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Pálinkás József: 
„Kiváló lehetőség ez a fiataloknak” 
 
„Azt hiszem, kevesebb dolog le-
hetne méltó Szent-Györgyihez, mint 
az, hogy ilyen tartalmas konferen-
ciát szerveznek a tiszteletére Sze-
geden” – mondta el Pálinkás József, 
az MTA elnöke a Nobel-díjas tudós-
ról emlékező konferencia megnyi-
tóján. 

 
Kiemelte, hogy 
kiváló lehetőség 
ez Magyarország 
számára: egy-
részt az ide ér-
kező külföldi 
kutatók megis-
merik Magyaror-
szágot, a ma-
gyarországi ku-
tatásokat, más-
részt a magyar 

kutatóknak, fiataloknak is nagyszerű 
kapcsolatépítési lehetőség ez. Ritkán 
adatik meg ugyanis, hogy Ausztráliá-
ban, vagy az Egyesült Államokban 
vegyenek részt hasonló konferencián. 
A konferencián taglalt hat tudomány-
terület közül Pálinkás József a 
neurobiológiát emelte ki: Magyaror-
szág ma is a vezető országok közé 
tartozik az idegtudományok területén. 
Pálinkás József szerint az esemény 
nemcsak Szent-Györgyi Albert kiemel-

kedő munkásságának állít emléket, 
hanem a tudományos élet legújabb 
eredményeire hívja fel a figyelmet. 
Hangsúlyozta: az, hogy a C-vitamin 
feltalálójának neve hazánkhoz köt-
hető, 75 évvel ezelőtt kiemelkedő poli-
tikai jelentőséggel bírt, megmutatta 
világnak, hogy az I. világháború okozta 
pusztítás ellenére élénk tudományos 
élet folyik Magyarországon.  
Szent-Györgyi Albert "szellemi uno-
káinak és dédunokáinak" nevezte az 
egyetemen dolgozó kutatókat Vécsei 
László. Az SZTE Általános Orvostudo-
mányi Kar dékánja felhívta a figyelmet 
az intézményben működő kémiai és 

biokémiai iskolákra, melyek számos, 
munkájukban elismert kutatóval gaz-
dagították a hazai és nemzetközi tu-
dományos életet. 
 

 
 

Az idelátogató Nobel-díjasok PhD-hall-
gatókkal és középiskolásokkal is talál-
koznak. A dékán maga is visszaemlé-
kezett arra, amikor hallgatóként 
Szent-Györgyi Alberttel találkozott. 
"Ezek olyan mély emléknyomokat 
hagynak a fiatalokban, amelyek ha-
tással vannak a pályaválasztásukra" - 
hangsúlyozta a dékán.  
 

 
 
A Nobel-díjasok büszkék a fiatalokra 
Tim Hunt:„A kutatások során nem a korkü-
lönbség számít. A fiatalokkal azért szerettem 
együtt dolgozni, mert a problémákat a megszo-
kottól eltérő szempontból vizsgálták, azokat 
lelkesedéssel oldják meg. Fontos, hogy a ku-
tatás élményét meg lehessen osztani a kollé-
gákkal.”  
Eric Wieschaus:„A laboratóriumomban, annak 
ellenére, hogy egy befutott, híres Nobel-díjas 
vagyok - mosolyog -, napi négy órában, nagyon 
sok fiatal kutatóval, posztdoktori ösztöndíjas-
sal dolgozom együtt.”  
 


