
egyetem közös, német nyelvű 
mérnök képzésén 35 hallgató 
kapta meg mérnöki oklevelét. 
A műegyetemen jelenleg há-
rom karon: az építőmérnöki, 
a gépészmérnöki, valamint a 
villamosmérnöki és informa-
tikai karon folyik magyar-
nénwi nyelvű képzés. 

• Bernáth Gábor professzor hatvanöt éves 

„Örültünk, hogy dolgozhattunk" 

Bernáth Gábor: Kutatómunkámat a szegedi hagyományok folytatásának tekintem. (Fotó: Karnok Csaba) 

Egyetemi oktatói és 
kutatói p á l y a f u t á s á t 
negyvenegy éve kezdte, 
és tizenkilenc évig volt a 
Szent-Györgyi Albert Or-
vostudományi Egyetem 
Gyógyszerkémia! Intéze-
tének t a n s z é k v e z e t ő 
egyetemi tanára . Min-
dezt a hatvanöt éves dr. 
Bernáth Gábor mondhat-
ja el m a g á r ó l , a k i v e l 
több évtizedes oktatói és 
kutatói munkájáról , az 
elért eredményekről be-
szélgettünk. 

9 Mi kell ahhoz, hogy 
valaki olyan jelentős 
eredményeket érjen el, 
mint ön? 
- Ennek sok összetevője 

van. Az óvodával és az elemi 
iskolával kezdődik, jó gim-
náz ium kell hozzá , és az 
egyetem is meghatározó. De 
hozzátartoznak a külföldi ta-
pasztalatok, a jó munkatár-
sak is, és némi támogatás. 

9 Mikor döntötte el, 
hogy erre a pályára ké-
szül? 
- A kémia már középis-

kolás koromban érdekel t , 
persze, nemcsak egy dolog-
gal f o g l a l k o z t a m . Érdek-
lődtem az irodalom iránt is, 
valamint sportoltam. Közép-
iskolák közötti és megyei 
versenyeken indultam úszás-
ban és atlétikában, ezen kí-
vül sakkoztam, és középis-
ko láskén t részt ve t tem a 
Bács-Kiskun megyei egyéni 
felnőtt sakkbajnokság döntő-
jében, valamint levelezés út-
ján is j á t szo t tam. Azután, 
hogy kineveztek az egye-
temre, már nem vettem részt 
versenyeken. A tudományos 
munka á ldoza tokka l j á r , 
egyes hobbikat fel kell adni. 
A bélyeggyűjtésre is egyre 
kevesebb idő jutott . 1971-
ben a postatörténeti gyűjte-
m é n y e m e t k iá l l í to t t ák a 
Szépművészeti Múzeumban 
rendezett bélyeg világkiállí-
táson, ahol a British Muse-
um és az angol k i r á lynő 
gyűjteménye is szerepelt. Az 
1944 végétől 1946 augusztu-
sáig terjedő rövid időszak, 
tehát az infláció postatörté-
netével foglalkoztam. Aztán 
néhány év múlva abbahagy-
tam a postatörténeti kutatást. 

Életút 
Dr. Bernáth Gábor 1933-ban született Kunszentmik-

lóson, a JATE Természettudományi Karán szerzett ve-
gyész oklevelet 1957-ben. Egyetemi doktor 1962-ben, a 
kémiai tudomány kandidátusa 1967-ben, a kémiai tudo-
mány doktora 1974-ben, 1986-tól három egymást kö-
vető tagválasztáskor az MTA levelező tagjának ajánlot-
ták. 1992-től a Finn Tudományos Akadémia külföldi 
tagja. 1957-től 1979-ig a JATE Szerves Kémiai Tanszé-
kén dolgozott mint egyetemi gyakornok, majd tanárse-
géd, adjunktus, docens, 1977-től pedig egyetemi tanár. 
1979. július elsejétől 1998. június 30-áig tanszékvezető 
egyetemi tanár a SZOTE Gyógyszerkémiai Intézetében. 
Kiemelkedő tudományos és iskolateremtő munkásságát 
több kitüntetéssel ismerték el: 1989-ben Akadémiai-díj-
ban, 1994-ben Széchenyi-díjban, 1997-ben Szent-Györ-
gyi Albert-díjban részesült, 1997-ben Than Károly em-
lékéremmel, 1998-ban Szent-Györgyi Albert Emlék-
éremmel tüntették ki. Két magyar, két amerikai és egy 
német kiadású szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tagja. 

és kiállttásokon sem vettem 
részt. 

• Melyek a legfontosabb 
eredményei a kutatás és 
az oktatás terén? 
- Kutatómunkámat a sze-

gedi hagyományok folytatá-
sának tekintem. Fő kutatási 
területem - a telített hetero-
ciklusok szintézise és térké-
miai vizsgálata - kapcsoló-
dik korábbi, Szegeden vég-
zett kutatásokhoz. Oktatási 
téren legfontosabbnak azt 
tartom, hogy sikerült kor-
szerűsítést elérni a hallgatók 
gyógyszerkémiai oktatásá-
ban. Az is nagy eredmény, 
hogy munkatársa im közül 
sokan kandidáltak, és 1989 
- 9 0 - b e n há rman megsze -
rezték a tudomány doktora 
fokoza to t . A k i l encvenes 
évek elejére négy professzor 
volt egy időben ebben a kis 
intézetben. A felszerelés sze-
rény vol t , mint a leg több 
egyetemi intézetben. Koope-
rác iókka l i gyekez tünk a 
műszerek hiányát pótolni. 
Gyógyszergyárakkal is dol-
goztunk együtt kutatási meg-
bízatások alapján. Az utóbbi 
nyo lc -k i lenc évben egyre 
több külföldi gyár keresett 
meg bennünket, és két éve 
kizárólag külföldi szerződé-
seink vannak. A kutatómun-
kát az is segítette, hogy ki-
szélesedtek a pályázati le-
hetőségek, és korábbi tudo-
mányos eredményeink alap-

ján nagyobb összegű támo-
gatásokat kaptunk. A gyógy-
szergyáraktól származó be-
vétel és a pályázati pénz sok-
szorosa az évi költségvetési 
támogatásunknak. Az intézet 
munkatársai az utóbbi tizen-
kilenc évben Európa majd-
nem minden országába és 
mind az öt világrészre elju-
(pttak szakmai kongresszu-
sokra. A külföldi utak segít-
ségével be tudtunk kapcso-
lódni különböző európai pá-
lyázatokba. A gyógyszerké-
miában több szakterület és 
számos munkatárs együttmű-
ködése szükséges ahhoz , 
hogy eredményeket érjünk 
el, ez nem az egyén tudomá-
nya. 

• Mi segítette abban, 
hogy újra és újra tovább-
lépjen? 
- Elsősorban a tudomány 

és az oktatómunka szeretete, 
hiszen az egyetemen soha 
nem f ize t tek annyit , mint 
például egy gyógyszergyár-
ban. Másrész t abban az 
időben valóban örültünk an-
nak, hogy dolgozhattunk, és 
az egye t emen nem csak 
nyolc órát töltöttünk el na-
ponta. Külföldi tanulmányút-
ja im során 1969-ig három 
ország központi akadémiai 
kutatóintézetében dolgoz-
tam: Bulgáriában, Csehszlo-
vákiában és Kanadában , 
összesen két évet . Az ott 
szerzet t tapasz ta la tokat -

amennyire a körülmények 
enged ték - a lka lmaz tam. 
Később is gyakran utaztam 
külföldre, főleg konferenci-
ákra. 

9 Vezetése alatt sokat 
fejlődött az intézet. Mára 
milyen szintet sikerült el-
érni? 
- Pillanatnyi felszereltsé-

günk és az intézet külleme 
olyan, hogy bárkinek nyu-
godtan meg merem mutatni. 
Sok neves vendég érkezik 
ide, és nyugati országokból 
jövő kutatók doktori érteke-
zéseket készítenek nálunk. A 
korszerű kutatáshoz szüksé-
ges szintre pályázatokkal ju-
tottunk el, és ezekben a pá-
lyázati munkákban talán át-
lagon felüli sikereket értünk 
el. Műszereket ugyanis egye-
temi keretből nemigen lehe-
tett vásárolni, és az igen drá-
ga szakkönyveket is pályáza-
tok útján tudtuk beszerezni. 

9 Vannak-e olyan hall-
gatók, akik a későbbiek-
ben hozzájárulhatnak az 
intézet további fejlődésé-
hez? 
- Vannak. Bár az utóbbi 

időszakban a gyógyszerészet 
felértékelődése, a gyógyszer-
tárak magánkézbe kerülése, 
va lamin t hogy a kü l fö ld i 
gyógyszergyárak gyógyszer-
ismertetőket a lkalmaznak, 
nagy elszívó erőt jelent. Eze-
ken a helyeken sokkal job-
bak a kereseti lehetőségek, 
mint az egye t emen . Csak 
azok maradnak az egyete-
men, akik e lh iva to t t ságot 
éreznek magukban. 

9 Milyen célok vannak 
még ön előtt? 
- Továbbra is részt kívá-

nok venni az oktató és kutató 
munkában. Egy PhD-prog-
ram vezetője vagyok. Ezen 
kívül szeretnék tankönyv-
írással fogla lkozni . Ehhez 
nagy segítség, hogy január 
elsejétől négy évre Széche-
nyi professzori ösztöndijat 
kaptam. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elfogadta pá-
lyázatomat, és szintén január 
elsejétől egy igen kis létszá-
mú heterociklusos akadémiai 
kutatócsoport létesül az inté-
zetben, mely három évre ka-
pott támogatást. Tehát van-
nak terveim és lehetőségeim. 

Hegedűs Szabolcs 

• A fiatal tudósok színe-java Szegedre jön 

Kettős konferencia 
A magyar tudomány 

hetében két napra Sze-
gedre é rkez ik a f iatal 
egyetemi oktatók és ku-
tatók s z í n e - j a v a . Egy 
időben és helyen, a Jó-
zsef Attila Tudomány-
egyetemen rendezik meg 
ugyanis a Pro Scientia 
aranyérmesek konferen-
ciáját és a Magyary Zol-
tán posztdoktori ösztön-
díjasok találkozóját. így 
a k iemelkedő eredmé-
nyeket elért fiatal tehet-
ségek a végzős egyetemi 
hallgatók korosztályától 
a doktoranduszokon ke-
resztül a posztdoktoro-
kig itt t a r t a n a k m a j d 
előadásokat. 

Az Országos Tudományos 
Diákkör i Tanács ( O T D T ) 
1988-ban a lapí tot ta a Pro 
Scientia Aranyérmet, amely 
az egye temi t anu lmányok 
ideje alatt hallgatóként foly-
tatott tudományos tevékeny-
ség legmagasabb hazai kitün-
tetése. Az érmet egy akadé-
mikusokból és vezető egyete-
mi tanárokból álló zsűri Ítéli 
oda, 1989 óta összesen 239 
hallgatónak. A Pro Scientia 
Aranyérmet a Magyar Tudo-
mányos Akadémia e lnöke 
adja át, a mestereiknek járó 
elismerő oklevelet pedig az 
okta tás i min i sz te r . A Pro 
Scientia aranyérmesek első 
konferenciáját 1992-ben ren-
dezték meg Budapesten, az-
óta kétévente, a fővárosban 
és Debrecenben gyűl tek 
össze a kitüntetettek. Az idei, 
negyedik konferenciát a Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem rendezi meg Szegeden, a 
Magyar Tudomány Hetében, 
november 6-7-én. 

Osvay Károly, a találkozó 
szervezőbizottságának elnö-
ke elmondta, a konferencia 
legfontosabb célja, hogy le-
hetőséget biztosítson a fiatal 
és máris f igyelemre méltó 
hazai és nemzetközi eredmé-
nyeket elért új tudós generá-
ció legjobbjai számára, hogy 
tudományterüle tük promi-
nensei, akadémikusai előtt is-
mertessék eredményeiket és 
kuta tás i e lképze lése ike t . 
Emellett a konferencia egye-
dülálló alkalmat biztosit arra, 
hogy a különböző tudomány-
területek jelenlevő képviselői 
valódi diszciplináris eszme-
cserét folytassanak. A talál-

kozó interdiszciplináris jelle-
gét erősítendő most először 
részt vesznek a konferencián 
a Képzőművésze t i és az 
Iparművészeti Főiskola mes-
t e rkurzusa inak ha l lga tó i , 
akiknek alkotásai a poszter-
szekcióban lesznek láthatók. 
Az eddigi hagyományoknak 
megfelelően a konferencia 
keretében egy kerekasztal-
beszélgetésre is sor kerül, 
amelyben a fiatalok, az aka-
démikusok, felsőoktatási és 
kutatóintézeti vezetők, a kor-
mányzat, a hazai kutatásfi-
nanszírozási és tudománypo-
litikai szervezetek képviselői 
együtt vitatják meg a hazai 
utánpótlás, az elitképzés és a 
pénzügyi támogatás aktuális 
kérdéseit. A konferencián a 
239 Pro Scientia aranyérmes 
közül várhatóan 150-en vesz-
nek részt. Az előadások há-
rom szekcióban hangoznak 
majd el: az élő és az élettelen 
természettudományok, vala-
mint a humán tudományok 
szekciójában. 

A Pro Scientia aranyérme-
sek konferenciájával azonos 
időben és helyen rendezik 
meg a Magyary Zoltán poszt-
doktori ösztöndíjasok máso-
dik ta lá lkozóját . A Műve-
lődési és Közoktatási Minisz-
térium 1990-ben hozta létre 
az A Magyar Felsőoktatásért 
és Kutatásért (AMFK) Ala-
pítványt. AZ AMFK kurató-
riuma 1994-ben létrehozta a 
Magyary Zoltán posztdoktori 
ösztöndíjat tudományos fo-
kozattal rendelkező, a nem-
zetközi tudományos életben 
tapasztalatot szerzett, kiemel-
kedő szakmai teljesítményt 
nyújtó és jelentős publikációs 
tevékenységet felmutató fia-
tal oktatók-kutatók számára. 
1997-ig 55 fiatal nyerte el a 
támogatást. A Magyary Zol-
tán posztdoktori ösztöndíja-
sok először tavaly rendeztek 
konferenciát Miskolcon azzal 
az elhatározással, hogy éven-
te találkoznak majd - az idén 
Szegeden. A kettős konferen-
cia különös jelentőséggel bír 
a hazai tudományos életben, 
hiszen a kiemelkedő eredmé-
nyeket elért fiatal tehetségek 
a végzős egyetemi hallgatók 
korosztályától a doktorandu-
szokon keresztül a posztdok-
torokig két napra Szegeden 
gyűlnek majd össze. 

Keczer Gabr ie l la 

Új élettanterem 
a Munkatársunktól 

Az egykor i egye temi 
gyógyszertár épületrészében 
adták át kedden a Szent -
Györgyi Albert Orvostudo-
mányi Egyetem Élettani Inté-
zetének új gyakorlati tanter-
mét. A 25 millió forintos be-
ruházás a kis oktatási épület 
á tadása óta a l egnagyobb 
olyan fejlesztés a SZOTE-n, 
amely az oktatás infrastruk-
túráját bővíti. Az új élettan-
tanterem kialakítását úgy az 
előző, mint a jelenlegi rektor 
támogatta - hangsúlyozta Be-
nedek György professzor, az 
Éle t tani In tézet veze tő je . 
Egyben köszönetet mondott 
azoknak a munkatársainak, 
akik a terem kialakítása során 
nem azt nézték, benne foglal-
tatik-e a munkaköri leírásuk-
ban az asztalcipelés. 

Dobozy Attila rektor meg-

nyitójában elmondta, hogy a 
d ip lomaosz t á s mel le t t az 
egyetem vezetésének legked-
vesebb kötelessége egy-egy 
új létesítmény átadása. - Az 
intézmény anyagi helyzeté-
nek is meg kellett a tavalyi 
nyár óta vá l toznia ahhoz , 
hogy az év második felében 
elkezdődhessenek az átalakí-
tási munkálatok - mondta. 
Dobozy Att i la j e l zé sé r t é -
kűnek nevezte, hogy az új 
egyetemi vezetés első nagy 
beruházása éppen az oktatást 
s zo lgá l j a , hiszen va l l ják , 
hogy az intézmény elsődle-
ges küldetése az orvostan-
hallgatók képzése. - A gya-
korlati tanterem biztosította 
körülmények immár méltók 
annak a munkának a színvon-
alához, amely az Élettani In-
tézetben folyik - mondta a 
rektor. 

Egyetem és kohászat 
• Miskolc (MTIJ 

Több mint fél évszázados, 
eddig is eredményesen mű-
ködő együttműködési meg-
állapodást újított meg hétfőn 
a Miskolci Egyetem és az év 
januárjá tól a kassai Kelet-
Szlovákia Vasmű többségi 
tulajdonába került Diósgyőri 

Acé lművek (DAM) Rész-
vénytársaság. 

A kohásza t s zámára 
ugyanis nélkülözhetetlen az 
a tudományos - és kutató 
munka, amelynek g>—K°rlati 
kipróbálásához a DAM ter-
melő üzemei adják a „labo-
ratóriumi" hátteret. 


