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Előszó 

 

A Szegedi Tudományegyetem keretein belül működő SZTE Tehetségpont TÁMOP 4.2.3. 

programjában szerveztük meg a „Nők a tudományban” című konferenciát 2014. november 6-

án a szegedi Szent-Györgyi Albert Agórában.  

A konferencia megrendezése több célt is szolgált. Egyfelől a jelentős tudományos 

eredményeket elért, komoly karrier utat bejárt nők munkásságának bemutatásával kívántunk 

rávilágítani azokra a nehézségekre, egyben szépségekre, melyek a női akadémiai életutat 

jellemzik. Másrészt fiatal, tudományos pályájuk kezdetén járó kutatókat kértünk fel arra, hogy 

eddigi eredményeiket, tapasztalataikat a hallgatókkal megosszák, és a fiatalok tudományos 

pálya iránti elkötelezettségét erősítsék. Ugyancsak célkitűzésünk volt, hogy az akadémiai 

szféra mellett a „cégvilág” sikeres női reprezentánsai is hangot adhassanak véleményüknek, 

beszámolhassanak tapasztalataikról, és tanácsot adhassanak a pályakezdőknek. 

A rendezvényt Karsai Krisztina, az SZTE oktatási rektorhelyettese nyitotta meg. A 

konferencia keretében olyan neves szegedi egyetemi kutatók adtak elő, mint Mastalir Ágnes, 

Széll Márta, és Vígh Éva, akik akadémiai doktori fokozattal rendelkeznek. Ugyanakkor a 

pályakezdő, arany fokozatú Tehetségpont tagsággal rendelkező női kutatók is lehetőséget 

kaptak a bemutatkozásra. Előadott Csendes Zita és Hevesi Andrea, valamint Bencsik Orsolya 

és Martyin Zita is. 

A vállalkozói szféra képviseletében Puszta Izabella, és Varga Petra tartott előadást. 

E kötet az előadókon túl az SZTE azon női, nagydoktori fokozattal rendelkező kutatóinak 

bemutatkozására is lehetőséget ad, akik felkérésünkre vállalták, hogy a pályatársak 

érdeklődését kielégítve válaszoljanak olyan alapkérdésekre, melyek egy jelentős női karrierút 

kapcsán sokakban felmerülnek.  

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a konferencia megszervezéséhez, és 

e kötet megjelentetéséhez segítséget nyújtottak. Az előadókon, az interjúra vállalkozókon túl 

köszönet illeti a Nők a Tudományban Egyesületet, Bálint Rékát, Csikós Tímeát, Kéri Juditot, 

Marsiné Kispéter Dórát, Bóka Jánost, Kecse-Nagy Sándort és Révész Balázst.  

 

Szeged, 2014. november 18.        

 

 Badó Attila egyetemi tanár 

  



 

 

 

Nők a Tudományban: A 

Konferencia  



„Nők a Tudományban” 
Konferencia Program 

 

Az esemény jellege: multidiszciplináris, többszekciós, országos konferencia 

Az esemény tervezett időpontja és helyszíne: 2014. November 6. (csütörtök), Szent-

Györgyi Albert Agóra - Kamaraterem (Szeged, 6722 Szeged Kálvária sugárút 23.)  

Rendezvény célcsoportja: érdeklődő középiskolások és szüleik, egyetemisták,  egyetemi 

oktatók, kutatók, valamint pályaorientációval foglalkozó szervezetek.  Média.  

 

Időpont Program Előadó 

9:00-9:30 Regisztráció 
 

9:30-10:00 Megnyitó 

Prof. Dr. Karsai Krisztina, Oktatási 

rektorhelyettes 

Prof. Dr. Badó Attila, a Szegedi 

Tehetséggondozó Tanács elnöke 

10:00-10:30 

Hogyan egyeztethető össze a biológia 

csodáinak kutatása és a 

gyermeknevelés - tanulságok és 

tanácsok 

Dr. Széll Márta, az MTA doktora, az 

SZTE ÁOK dékánhelyettese, az 

Orvosi Genetikai Intézet vezetője 

10:30-10:45 

 

 

Bemutatkoznak a 2013-as év Arany 

Fokozatú Kiválósági Listás 

Ösztöndíjasok 

Csendes Zita, az Év Tehetsége 

Ösztöndíjas (2013), a Kémia Doktori 

Iskola hallgatója 

 

10:45-11:00 

Hevesi Andrea, Arany fokozatú 

Kiválósági Listás Ösztöndíjas 

(2013), az Irodalomtudományi 

Doktori Iskola hallgatója 

11:00-11:10 Vita 
 

11:10- 11:30 Kávészünet 
 



11:30-12:00 
Női szerepek az újkori Itália 

társadalmában: uralkodók, költők, 

apácák és kurtizánok 

Dr. Vígh Éva, az MTA doktora, az 

SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi 

Tanszék egyetemi tanára 

12:00-12:30 
Kísérletek és eredmények: egy női 

kutató tudományos próbálkozásai 

Dr. Mastalir Ágnes, az MTA 

doktora, az SZTE TTIK Szerves 

Kémia Tanszék egyetemi docense 

12:30-12:40 Vita 
 

12:40-12:55 

 

 

Bemutatkoznak a 2014-es év Arany 

Fokozatú Kiválósági Listás 

Ösztöndíjasok  

Bencsik Orsolya, az Év Tehetsége 

Ösztöndíjas (2014), az 

Irodalomtudományi Doktori Iskola 

hallgatója 

12:55-13:10 

Martyin Zita, Arany fokozatú 

Kiválósági Listás Ösztöndíjas 

(2014), a Földtudományi Doktori 

Iskola hallgatója 

13:10-13:30 
 

Női életpálya-modellek a vállalati 

szférában 

Puszta Izabella, E.ON Hungária Zrt.  

13:30-13:50 
Varga Petra, FIVOSZ, Printker Zrt. 

13:50-14:00 Vita, Zárszó 
 

14:00-15:00 Fogadás 
Szegedi Tudományegyetem 

Rektori Hivatal Tehetségpont   

 

 

A TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0035 azonosító számú, „Tudományos eredmények 

elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen” című pályázat keretében. 

 

  



A konferencia nyitóbeszéde 

 

Köszönettel fogadtam el és nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy megnyithatom a „Nők a 

Tudományban” c. szegedi konferenciát. A nők a „nagybetűs” tudományban cím szándékoltan 

többes üzenettel bír, e célzott nagybetűs írásmódhoz rögtön kétféle tartalom is kapcsolódik, 

egyfelől a nő, a női szerepek, a női helyzetből fakadó társadalmi kérdések szükségképpen 

önálló tudományos kutatások tárgyaként jelentkezhetnek, másrészről pedig a nő mint kutató is 

olyan aktuális téma, amiről beszélni lehet és kell. A mai programot tanulmányozva láttam, 

hogy abban mindkettő tartalom megjelenik, mégis biztos vagyok abban, hogy a szervezők 

elsősorban a női tudóst, a tudósnőt vagy éppen tudósasszonyt mint embert kívánták a 

középpontba állítani. Ez pedig nagyon fontos célkitűzés.  

Még akkor is az, ha az Európai Unió háromévente lefolytatott adatgyűjtése és kutatása alapján 

(„She Figures: Gender in Research and Innovation” 2012) megállapítható, hogy arányaiban 

növekszik a női kutatók részvétele a tudományos élet különböző szintjein, azaz kedvező 

folyamatok indultak meg a legtöbb vizsgált területen: a tudományos területen történő 

munkavállalás, a tudományterületek közötti megoszlás, és a tudományos karrier alakulása 

terén egyaránt. Még a döntéshozói pozíciókkal kapcsolatos vizsgálati területen is mutatkozik 

javulás, a felsőoktatási intézmények 15,5%-át vezeti nő és Európában az egyetemek 10%-

ának van női rektora. Ezek az adatok három évvel ezelőtt 13% és 9%-on álltak. A kedvező 

tendenciák analízise mellett a fennálló eltérések vizsgálata és elemzése maga is tudományos 

kutatás tárgyát képezi, erre nézve nálam avatottabb kutatók könyvtárnyi irodalomban írták le 

nézeteiket, amelyek persze leginkább egy extrém akadálypályához teszik hasonlatossá a női 

tudós helyzetét: az „üvegplafon” (glass ceiling), a „ragacsos padló” (sticky floor) és az 

„anyasági fal” (maternity wall) is hátráltatja a nőket az előrejutásban a kutatások szerint.  

Mindegyik elmélet azonban végsősoron oda vezet, hogy felismerjük: a hagyományos női 

szerepek és az ezekkel kapcsolatos, az emberek fejében élő kulturális örökség az, ami a 

leginkább akadályozza a fiatal, érdeklődő leányokat, hogy tudományos pályát válasszanak. 

Oly ritkán halljuk azt, hogy a vasárnapi ebéd alkalmával a kistinédzser leánygyermeket 

boldogan szorítja magához az édesapja vagy édesanyja, mondván, mennyire örülök, hogy 

atomfizikus vagy molekuláris biológus szeretnél lenni. Nem is csoda, ha olyan 

mesegyűjtemény lesz ma a legnépszerűbb az eladási listákon, ami a meséket aszerint 

válogatja, hogy fiúknak vagy lányoknak valók-e. Biztosan mindannyian hallották a legutóbbi 

hetekben a rádiós reklámkampányt a kétféle estimese-válogatással: esti mesék kisfiúknak és 

külön esti mesék kislányoknak. S míg a kislányok aranycipellőkről, hintókról, kastélyokról és 

hercegekről álmodnak, addig a kisfiúk sárkányokról, kalandokról és utazásokról. Micsoda 

megengedhetetlen, majdhogynem intézményesített elidegenítése ez a lányoknak a 

sárkányoktól, a fiúknak a kastélyoktól. Nem való az nektek, mondják. Ez történik velünk is, 

amikor még a sokféle érdeklődés kaleidoszkópját forgatjuk iskolás és kamaszkorunkban, s 

amikor már a tehetségünk is meg-megmutatkozik. Amikor már – leányként – rátaláltunk az 

atomfizikára vagy épp a molekuláris biológiára, oly sokszor akad valaki, aki azt mondja, nem 

való ez neked. De nem ez a legnagyobb szomorúság, hanem az, hogy ezt még oly sokan el is 



hiszik. De miért ne lenne való egy kíváncsi lánynak a sárkánnyal való találkozás? Hisz a 

legtöbbször amúgy sem testi erővel bírják le a fiú-szereplők a sárkányt, hanem ésszel és 

furfanggal, no meg persze mások segítségével. S mégis. Nem ismerünk olyan hagyományos 

mesét, amelyben a leányzó győzné le a sárkányt. És ha leányom megkérdezi, „anya, én miért 

nem győzhetem le a sárkányt?”, mi fogok neki válaszolni?  

Kedves Leányok! Szeretném, ha együtt ráébrednénk, a legyőzendő milliófejű sárkány a 

tudatlanság, vagy méginkább találóan az ismeretlenség és a kétség sárkánya: a tudós a 

kíváncsiság lándzsájával és a kitartás pajzsával harcol a nem-tudás sárkányával szemben. S 

láthatják, nőtudós társaimmal mi már itt vagyunk, bennünket nem kell bátorítani, hogy ezt a 

pályát tovább folytassuk és megszelídítsük a nem-tudás sárkányát. S arra sem kell bátorítani 

bennünket, hogy nap mint nap azon munkálkodjunk, hogy a társadalom számára egyértelmű 

legyen, a nőknek igenis van helye a Tudományban.  

Önöket, fiatal érdeklődőket viszont kifejezetten bátorítom arra, hogy minél többen vegyék fel 

a kíváncsiság lándzsáját, csatolják fel a kitartás pajzsát és menjenek a sárkány ellen – hiszen 

csak így lehet megváltoztatni a fejekben a nők tudománnyal való foglalatoskodásának 

sztereotípiáit.  

A „Nők a Tudományban” c. konferenciát ezennel – nagy örömmel – megnyitom. Érdekfeszítő 

előadásokat és tanulságos vitákat kívánok Önöknek. Köszönöm, hogy meghallgattak.  

 

Szeged, 2014. november 6.  

 

 

Karsai Krisztina egyetemi tanár 

  



Nők is megcélozhatják a Nobel-díjat 

- Tudósítás a Nők a Tudományban Konferenciáról -  

 

Biztosan állíthatjuk, hogy a nők részvételi aránya a tudományos, kutatói életben alább marad 

a férfiak arányához képest. Négy területen szokták mérni a nők részvételét a tudományos 

életben: az egyes munkaterületeken milyen arányban vesznek részt, a tudományos életpálya 

különböző stádiumait hogyan érik el, tudományterületi megoszlás szerint, valamint azt is 

mérik, hogy a tudományos élethez kötődő 

döntéshozatali pozíciókban mennyi nő 

szerepel. Két dolgot ki lehet emelni: jóval 

alacsonyabb a nők részvételi aránya a legtöbb 

területen, viszont már láthatók pozitív 

változások az utóbbi években. Mi az oka 

annak, hogy még mindig csak örülünk egy 

tendencia megindulásának? – tette fel a kérdést 

a Nők a tudományban című konferencián 

november 6-án a szegedi Szent-Györgyi Albert 

Agórában Karsai Krisztina, a Szegedi 

Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese. Azt mondta, a lányok is nyugodtan vértezzék fel 

magukat a kíváncsiság fegyverével, választhatják a tudós életpályát, mert segítőik mindig 

lesznek az úton. Sokszor megkapják a gyengébbik nem képviselői, hogy nem kell 

atomfizikával vagy molekuláris biológiával foglalkozniuk, mert az nem szokás. Karsai arra 

bátorítja a hölgyeket, ne vegyék komolyan azokat, akik le akarják beszélni őket a kutatói 

pályáról. Ha szeretnék megvalósítani az álmaikat, meg lehet célozni akár a Nobel-díjat is. 

Az SZTE Szegedi Tehetségpont által szervezett konferencián Széll Márta, az MTA doktora, 

az SZTE ÁOK dékánhelyettese, az 

Orvosi Genetikai Intézet vezetője arról 

beszélt, hogyan egyeztethető össze a 

kutatás és a gyermeknevelés. 

Különleges időszak volt az életében, 

amikor 1995 és 1997 között Japánban 

dolgozott, ahová férjét és kétéves kisfiát 

is magával vitte. Nagyon toleráns, 

soknemzetiségű kutatócsapatot ismert 

meg. 1997-ben jött az újabb 

gyermekáldás, akkor ikrei születtek. 

Mint mondta, kollégái támogatták a 

kritikus években, ahogyan a családjára 

is mindig számíthatott. 



Bemutatkoztak a 2013-as év arany fokozatú kiválósági listás ösztöndíjasai: Csendes Zita, a 

Kémia Doktori Iskola hallgatója és Hevesi Andrea, az Irodalomtudományi Doktori Iskola 

hallgatója. Női szerepek az újkori Itália társadalmában: uralkodók, költők, apácák és 

kurtizánok címmel tartott előadást Vígh Éva, az MTA doktora, az SZTE BTK Olasz Nyelvi és 

Irodalmi Tanszék egyetemi tanára.  

Csakúgy, mint Széll Márta, Mastalir Ágnes is személyesebb hangvételű beszámolóval 

érkezett. Beszélt például külföldi tartózkodásairól és arról, szerinte hogyan lehet megtalálni az 

egyensúlyt a tudományos karrier és a család között. A női kutatók helyzete szerinte sokkal 

nehezebb, mert velük szemben nagyobbak az elvárások, hiszen a családjukban is helyt kell 

állniuk. Mastalir Ágnes, aki szintén az MTA doktora és az SZTE TTIK Szerves Kémia 

Tanszék egyetemi docense sosem visz haza munkát, otthon már csak a családdal foglalkozik. 

Az idei arany fokozatú kiválósági listás 

ösztöndíjasok közül Bencsik Orsolya, az 

év tehetsége és Martyin Zita beszélt a 

konferencián az érdeklődőknek. A 

vállalati szférából érkező előadók is 

adtak néhány jó tanácsot, hogy szerintük 

a nők hogyan lehetnek sikeresek és 

boldogak. Varga Petra a Printker Zrt. és a 

Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége 

képviseletében azt emelte ki, hitelesnek 

kell lenni, ne játssza meg magát senki, 

még akkor se, ha esetleg ezt várják el 

tőle. Úgy véli, a nők előnye a férfiakkal szemben, hogy nagyon érzékenyek és egyszerre 

többfelé is tudnak figyelni. Az E.ON Hungária Zrt. munkatársa, Puszta Izabella pedig arra 

mutatott rá: jó, ha minden nő meg tudja fogalmazni, mi teszi boldoggá, és mit tesz azért, hogy 

a kitűzött céljait elérje.  

 

 

Vida-Szűcs Imre 

  



 

 

 

 

 

 

 

Nők a Tudományban: 

interjúk 

  



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

DR. FŰZNÉ DR. PIKÓ BETTINA FRANCISKA 
 
KÉPZETTSÉG 
 

2013: az MTA doktora (okl. sz. 5182) 

 Pszichológiai tudomány (disszertáció: „Fiatalok lelki egészsége és problémaviselkedése a 
rizikó-  és protektív elmélet, a pozitív pszichológia és a társadalomlélektan tükrében”) 

 

2005:  Habilitáció (okl. sz. 2/2005) 
Interdiszciplináris Doktori Iskola, SZTE, megelőző orvostan (népegészségtan) 

 

1999:  Ph.D fokozat (okl. sz. 248) 

SOTE Doktori Iskola, Budapest, Klinikai pszichológia és pszichiátria c. program 

Egészségpszichológia és magatartástudomány c. alprogram 

PhD értekezés: „Fiatalok pszichoszociális egészségének és rizikómagatartásának vizsgálata  

a fizikai aktivitási magatartás és a társas támogatás tükrében” 
 

1999: Certificate of Management (okl. sz. 027190/1999) 

 Okleveles menedzser, Euro-Contact Business School, Budapest és Open University, London 
 

1997: Társadalomorvostani szakorvos (okl. sz. 735/1997) 

 Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Orvosi Népegészségtani Intézet, Budapest 
 

1996: Szociológus (okl. sz. 349/1996) 

 József Attila Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociológia Tanszék, Szeged 

 Szakdolgozat: „Orvostanhallgatók életmódja és egészségi állapota” 
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Miért ezt a pályát választotta? 

Az orvosi pálya választása általában két módon szokott történni. Erről mindig 

megbizonyosodom az első órán is, amelyen az elsős orvostanhallgatókkal szoktunk 

beszélgetni. Van, aki nagyon korán eldönti, hogy orvos szeretne lenni, talán még óvodás vagy 

kisiskolás korában. Ilyenkor vagy a családi minta a motiváció, vagy kórházi élmény, 

legtöbbször nem is tudatos a választás. Van továbbá olyan, aki éppen a nagy döntés előtt 

választja ezt a szakot, vagy a biológia szeretete miatt, vagy pedig akkor jön rá, hogy érdekli az 

emberekkel való foglalkozás, az emberek segítése. Én inkább az első kategóriába tartoztam, 

és ez főként keresztanyám (nagymamám testvére) hatása, aki ápolónő volt, a hivatása 

szerelmese, és ez alapján eldőlt, hogy mindenképpen egészségügyi pályára készülök. Ő 

szerette volna elsősorban, hogy orvos legyek, hiszen egy olyan képet festett le nekem erről a 

hivatásról, ami nagyon vonzó volt. Talán picit idealisztikus is, de akkor ezt még nem láttam 

át. Amikor bejutottam az orvosi egyetemre, ahová akkor még igen nagy volt a túljelentkezés 

(ez a nyolcvanas évek közepén volt), úgyhogy nagy öröm volt elkezdeni az orvostudományi 

tanulmányaimat, amiben nem is csalódtam, hiszen sok érdekes tantárgy volt, amellett pedig 

ma is úgy gondolom, hogy az orvosképzés nyújtja a legátfogóbb tudományos képet az 

emberről. Itt tanultunk az ember anatómiájáról és genetikai állományától kezdve a biokémiai-

élettani folyamatokon át a pszichológiai és társadalmi jelenségekig szinte mindenről, és ez 

nagyon tetszett. Először biokémikus, majd kardiológus lettem volna szívesen, és a 

belgyógyászat mellett a pszichiátria állt hozzám a legközelebb. Végzés után azonban nagyon 

furcsa fintora a sorsnak, hogy noha nem készültem kutatónak, mégis kutató lettem. Bár utólag 

belegondolva, mindig is volt bennem egy kutatói kíváncsiság, mégsem tudatosan választottam 

azokat a lépéseket, amelyek a mai pályámhoz vezettek el. Alapvetően kutatóorvosnak, 

pontosabban magatartáskutatónak tartom magam, ez a pálya azonban elég sokféle úton 

alakult. Először a népegészségügyi vonalon kezdtem el oktatni és kutatni, közben szociológia 

szakot választottam, mert a kutatás módszertant itt tanultam meg, amelyre szükségem volt az 

epidemiológiai kutatásokhoz. Később a pszichológia felé fordultam, és igazából itt találtam 

meg azt a kutatási területet, amelyre talán mindig is vágytam. Az orvosi szemlélet azonban 

mindig megmaradt bennem, és a kutatásokhoz való hozzáállásom is alapvetően más, talán 

racionálisabb, mint ahogyan a bölcsészek gondolkodnak. Ez azonban soha sem volt hátrány a 

pályám szempontjából. Tehát azt mondanám, hogy a pályaválasztásomnak voltak ugyan 



tudatos elemei, de sokszor a témák találtak rám, és vittek tovább ahhoz, hogy rátaláljak 

jelenlegi pályámra.  

 

Tekint-e valakit példaképének? 

Igen. Kopp Mária tanítványának tartom magam, hiszen nála kezdtem el magatartás-

epidemiológiával, pozitív pszichológiai jelenségekkel foglalkozni. Hihetetlenül egyformán 

gondolkodtunk bizonyos kutatási kérdésekről, és nagyon jól tudtunk együtt dolgozni is. A 

doktori disszertációmat is az ő témavezetése alatt készítettem. Azonban másban is példakép 

volt számomra, hiszen emberségből is példát mutatott, a társas kapcsolatok, kollegiális 

viszonyok ápolása terén is sokat tanultam tőle. A konfliktusmegoldások terén szintén 

nemcsak tudományos, hanem gyakorlati példákat leshettem el tőle.  

 

Mit tart karrierje eddigi csúcspontjának? 

Két eseményt is. Az egyik, amikor 2000-ben egy szemesztert az Alabamai egyetemen 

töltötten vendégoktatóként és kutatóként. Nagy megtiszteltetés volt számomra az amerikai 

diákokat tanítani. Egészségszociológiai kurzust tartottam nekik, a hallgatók jó részével azóta 

is tartom a kapcsolatot. Tehát nemcsak a kurzus volt sikeres, hanem az is, ahogyan azóta is 

fennmaradó baráti kapcsolatokra tettem szert. A másik csúcspont pedig az akadémiai doktori 

értekezésem megvédése volt 2013-ban, méghozzá pszichológiából, ami azért is jelent sokat, 

hiszen a választott tudományterületem volt. Így tényleg úgy érezhettem, hogy hazaérkeztem.  

 

Mi tart kutatómunkája legnagyobb eredményének? 

Nehéz kiemelni egy-két eredményt. Az egyik ilyen eredmény egy díj, amit az International 

Journal of Nursing Studies adományozott számomra tíz legtöbbet idézett cikkemmel 

kapcsolatban (Top 10 Cited papers 2006-2008), amit a nővérek kiégéséről (burnout) 

készítettem. Ugyanide sorolhatnám a könyveimet, de az összes általam írt vagy szerkesztett 

könyveim közül kiemelném a Védőfaktorok nyomában c. könyvet (2010), amelyet fiatal 

kollégáimmal és kutatócsoportomban dolgozó hallgatóimmal közösen készítettünk a pozitív 

pszichológia jegyében. A lelki egészség a modern társadalomban c. könyvemben az elméleti 

alapokról írtam, amit a Védőfaktorok nyomában című kiegészít a kutatási eredményekkel. A 

többi könyvem is e tekintetben különleges, a Kultúra, társadalom és lélektan című éppen 

azért, mert a két kedvenc területem – a lélektan és a társadalom – jelenségeit kapcsolja össze. 

Az Orvosi szociológia régóta érdeklődésem középpontjában áll, és egy igazi, könnyen 

használható tankönyvet szerettem volna írni. Az Orvosi antropológia, amelyet Lázás Imre 

kollégámmal közösen szerkeszttetünk pedig azért fontos, mert a hazai antropológia hiánypótló 

szakkönyve, és igyekeztünk bevonni minden hazai szakembert erről a területről. Tehát igazi 

csapatmunka lett. 

 

Össze lehet-e egyeztetni a családot és a karriert? 

Össze lehet, és össze is kell egyeztetni. Az örömteli társas kapcsolatok és család ugyanolyan 

fontos, mint a karrier, és szerintem nemcsak a nőknek, hanem a férfiaknak is. Persze, olyan 



hagyományos háziasszonyi szerepkört lehetetlen betölteni kutatóként, hiszen itt nincs hétvége 

és nincs nyári szünet, a munka folyamatosan jelen van az életemben.  

 

Milyen hátrányokkal vagy előnyökkel jár nőnek lenni ezen a pályán? 

Sokat olvasni arról, hogy mennyire nehéz egy nőnek előre jutni a ranglétrán a kutatói pályán. 

Én bevallom őszintén, soha nem éreztem hátrányát annak, hogy nő vagyok. A pályám elején 

éreztem kicsit háttérbe szorulva magamat, az viszont az életkoromnak és kevésbé a 

nememnek volt köszönhető. Kutatóként nem szoktam arra gondolni, hogy nő vagyok, és a 

kollégáim sem erre figyelnek. Előnynek tartom viszont azt, hogy a választott területemen 

segítségemre van a racionális gondolkodásom mellett a női intuícióm is. Orvosi antropológiai 

kurzuson tanítjuk is a nemek eltérő gondolkodásmódját, aminek neuro-anatómiai alapjai 

vannak. A nők több mindenhez kevésbé racionálisan, inkább emocionálisan közelítenek. Ez 

nekem inkább előny, hiszen itt szükség van mindkettőre. Az utóbbi például segíti a 

kreativitást, viszont ahhoz, hogy megfelelően kidolgozzunk és teszteljünk egy kutatási 

modellt, racionális gondolkodásra is szükség van. Szintén ebből fakad, hogy a nők kevésbé 

kedvelik a versengést, és élettani jelenségek miatt a szervezetünk is kevésbé alkalmas erre. Én 

egyáltalán nem kedveltem, néha azonban rákényszerültem, bár ilyenkor sem erre 

koncentráltam.  Kétségtelen, hogy szerencsém is volt a pályámon, egy nagyon támogató, 

segítőkész főnökasszonyom van, aki mindig is hagyta, hogy a magam ütemezésében és 

tempójában dolgozhassak, mert vannak olyan kutatók, akiknek mindenképpen szükségük van 

autonómiára ahhoz, hogy sikeresek legyenek.  

 

Mit tud javasolni a karrierjüket most kezdő női kutatóknak? 

Először is, mindenki olyan területet válasszon magának, amit nemcsak szeret, hanem amiben 

a legjobb, amihez a legjobban ért. A kutatómunka arról szól, hogy mindenki odateszi a saját 

kis tégláját az épülő falhoz. Azonban arra fel kell készülni, hogy a pálya legelején a 

legnehezebb, amíg el nem ismerik a munkánk eredményét. Ezért lényegesen többet kell 

dolgozni, és több mindent feláldozni, akár a szabadidőt is. Mindenkinek magának kell 

mérlegelni, mi éri meg, és mi az, ami már nem.  

 

Elégedett-e saját szakmai életútjával? Gondolkodott valaha azon, hogy pályát 

módosítson? 

Igen, elégedett vagyok. Szeretem az oktatómunkát, a fiatal orvostanhallgatókkal való közös 

munkát. Ugyanígy kedvelem a kutatómunkát, az újabb és újabb szakmai kihívásokat, új 

témákat, területeket. Soha nem a karrierépítést tartottam szem előtt, nem az elismerésért 

kutattam, hanem az érdeklődésem volt a fő mozgató erő. Ilyen szempontból fontosnak tartom, 

hogy kutatóként is őrizzük meg nőies gondolkodásunkat, az élethez való nőies 

hozzáállásunkat. Nem szoktam gondolkodni azon, „mi lett volna, ha…”. Korábban eszembe 

jutott, hogy talán a gyakorlati orvoslást kellett volna választanom, például a pszichiátriát, 

vagy eleve bölcsészkarra menni és pszichológiát tanulni. Azonban akkor is azt szeretném 

csinálni, a magatartástudomány, egészségpszichológia területén kutatásokat végezni és 

oktatni.   
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Miért választotta ezt a pályát? 

Annak idején hetedik osztályban kezdtünk el kémiát tanulni, és már akkor lehetett látni, hogy 

közel áll a szívemhez. Előfordult, hogy a dolgozatírás előtt a tanár fölállított. A szívem a 

torkomban dobogott, és azt mondta, neked nem kell megírni a dolgozatot, hanem menj és 

takarítsd ki a szertárat. Aztán egy olyan középiskolába jártam Miskolcon, ami erősen humán. 

Speciális angol tagozatos voltam, és ilyen körülmények között is a kémiát választottam. 

Szerencsém volt, mert egy olyan tanárral sikerült összefutnom, aki nagyon támogatott. 

Tulajdonképpen esélytelenül mentem el egy városi versenyre, de már az első évben országos 

második lettem. Én is nagyon örültem az eredménynek, a tanár is, ez doppingszerként hatott. 

Az osztályból mindenki jogásznak, esetleg közgazdásznak készült, én voltam a kakukkfióka. 

Később az ELTE-re jelentkeztem, de nem vettek fel. Annyi pontot értem el, ahol a határt 

meghúzták. Kaptam egy levelet, hogy vagy fellebbezek, vagy elfogadom a szegedi felvételt. 

A telefonos érdeklődésre elmondták, hogy a fellebbezésre négy hely van, és az a négy már be 

van töltve, úgyhogy ne nagyon kísérletezzünk vele. Így kerültem Szegedre. Először úgy volt, 

hogy visszamegyek Pestre, mert a család odaköltözött. Aztán maradtam. Nem bántam meg, 

hogy ezt a pályát választottam. A mai világban fokozottan igaz az, hogy a nyelv – amilyen 

tagozatra jártam – jó esetben lehet valakinek a fő profilja, de ahhoz nagyon kiválónak kell 

lenni. A nyelv, a számítógépes ismeretek és a gépjárművezetés bármilyen szakmában kell 

ahhoz, hogy normálisan tudjunk érvényesülni.  

Tekint-e valakit a példaképének? 

Nem szép dolog, de nincs példaképem. A pályám során több olyan emberrel találkoztam, 

akivel nagyon jól lehetett együtt dolgozni, de soha nem éreztem példaképnek. A példakép 

nekem olyan lenne, aki kicsit fölöttem áll, akit követhetek. Akikkel sikerült együtt 

dolgoznom, azok inkább partnerek voltak. 

Mit tart a karrierje eddigi csúcspontjának? 

Ilyen csúcspontok nálam nincsenek. Ha nagyon természettudományosan lehet fogalmazni, 

akkor ez is olyan, hogy vannak lokális maximumok és lokális minimumok. Még a régi típusú 

minősítési rendszerben csináltam kandidátusit. Amikor az ember megírja a dolgozatot, 



visszatekint az addigi pályájára. Jó egy picit megnézni, hogy szép, amit eddig elértem, de már 

egyfajta ugródeszka is a következő lépéshez. Egy nagydoktori megírása megint csak fontos 

állomás. Egy picit az ember szusszan, azután folytatni kell. Az életrajzomban is vannak 

plecsnik, ezek általában olyanok, amelyekre én pályáztam, nem a környezetem terjesztett föl 

rá. A körülöttem lévő diákok teljesítménye viszont jó érzés, és az, hogy őket talán hozzá 

tudom segíteni valamihez – akár egy diplomához, akár egy PhD fokozathoz. Ezek olyan 

sikerélmények, amelyek tényleg melengetik az ember szívét.  

Mit tart a kutatómunkája legnagyobb eredményének? 

Ezt megint nem lehet megmondani, mi a legnagyobb. Mindig a napi sikerek. Írunk egy cikket, 

elfogadják, jó helyen megjelenik, ugyanakkor másnap egy következőt elutasítanak annak 

ellenére, hogy úgy éreztük, nagyon jó volt. Fut egy olyan pályázatunk, amit svájciak 

finanszíroztak, nagy összegű támogatással. Nemcsak a svájci együttműködő partnerrel tudtuk 

szorosabbra fűzni a kapcsolatot, hanem itt, egyetemen belül is vannak olyan kutatócsoportok, 

akikkel együttműködünk: biofizikusok, fotokatalitikusok. Velük nagyon jó a munkakapcsolat, 

és szerteágazó a siker. 

 

Milyen kutatási területekkel foglalkozik? 

A szűkebb kutatási területem a szén nanocsövek szintézise, módosítása. Most már elmentünk 

abba az irányba, hogy nézzük meg, ezeket az anyagokat hogyan lehet hasznosítani. Például az 

a diák, aki most a mesterdiplomáját csinálja, és éppen egy TDK-dolgozatot készít, szén 

nanocső szőnyegeket növeszt, aminek úgy tűnik, hogy nagyon ígéretes alkalmazási 

lehetőségei vannak. A csapat másik fele azzal foglalkozik, hogy szén nanocsövek felületére 

különböző szervetlen oxidrétegeket visznek föl, vagy úgy, hogy teljesen homogén módon 

beborítják, vagy úgy, hogy apró szigeteket képeznek. Ennek az alkalmazási lehetőségei 

megint csak sokrétűek: mi szenzorokként próbáljuk ki őket, illetve fotokatalitikus reakciókban 

is teszteljük. 

 

Össze lehet-e egyeztetni a családot és a karriert? 

Abszolút össze lehet egyeztetni, nekem is van családom. Azt gondolom, hogy nem is sérültek 

a munkám miatt. Nyilván ha valaki szellemi munkát végez, akkor függetlenül attól, hogy 

hány órát ül az irodában vagy a laborban, az agya folyamatosan jár még akkor is, ha épp a 

fánkot tolja a sütőbe vagy a levest kavargatja. Viszonylag régen elváltam, a gyereknevelés 

egy kritikus szakaszát egyedül csináltam, és így is működött. Ehhez kellett a gyerekek 

együttműködése is. Nem voltak konfliktusaink, a tinédzserkori „dili” nem ütött ki rajtuk. 

Mind a kettő erősen motivált, nagy teljesítményekre vágyó gyermek. Hamar önállósodtak, az 

egyik érettségi után külföldre ment tanulni. Ez most már sajnos erős tendencia, az ő idejében 

viszont még kiugró lépés volt. Mind a mai napig kint tanul. Az idősebb pedig sokáig otthon 

lakott, de egyetemista korában már erősen önálló volt, és céltudatos. Nem zacskós élelmiszert 

ettek. Volt olyan, aki azt mondta, hogy nem igaz, hogy ilyen karriert futok be, és közben 

háztartást is vezetek, pedig meg lehet csinálni. Ha összecsaptak a fejem fölött a hullámok, 



megoldásként nem idegpirulákat szedtem, hanem például sütöttem egy jó süteményt. Ezt 

persze a gyerekek jól élték meg. 

Milyen hátrányokkal vagy előnyökkel jár nőnek lenni ezen a pályán? 

A világ nem fehér és fekete, az emberek is, akikkel együtt kell dolgozni, nagyon sokszínűek. 

Sokukról abszolút pozitív véleményt tudok elmondani, de van, akiről nem teljesen. Nyílt 

támadást soha nem kaptam, de voltak olyan esetek, hogy megpróbáltak másokat előnybe 

hozni, engem kifelejtve. A pozitív diszkrimináció igényét sosem éreztem. 

 

A vegyész pályán milyen arányban vannak a férfiak és a nők?  

Itt oktatok már a nyolcvanas évek elejétől, és azt láttuk az évfolyamokban, hogy nagyjából 

egyforma az arány. Előfordult olyan évfolyam, hogy hét lány volt és egy fiú. Ők valamilyen 

szakest alkalmával eljátszották a Hófehérke és a hét törpét fordított szereposztásban, nagyon 

aranyosak voltak. Statisztikákkal nagyon jól kimutatható, hogy az egyetemi évek alatt most 

már természettudományos területen nagyjából fele-fele arányban vannak a férfiak és a nők. 

Dékánkodtam hat évig, és láttuk, hogy az informatikusok többségében fiúk. Amikor 

eskütételre jöttek, mindig úgy hívtuk őket, hogy a fekete sereg, mert be voltak öltözve sötét 

öltönybe, és elvétve volt néhány lány közöttük. A biológia és a környezettudomány területén 

erős a női dominancia, de az összes többi területen kiegyensúlyozott. Ha elmegyünk bölcsész, 

jogász irányba, jóval több a nő. A következő lépcső szokott lenni a statisztikákban, hogy PhD-

t mennyien szereznek: még ott is eléggé kiegyenlített az arány. Onnantól kezdve mondják azt, 

hogy a nők elkezdenek leszakadni. Az akadémikusok között már nagyítóval kell keresni őket. 

De mondhatom azt is, hogy Magyarország ilyen. Nem biztos, hogy jók a feltételek arra, hogy 

esélyegyenlőséget biztosítsanak.  

 

Mit tud javasolni a karrierjüket most kezdő női kutatóknak? 

Hajrá! Ne adják föl, mert megfelelő szervezéssel és időbeosztással minden megvalósítható. A 

szakmai álmok mellett a családálmuk is teljesíthető, és nem fognak sérülni a gyerekek attól, 

ha esetleg anya elutazik egy-két hétre konferenciára. Utána jobban fogják szeretni. Erre van 

egy nagyon jó kis példám. Az ember kényezteti a gyerekeit, mert aztán az idősotthont ők 

fogják kiválasztani neki. Amikor mentek az iskolába, minden reggel szendvicset készítettem, 

házi gyümölcsteát főztem, azt vitték magukkal. Egyszer egy hónapig nem voltam itthon, és 

akkor tudtak csak uzsonnát vinni, ha készítettek maguknak. Nagyon érdekes, hogy előtte ez 

természetes volt nekik, utána mindennap megköszönték az uzsonnacsomagot. 

 

Elégedett a saját szakmai életútjával? 

Igen, mert ez nem csak kutatói lét, hanem egy nagyon színes munka. Oktatóként az ember 

órákat tart, nagyon sok diákkal találkozik. Félévente több százan ülnek bent az óráimon, nem 

is tudom a neveket megjegyezni. Amikor a diákok bekapcsolódnak a kutatómunkába, az 

tényleg nagyon nagy sikerélmény. El lehet menni konferenciákra is, amelyek tovább 



színesítik a pályát. Nehezen tűrnék egy olyan munkahelyet, ahol be kell menni reggel 8-kor és 

aktákat kitölteni, az nem nekem való lenne.  

 

Van most valami nagyobb célja, amit szeretne megvalósítani? 

Most egy dolog jelenthet célt. Ahhoz, hogy kutathassunk, nincsenek források. A fizetésünkre 

sem elég az a pénz, amit kapunk a minisztériumból. Állandóan pályázni kell azért, hogy 

csinálhassuk a dolgunkat. Több pályázat van folyamatban, ezekért szurkolok, hogy legyen 

miből dolgozni, és legyen miből fiatalokat foglalkoztatni, mert különben más lehetőségünk 

nincsen. 

 

Gondolkozott-e valaha azon, hogy pályát módosítson? 

Az ember időnként úgy érzi, hogy belefásult ebbe az egészbe. Amikor ön bejött ebbe az 

épületbe (a Rerrich téri Béke épület, a szerk.), látta a lépcsőházat, és biztosan érezte az 

irdatlan büdösséget. Állítólag azért van, mert ellepte a házat az egér, kijöttek irtani és 

rothadnak az egerek. Most éppen csönd van, de egyébként az elszívó motorok úgy szoktak 

búgni, hogy rezegnek a poharak. Néha az ember besokall attól, hogy normális európai szintű 

munkát végez nem feltétlenül jó fizetésért, és ráadásul ilyen munkakörülmények között. Az 

oktatói bértáblát 2002-ben találták ki, úgy indult az egész, hogy a minimálbérhez szabták az 

oktatói béreket. Az egyetemi tanári fizetésre azt mondták, hogy a minimálbér tizenkétszerese. 

Most négyszerese ha megvan... Nyilván jut zsíros kenyérre, de az ember elgondolkozik: nem 

biztos, hogy eléggé meg van becsülve, mert ilyen színvonalú munkáért más országokban – 

akár keletre megyünk, akár nyugatra – jóval több fizetést adnak. Annak idején két évig 

voltunk Amerikában, láttam, hogy ott vállalkozóként nagyon szép ötleteket meg lehet  

valósítani. Ez a rendszerváltás idején volt, itt még nem volt fix állásom, és megfordult a 

fejemben, hogy talán jobban járnék, ha valami vállalkozást indítanék. Végül is a gyerekek 

miatt maradtam. Az, hogy kötetlen a munkaidő, nagyon sokat jelent. A zuhany alatt vagy a 

főzőkanállal a kezében is lehet az embernek az agyát zakatoltatni, nem kell feltétlenül bent 

ücsörögni. Talán nem volt rossz döntés ezen a pályán maradni. 
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Miért ezt a pályát választotta? 

Már 7-8 éves koromban arról álmodoztam, hogy egyszer majd én is tanítani fogok. 

Középiskolásként azonban a kutatói pálya is vonzott, főleg a természettudomány, a 

laboratóriumi munka érdekelt, de az eredeti elképzelésemet továbbra sem akartam feladni. 

Sokáig vívódtam magamban, hogy az oktatást, vagy a kutatást válasszam. Nagy öröm és 

megnyugvás volt, amikor megtudtam, hogy van olyan foglalkozás, amelyben az oktatás és a 

kutatás egyidejű művelése nemcsak lehetőség, hanem kötelesség is. Ettől kezdve egyetemi 

oktató szerettem volna lenni. Tudtam, hogy ez nem lesz könnyű, talán nem is sikerül, de 

elhatároztam, hogy a cél elérése érdekében minden tőlem telhetőt meg fogok tenni. Szegeden 

laktam, szerettem a kémiát és a matematikát, érdekelt a laboratóriumi munka, ezért a József 

Attila Tudományegyetemre jelentkeztem vegyésznek. Tanulmányaim kezdetén felkeltette 

érdeklődésemet a kémiának egyik, csak kevesek által művelt ága a geokémia. Tagja lettem az 

Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani tanszéken működő geokémiai diákkörnek, majd itt írtam 

a diplomamunkámat és egyetemi doktori értekezésemet is. Hallgatóként és pályakezdőként 

mangán-oxidokkal, elsősorban ezek adszorpciós sajátságaival foglalkoztam. A hetvenes évek 

közepétől vált fő kutatási területemmé a szerves geokémia. Jól hangzana, ha azt mondhatnám, 

hogy azért változtattam, mert már fiatalon felismertem ennek a magyarországi kutatóhelyeken 

akkor még alig művelt kutatási iránynak a fontosságát, de ez nem lenne igaz. Nem én, hanem 

a tanszék vezetője Grassellly professzor úr döntött úgy, felismerve az ipar részéről jelentkező 

igényt, hogy a tanszék profilját szerves geokémia kutatásokkal bővíti. Engem jelölt ki az új 

kutatásra, a fosszilis energiahordozók képződési folyamatainak tanulmányozására. Nehéz és 

eleinte szinte megoldhatatlan feladatnak tűnt. Magamra voltam hagyva, nehezen találtam 

kapcsolatokat, ismereteim zömét autodidakta módon a szakirodalomból szereztem. Valamivel 

később örömmel üdvözöltem a Tóth József igazgató úr által vezetett, a kőolaj és földgáz 

szerves geokémiája iránt érdeklődő kutatókból és ipari szakemberekből álló akadémiai 

munkabizottság megalakulását. A bizottság tagjaival folytatott eszmecseréből akkor és a 

következő évtizedekben is sokat tanultam, jó munkakapcsolatot alakítottam ki. Büszke 

vagyok arra, hogy a Szerves Geokémiai Albizottság, amelynek 1986-tól sok éven át elnöke 

voltam, a Magyar Tudományos Akadémia X. osztályának egyik legsikeresebb bizottsága volt 

és jelenleg is az. Az eredményes kutatáshoz nemcsak jó téma és szorgalom, hanem szerencse 

is kell. Ahhoz, hogy a kőolaj és a földgáz képződési folyamatának részleteit megismerjük, 



olyan modell anyag szükséges, amely nagy (az átlagosnál több tízszer nagyobb) 

koncentrációban tartalmazza azt az éretlen szerves anyagot, amelyből megfelelő körülmények 

között, a természetben néhány százezer év alatt képződnének ezek az energiahordozók. A 

hetvenes évek második felében erre a célra kiválóan alkalmas olajpalát találtak 

Magyarországon és ennek geokémiai jellemzésére a tanszéket kérték fel.  Az olajpalából 

izolált szerves anyag koncentrátum szolgált laboratóriumi szimulációs kísérleteim 

nyersanyagául. Ez a téma vált fő kutatási területemmé, erre épültek hazai és nemzetközi 

kapcsolataim. 2000.-től főleg a talajok és a recens üledékek szerves anyagát vizsgáltam, 

különös tekintettel a globális szénciklusban, az atmoszféra szén-dioxid tartalmának 

alakulásában játszott szerepükre. A szerves geokémia műveléséhez nélkülözhetetlen, a szűk 

szakterületemen túlmutató alapismereteket a tárgy oktatása során sajátítottam el, hiszen - mint 

ez közismert- legjobban tanítva lehet tanulni. Több mint 35 éve oktatok szerves geokémiát 

Szegeden és 15 évig oktattam az ELTE-n.          

 

Tekint-e valakit példaképének? 

Tanulmányaim és munkám során megismert kutatók között sokan vannak, akiknek egy-egy 

tulajdonsága, cselekedete példaértékű számomra. Felsorolásuk itt csak a teljesség igénye 

nélkül lenne lehetséges, ezért kizárólag azokat említem, akik közvetlenül befolyásolták 

pályaválasztásomat, munkahelyem megválasztását. Hallgatóként, pályakezdőként tiszteletet 

ébresztett bennem és egész életre szóló példát adott az Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani 

tanszékvezető oktatóinak (Koch Sándor, Grasselly Gyula és Mezősi József professzoroknak) 

szakmaszeretete, az oktatói-kutatói pálya iránti elkötelezettsége, embersége. Hallgatói éveim 

meghatározó élménye volt Koch Sándor professzor úr oktatói munkájának megismerése. Nem 

voltam a tanítványa, lelkes előadásait csak néha hallottam, de így is élmény volt figyelni, 

amint az ásványtan nagy tudósa, az országszerte használt tankönyv írója minden órájára úgy 

készült, mint egy színész a premierre, az órák előtt lámpalázasan, izgatottan járkált a 

folyosón. Bámulattal töltött el, hogy milyen sok időt, naponta, sokszor a hétvégén is több órát 

szánt az ásványtanra specializálódott 1-2 hallgatóra. Példája nemzedékeken keresztül 

hatott/hat. Ma is természetes a tanszék oktatói számára, hogy óra nem maradhat el, a hallgatók 

bármikor bekopoghatnak, akár a tanszékvezető szobájába is, aki ilyenkor minden más 

feladatot (vezetői feladatot, adminisztrációt, de még a saját kutatását is) félretéve segít a 

hallgató problémájának megoldásában. 

 

Mit tart karrierje eddigi csúcspontjának? 

Válaszom attól függ, hogy kihez szól a kérdés, az oktatóhoz, a kutatóhoz, vagy a tudományos 

pályán dolgozó nőhöz. Az egyetemi oktató és a kutató pályájának csúcsa az egyetemi tanári 

kinevezés, illetve az akadémiai tagság. Mindkettőt sikerült elérnem. Teljes pályája során 

tudományos kutatással foglalkozó nőként, akkor ért a legnagyobb megtiszteltetés, amikor  

szakterületem legfontosabb nemzetközi szervezete a European Association of Organic 

Geochemists tagjai a board tagjává választottak. Eleinte kicsit furcsán, némileg 

csodabogárnak éreztem magamat, hiszen a testület tagjai között korábban még nem volt nő. 



Azonban az első, majd az ismételt megválasztás öröménél is többet jelentett számomra, hogy 

a megbízatásom letelte után választott board tagjai között ismét volt nő.  Úgy éreztem, hogy a 

férfi kollégák ezzel végre magukkal egyenrangúaknak ismerték el a női kutatókat.       

 

Mit tart kutatómunkája legnagyobb eredményének? 

A fosszilis energiahordozók képződési folyamatainak tanulmányozásában, laboratóriumi 

modellezésében, a paleokörnyezet geokémiai rekonstrukciójában elért eredményeket. 

 

Össze lehet-e egyeztetni a családot és a karriert? 

Nincs személyes tapasztalatom. Nem vagyok férjnél, nincs gyermekem. 

 

Milyen hátrányokkal vagy előnyökkel jár nőnek lenni ezen a pályán? 

Ezzel a kérdéssel kapcsolatos véleményem pályám során sokat változott. Az időszak első 

felében azt tapasztaltam, hogy a férfiakat, persze nem hivatalosan, minden pályán előnyben 

részesítik. Az még talán magyarázható, hogy a munkahelyek szívesebben alkalmaztak férfit, 

attól tartva, hogy a nőket családi elfoglaltságaik akadályozzák munkájukban. Indokolatlannak 

tűnt azonban, legalábbis számomra, hogy azonos elismeréshez miért vártak el nagyobb 

teljesítményt egy nőtől, mint egy férfi kollégától. Arra gondolok, hogy ez megkülönböztetés a 

történelmi fejlődés adott szintjének következménye lehet. A nők történelmileg tekintve csak 

rövid ideje foglalkozhatnak tudományos kutatással és csak fokozatosan tudták/tudják 

bizonyítani, hogy a tudományos munkában férfi és nő azonos teljesítményre képes. 

Véleményem szerint ezen a téren az utóbbi 10-20 évben jelentős javulás tapasztalható. Egyre 

több nő dolgozik kutatói pályán, továbbá a nő és a férfi munkájának megítélésében a 

korábbinál sokkal kevesebb előítélettel találkozhatunk.  

 

Mit tud javasolni a karrierjüket most kezdő női kutatóknak?  

Véleményem szerint a tudományos pálya nagyon szép, ha valaki kedvet érez hozzá, ha van 

kitartása, ha úgy érzi, hogy képes lesz tudomásul venni az időnként előforduló kudarcokat, 

akkor sok örömet talál benne és pályája végén biztosan elégedett lesz.  A fenti gondolatsort 

folytatva, azt remélem, hogy már nem, vagy legalábbis egyre kevesebb hátrányos 

megkülönböztetéssel fog találkozni.  

 

Elégedett a saját szakmai életútjával? Gondolkozott valaha azon, hogy pályát 

módosítson? 

Nagyon elégedett vagyok, soha nem akartam pályát módosítani. 
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Miért ezt a pályát választotta? 

Miután az érettségit követően nem nyertem felvételt az akkori Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetemre, munkát keresvén bekerültem egy vidéki gyógyszertárba, 

mint gyógyszertári asszisztensjelölt. Beiratkoztam az ehhez szükséges tanfolyamra, amit el is 

végeztem. Ezáltal betekintést nyertem a gyógyszertári munkába, és egy kicsit a 

gyógyszerészek munkájába is. Megtetszett az a „titokzatosság”, ami egy gyógyszertár belső 

világában ma is létezik, s amiről a gyógyszertárba betérő betegek és egyéb páciensek mit sem 

sejtenek. Elhatároztam, hogy gyógyszerész leszek. Beadtam felvételi kérelmemet a SZTE 

Gyógyszerésztudományi Karára, ahová felvételt nyertem.  

Egyetemi éveim alatt TDK tagként belekóstoltam a kutatómunkába. Annak szépsége és 

izgalma magával ragadott, s amint lehetőségem adódott, pályáztam a Gyógyszertechnológiai 

Intézetbe, ahol alkalmazást nyertem. Ettől kezdve lehetőségem nyílt az oktatás mellett 

kutatómunka végzésére is. 

 

Tekint-e valakit példaképének? 

Példaképem Dr. Kedvessy György egyetemi tanár, aki felvételemkor a Gyógyszertechnológiai 

Intézet igazgatója, sokáig a Kar dékánja volt. Személyében egy nemzetközileg elismert, 

tekintélyt parancsoló, szigorú embert ismertem meg, aki megtanított a következetes, pontos 

munkavégzésre. Híres volt arról, hogy szigorúsága ellenére munkatársait mindig megvédte a 

szakmai támadásokkal szemben, ami bizony szakmai féltékenységből adódóan, bizony néha 

előfordult. 

 

Mit tart karrierje eddigi csúcspontjának? 

Karrierem csúcspontjának a kandidátusi disszertációmat, ill. az azzal kapcsolatos 

eredményeimet tartom. Számomra ez jelentette az első, igazán komoly szakmai sikert, ettől 

kezdve éreztem magam elismert szakembernek. Erre az időre tehető a magyar gyógyszeripar 

gyógyszertechnológusaival kezdődő szakmai kapcsolatom. 

 



Mit tart kutatómunkája legnagyobb eredményének? 

Kutatómunkám legnagyobb eredményének a dinamikus erőmérések bevezetését tekintem a 

szilárd gyógyszerformák fejlesztésében és vizsgálatában, amit számos cikkben és az MTA 

doktori értekezésemben ismertettem. Munkatársaimmal több dinamikus erőmérésre alkalmas 

műszer hardver és szoftver fejlesztését végeztük el. Ezekkel a műszerekkel kutatómunkánkat 

sikerült nemzetközi szintre emelni, és a nemzetközi szakirodalomba is betörni. 

Össze lehet-e egyeztetni a családot és a karriert? 

A családot és a karriert össze lehet egyeztetni, de nem könnyű. Szükségeltetik hozzá egy 

olyan férj, aki hasonló munkakörben dolgozik, ennél fogva könnyebb a feladatok megosztása. 

Így mindkét fél megértő a másik elfoglaltságával szemben. 

 

Milyen hátrányokkal vagy előnyökkel jár nőnek lenni ezen a pályán? 

Előnyöket nem tudok felsorolni, hiszen a tudományos eredménynek helytállónak kell lenni, 

ami független a nemektől. Hátrányok között említeném, hogy bármennyire is harmonikus a 

családban a feladatok felosztása, azért egy nőre mindig több feladat hárul. 

 

Mit tud javasolni a karrierjüket most kezdő női kutatóknak?  

Köztudott, hogy a tudományos életben dolgozók nem bővelkednek anyagi javakban. Ezért azt 

tanácsolom a karrierjüket most kezdő női kutatóknak, hogy csak akkor vágjanak bele, ha 

szívvel-lélekkel tudják a munkájukat végezni. A mai világban kibővült a pályázatok 

lehetősége. Ragadjanak meg minden lehetőséget, hogy munkájukhoz anyagi támogatást 

nyerjenek, külföldi tanulmányutakat pályázzanak, mert felgyorsult világunkban így tudják 

megalapozni karrierjüket. 

 

Elégedett a saját szakmai életútjával? Gondolkozott valaha azon, hogy pályát 

módosítson? 

Szakmai életutammal elégedett vagyok. Pályamódosításon nem gondolkodtam. 
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Budapest és Bukarest 

 1998: Vendégoktató az UNICAMP, Campinas Sao Paolo State, Brazília speciális PhD 

kurzusán: a magyarországi technológia és innováció politikáról, a TTI mérési rendszerről 

Magyarul 

 

 PhD kurzusok innováció témában a Szegedi Tudományegyetemen 2007 óta folyamatosan   

 1995-2005: Különböző kurzusok a Budapesti Corvinus Egyetemen (és elődjein) Master és 
PhD hallgatóknak  

A kurzusok témái: “Innovációpolitika” MBA 2000; “Tudomány, technológia és innováció 

politika” MA; “K+F+I menedzsment és felkészülés az EU tagságra” MA 1998 – 2000 

 PhD-t és diplomamunkát írók témavezetése, disszertációk bírálata, doktori bizottságokban 
való részvétel 



 1995-1997: a BKÁE Vezetőképző Intézetének programjában a „Bevezetés az innováció 

közgazdaságtanába” című kurzus 

 1998-1999: 3-napos kurzus az EU K+F keretprogramjaiban való részvétel segítésére 

szakembereknek  
 

VÁLOGATOTT HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEK 

 
1991-1993, ACE – EU "Restructuring Manufacturing Industry and the Emergence of New Firms in 

Czechoslovakia and Hungary: Strategy for Efficiency and Re- industrialisation" magyarországi 

csoport vezetője, koordinátor: Institute of PSI, Nagy Britannia 

1993-1995, Világbank: "Institutional Support for Technological Improvement and Industrial Policy 
Priorities" in Japan, People Republic of China, Republic of Taiwan, Republic of South Korea, India, 

Mexico, Canada and Hungary, projekt magyarországi csoportjának vezetője 

1993-1995, INCO-Copernicus – “The Future of Industry in Central and Eastern Europe” projekt 
résztvevő, koordinátor: Institut Arbeit und Technik Gelsenkirchen 

1995, INCO-Copernicus - "Innovation in Eastern Europe and Russia" (ERB-CT93-0160) CERNA, 

Ecole de Mine 
1995-1996, FhG ISI-IKU - "Analyses of Strengths and Weakness of Biotechnology in Selected 

Sectors" projekt magyarországi csoportjának vezetője 

1997-1999, "Information Society and Industrial Development in Central and Eastern Europe" 

INCO-COPERNICUS program keretében EU által finanszírozott kutatás magyarországi 
csoportjának vezetője, koordinátor: Sunderland Egyetem 

1991-2001, “The Impact of Foreign Direct Investment on the Knowledge Base of Central and 

Eastern European Countries” projekt magyarországi csoportjának vezetője, finanszírozó: Osztrák 
Nemzeti Bank 

1999-2002, STRATA Program - MESIAS „The Relationship between technological strategies of 

MNCs and national systems of innovation: Consequences for national and European S&T policies” 
tematikus hálózat (15 partnerrel) (HPV1-CT-1999-0003) 

1999-2003, The Centre for Innovation Policy Research and Education for Central and Eastern 

Europe (CIPRE) program alapító társ igazgatója, alapítók: American Association for the 

Advancement of Science (AAAS) and IKU, finanszírozó: NATO tudományos program 
2000-2003, EU V. keretprogram “The Brain Drain Project” (MERIT, CNR és IKU közös kutatás) 

Közép- és Kelet Európai országok koordinátora 

2001-2003, Managing with Uncertainty in Science Policy (MUSCIPOLI) 
2001-2004, European Network on Human Mobility (ENMOB) 

2003-2005, Tudástranszfer az egyetemek és a gazdaság között Magyarországon OTKA pályázat 

(T042840) 

2005-2006, Private Sector Interaction in the Decision Making Processes of Public Research Policies 
(RTD-M2-1 (OJ 2004/S149-128492) EU tender, 7 ország koordinátora 

2004-2007, Nemzeti Kutatás-fejlesztési Program (NKFP) Versenyképes integrálódás az Európai 

Kutatás Térségbe (VERINEKT) projekt konzorciumvezetője 
2004-2009, Policies for Research and Innovation in the Move Towards the European Research Area 

(PRIME) EU Kiválósági Hálózat Végrehajtó Bizottságának tagja (2004-2006) 

2008-2010, „A hazai kis- és középvállalkozások esélyei a nemzetköziesedő tudásgazdaságok 
korában (KKVENT_8)” projekt vezetője 

2009-2011, European Universities Micro Data (EUMIDA) (EC tender) 

2010-2011, Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in Europe (MASIS) c. 

projekt (RTD-L1-PP-2008-MASIS) 
2012-2014, „Mapping the Population, Careers, Mobilities and Impacts of Advanced Research 

Degree Graduates in the Social Sciences and Humanities (POCARIM)” projekt 7. Kutatási 

keretprogram keretében EU által finanszírozott kutatás magyarországi koordinátora 
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Miért ezt a pályát választotta? 

Mint ipari technikumi érettségivel és ezt követő munkatapasztalattal egyetemre került embert 

a gyakorlati élet problémáival foglalkozó társadalomtudományi kutatás érdekelt. Emellett 

szívesen tanítottam volna közgazdasági ismereteket természet-, műszaki tudományi 

hallgatóknak. Amikor befejeztem az egyetemet -- egy félévig érvényes szabály szerint -- csak 

politikai állás (MSZMP vagy KISZ apparátus) után juthattam volna egyetemi katedrához. 

Attól féltem, ha egyszer bekerülök az apparátusba, akkor nem fognak kiengedni, így inkább 

lemondtam egyetemi oktatói álmaimról és megpályáztam az új gazdasági reform szellemében 

a Központi Statisztikai Hivatal keretében alapított Gazdaságkutató Intézetben meghirdetett 

alkalmazott kutatói állást. Azóta hol fő, hol mellékállásban végzek alkalmazott 

társadalomtudományi kutatói tevékenységet. Az elmúlt közel három évtizedben elsősorban az 

innovációs rendszer témakörébe tartozó kutatási kérdések érdekeltek. A témaválasztást az 

motiválta, hogy próbáltam választ találni a hátramaradottság okaira, és a versenyhátrányok 

leküzdésének lehetőségeire.  

 

Tekint-e valakit példaképének? 

Ha kutatói példaképet választanék, az bizonyára Marie Curie Sklodowska lenne, akinek 

kutatói teljesítményét két Nobel díja bizonyítja, tudás terjesztői és kutatás szervezői 

tevékenységét a Franciaországban és Lengyelországban létrehozott kutatóintézet, emberi 

nagyságát és tudósi felelősségét pedig az I. világháború alatti magatartása jellemzi. A háború 

idején a lételemét jelentő kutatásai elé helyezte, hogy kutatási eredményük gyümölcsére épülő 

radiológiai berendezéssel személyesen is járja a frontot, segítve a sebesültek gyors és minél 

pontosabb diagnosztizálását, javítva ezzel felgyógyulási esélyeiket, mérsékelve a háborús 

áldozatokat.  

Mit tart karrierje eddigi csúcspontjának? 

Egyik kedves időtöltésemből a hegymászásból vett hasonlattal élve, olyan csúcsokra sikerült 

felérnem, amelyeken állva nincs csúcsérzése az embernek, mert az erdő, a még magasabb 

hegyek sziklái, azaz a további feladatok eltakarják a csúcsot. Ilyen csúcs volt az IKU 

Innovációs Kutatóközpont megalapítása 1991-ben. Sikerült megoldani, hogy a számos anyagi 

nehézség, az ígért, de meg nem adott állami támogatások ellenére az IKU a kutatói-elemzői 

pálya iránt érdeklődő fiatalokat hosszabb-rövidebb időre alkalmazzon, hozzájáruljon 



képességük fejlesztéséhez és néhányukat, ha nem is a jelenleg is működő IKU keretei közé, 

de a kutatói pályára vonzzon. Az adott finanszírozási viszonyok között az is fontos eredmény, 

hogy működésének kezdete óta, mindvégig sikerült az innováció kutatásra koncentrálni.  

Talán az is a pályacsúcsok közé tartozik, hogy pár ország és jó néhány nemzetközi 

szervezet (OECD, UNESCO, UNECE, NATO ARW, EU, European Science Foundation) 

felkért szakértőjeként dolgozhatom több-kevesebb rendszerességgel, bár egyiknek sem 

tartoztam soha sem az állományába. 

 

Mit tart kutatómunkája legnagyobb eredményének? 

Van néhány sokat idézett publikációm, amelyeket fontos szakmai teljesítménynek tartok 

magam is. Ilyen például „The evolution of University-Industry-Government relationships 

during transition” Research Policy, 2004, Vol 33. issue 6-7 pp. 975-995; „The inflow of 

highly skilled workers into Hungary: a by-product of FDI” (Journal of Technology Transfer, 

vol. 33, pp. 422-438. 2008); „Collaborations in the Open Innovation Era” Nanotechnology 

and Microelectronics; Ndubuisi Ekekwe (szerk.) (IGI Global, USA 2010 pp 61-86). Ez a 

könyv, mint a technológiakutatásban kiváló kötet nyerte el az Egyesült Államokban az év 

könyve díjat. (Book of the Year’ Award 2010 Excellence in Technology Research.)  

A magyarul megjelent írásaim közül két könyvemet emelném ki, amelyek a maguk 

idejében úttörő jelentőségűek voltak (Versenyképesség és az ipari struktúra változása 1981 

(Közgazdasági- és Jogi Könyvkiadó) és Rendellenességek az iparszervezetében 1988 (KJK). 

A Szegedi Tudományegyetem kiadásában a közeljövőben pedig megjelenik az innovációval 

foglalkozó cikkeim gyűjteményes kötete. Ezért a cikkek felsorolásától eltekintenék. 

Fontos volt számomra az a munka, amelyet az OECD NESTI csoportja keretében végeztem 

12 éven át. Sikerült hozzájárulnom Magyarország kutatás-fejlesztési és innovációs 

mutatószámrendszerének az OECD normákhoz való igazításához. A munkacsoport tagjaként 

segíthettem modern indikátorok alkalmazásának elsajátítását, de legalábbis a mérés iránti 

igény felkeltését néhány feltörekvő Latin-amerikai, ázsiai és afrikai országban. Szerepet 

játszottam abban is, hogy tudomány- technológia és innovációs mérési rendszerében ne 

szakadjon ismét ketté a világ, a hátramaradottak legyenek hajlandóak elsajátítani a fejlettek 

eredményeit és a legfejlettebbek figyeljenek oda és fogadják el a kevésbé fejlettek valós 

problémáira választ adó mutatószámok alkalmazásának igényét. 

Jelentős kihívásnak tartottam a karrierjük elején, vagy középső szakaszában lévő 

Közép-Kelet európai szakemberek képzésére az AAAS-el (American Association for 

Advancement of Science) közösen, a NATO tudományos programjának támogatásával 

létrehozott innovációs training szeminárium sorozatot. A programnak – amelyet sajnálatos 

módon a New yorki ikertornyok megsemmisítése megszakított – a modern tudomány- 

technológia és innováció-politikai gondolkodás terjesztése mellett fontos funkciója volt e 

régió országai közötti szakmai kapcsolatok építése is.  

Az eredmények közé tartozik, hogy az IKU az EU egyik kiválósági hálózatának 

(PRIME) teljes jogú tagja volt a hálózat EU támogatásának egész időtartama idején. Magam 

pedig két évig a végrehajtó bizottságban is közreműködtem. Mindezt az IKU tudományos 

teljesítménye és a PhD képzésben nyújtott teljesítménye tette lehetővé. 



Össze lehet-e egyeztetni a családot és a karriert? 

A családot számomra szüleim, nagyszüleim és testvérem jelentették. Az idősödő és 

betegeskedő emberekről való gondoskodás nem mindig volt könnyű feladat, de ezzel 

mindannyian szembenézünk. Édesanyám ápolása terhének nagy részét a testvérem magára 

vállalta, az ő áldozatos gondoskodásának köszönhetően, csak ritkán kellett lemondanom 

külföldi konferenciákon, munkacsoportüléseken való részvételt. A Világbank 

vezetőbeosztásba szóló felkérésének családi okokból nem tettem eleget, mivel sem 

testvéremet, sem akkor már nagy beteg édesanyámat nem akartam hosszú időre magára 

hagyni, annak ellenére, hogy testvérem biztatott a feladat elvállalására. 

Milyen hátrányokkal vagy előnyökkel jár nőnek lenni ezen a pályán? 

Ahhoz a generációhoz tartozom, amelyet kutatói pályáján számos hátrány ért. Talán a 

legnagyobb hátrány a kutatás nemzetközi főáramától, a szakirodalom egy jelentős részétől 

való mintegy két évtizedes elzártság volt. Ehhez képest sokkal kisebb jelentőségűek voltak 

számomra azok a hátrányok, amelyek nőként értek. Inkább mókásnak, mint hátrányosnak 

tartottam, amikor felkértek egy munkacsoport vezetőjének és az egyik férfi kolléga (egyetemi 

tanszékvezető) a megbeszéléseken csak a tanársegédjén keresztül volt hajlandó kommunikálni 

velem az első értekezleten. Személyes látogatással sikerült feloldani a helyzetet.  

Nagyon sok olyan hazai munkacsoportban vettem részt, ahol a férfi kollégák az első 

számú vezetőnek csak férfit tudtak elképzelni. Ha az így kiválasztott vezető értett ahhoz, amit 

csinál és érdekelte a munka, vagy jó munkafeltételeket biztosított, akkor egyáltalán nem 

zavart ez a munkamegosztás. A fontosnak tartott feladatokra és nem a címekre és rangokra 

koncentráltam.  

Mit tud javasolni a karrierjüket most kezdő női kutatóknak? 

Mindig tekintsék magukat egyenrangúnak férfi kollégáikkal és tartsanak igényt a 

teljesítményük szerinti elismerésre. Talán azt is javasolnám, hogy időnként küzdjenek meg a 

vezető beosztásért is, előttük már a női vezetők sokkal jobb mintája van, mint az én 

generációm előtt volt. 

Elégedett a saját szakmai életútjával? Gondolkozott valaha azon, hogy pályát 

módosítson? (Amennyiben igen, mért?) 

Bár állásaim szerint a kutatói pályám kissé görbének tekinthető. Néha nem volt könnyű 

összeegyeztetni a fizetéssel járó állásban végzett munkát és a kutatói tevékenységet, de soha 

nem mondtam le az utóbbiról. Az új összefüggések keresése, időnkénti felismerése számomra 

örömforrás. 

 

  



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

DR. JAKAB ÉVA 
 

 

 
1957. október 17. született Szegeden 
1972-1976 Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged 

1976-1981 jogi tanulmányok, JATE, Szeged 

1981  OTDK I. díj, közgazdasági tagozat 
1981  Dr. iuris, jogi diploma, summa cum laude 

1982-től JATE, majd SZTE Római Jogi Tanszékén folyamatos alkalmazásban 

1990  „dr. Univ.“ tudományos fokozat, Szegedi Egyetem 
1990  egyetemi adjunktusi kinevezés 

1992  kandidátusi fokozat, MTA, Budapest 

1993  egyetemi docens, JATE Állam- és Jogtudományi Kar, Római Jogi Tanszék 

2001  habilitáció, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
2002  tanszékvezetői kinevezés, SZTE Római Jogi Tanszék 

2002  egyetemi tanári kinevezés 

2005  MTA doktori cím (DSc) 
2005-2009 oktatási dékánhelyettes, SZTE ÁJTK 

2005-2009  MTA IX. Osztály ÁJTB választott tagja 

2007-2009  MTA IX. Osztály ÁJTB elnökhelyettese 

2006-2009  OTKA Társadalomtudományi Kollégium tagja  

2008-2012  ÖAW, Osztrák Tudományos Akadémia Antik Jogtört. Biz. választott tagja 

2008-  SZTE Egyetemi Doktori Tanács tagja 

2009-2011  tudományos dékánhelyettes, SZTE ÁJTK 

2009-től  Habilitációs Bizottság tagja, SZTE ÁJTK 

2010-2014  MTA IX. Osztály ÁJTB választott tagja és elnökhelyettese 

2009-2013  MTA Bolyai Szakértői Kollégium tagja 

2010-től  SZTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elnöke  

2011-2014  OTKA Bizottság kinevezett tagja, az MTA Elnöke javaslatára 

2011-2014  SZTE Tudományos Tanács tagja  

2012  akadémiai levelező (külső) tag, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 

Phil.-Hist. Klasse (Osztrák Tudományos Akadémia) 

2013-2016  Szenátus tagja, SZTE, a társadalomtudományok képviselőjeként 

2013-2017  tudományos dékánhelyettes, SZTE ÁJTK 

2013-2017  MTA Bolyai Szakértői Testület tagja 

2013-  A „Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert, Comitato Scientifico  

  Internazionale” — a Gérard Boulvert nemzetközi európai magánjogtörténeti 

  társaság Nemzetközi Tudományos Bizottságának kinevezett tagja  

(székhelye Nápoly) 

2014-2017  OTKA Bizottság kinevezett tagja, az MTA Elnöke javaslatára 

2014-2017 SZTE Tudományos Tanács tagja 

2014-  MTA IX. Osztály ÁJTB választott tagja 

 

 

KITÜNTETÉSEK, DÍJAK 

2013 Nívódíj, MTA (Akadémiai Kiadó) a „Szerzők, kiadók, kalózok ....„ c. könyvért 

2013- „Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert, Comitato Scientifico  

 Internazionale” — a Gérard Boulvert nemzetközi európai magánjogtörténeti 

 társaság Nemzetközi Tudományos Bizottságának kinevezett tagja (Nápoly) 



2012 akadémiai levelező (külső) tag, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 

Phil.-Hist. Klasse (Osztrák Tudományos Akadémia) 

2011 Pro Universitate Díj, SZTE 

2010 a 38. Deutscher Rechtshistorikertag Díja (C.H. Beck, Böhlau és Klostermann Verlag 

finanszírozásával, az előző két év legjobb német nyelvű, jogtörténeti tárgyú 

monográfiájának) – a „Risikomanagement beim Weinkauf (München, 2009) c. könyvért 

2009 Ipolyi Arnold Díj, OTKA 

2009 Peschka Vilmos Díj, MTA Jogtudományi Intézet 

2006 az év Professzora, SZTE ÁJTK 

2005 Magyar Felsőoktatásért Emlékérem 

1989 Miniszteri Dicséret 

 

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK, KUTATÓUTAK 

2014 Kutatóút, 1 hónap, Princeton, NJ, USA, Campus Hungary 

2014 Kutatóút, 2 hét, Edinburgh, Campus Hungary 

2013 Kutatóút, 2 hónap, Goethe Universität Frankfurt, Alexander von Humboldt-Stiftung 

2012 Kutatóút, 2 hét, All Souls College, University of Oxford 

2011 Kutatóút, 3 hét, All Souls College, University of Oxford 

2009 Kutatóút, 2 hónap, University of Texas at Austin, TA, M. Gagarin 

2000/01 Humboldt-ösztöndíj, Alexander von Humboldt-Stiftung, 14 hónap, Leopold Wenger 

Institut für Rechtsgeschichte, Universität München, D. Nörr 

1992 Kutatóút, 3 hónap, Collegium Hungaricum, Bécs 

1989 DAAD-ösztöndíj, 3 hónap, Leopold Wenger Institut für Rechtsgeschichte, München 

1986/87 DAAD-ösztöndíj, 10 hónap, Leopold Wenger Institut für Rechtsgeschichte, München 

 

SZERVEZETT NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK 

2012 „Sale and Community“ — Budapest, az 5. konferenciája a „Legal Documents in Ancient 

Soecieties“ kutatócsoportnak – www.ldas-conf.com 

2011 „Leges damnatae“ — nemzetközi szeminárium Szeged 

2007 „Rechtsgeschäfte von Gewaltunterworfenen“ — Workshop, Szeged 

2005 „Griechische juristische Inschriften und Papyri“ – Workshop, Szeged 

2004 „Römisches Kaufrecht“ – nemzetközi konferencia Budapesten, az Alexander von 

Humboldt-Stiftung és a Fritz Thyssen-Stiftung támogatásával 

2003 „Vertragspraxis und Römisches Recht“ – nemzetközi konferencia Nagycenken, az 

Alexander von Humboldt-Stiftung és a Fritz Thyssen-Stiftung támogatásával 

2002 „Kredit- und Bankgeschäfte im antiken Rom“ – Workshop Szeged 

 

DOKTORI FOKOZATSZERZÉSBEN TÉMAVEZETÉS 

Nagy Éva (2014, SZTE): „A vevő-fogyasztó tradicionális jogai ingó adásvétel teljesítése esetén“ 

Pozsonyi Norbert (2012, SZTE): „Zálogjog a szerződési okiratok tükrében. (Kauteláris praxis a 

preklasszikus és klasszikus korszakban” 

Molnár István (2012, SZTE): „Szabadalmi anyagi jogi problémák és megoldási elképzelések 

közfinanszírozású kutatóhelyeken”(50 %) 

Philip Leitner (2008, nemzetközi doktori, Universität Graz): „Hellenistische Bankurkunden. Bank und 

Zahlungsanweisung im ptolemäischen Agypten und republikanischen Rom“(50 %) 

Andrea Colorio (2008, nemzetközi doktori, Università degli Studi di Milano Bicocca): “Aspetti delle 

garanzie reali nella Grecia antica” (50 %) 

 

 



Fontosabb kutatási együttműködések, pályázatok 
   

2014 - „Money in the Ancient World” – Universität Zürich, Universität Trier, University of 

Edinburgh  

2013 - „Cashless Financial transactions” – University of Edinburgh, School of Law 

2013 - Oxford Handbook of Roman Law and Society, Chapter Inheritance – nemzetközi 

kutatócsoport a University of Oxford, University of Chicago és a University of Edinburgh 

vezetésével 

2012-14 TÁMOP, kuatatóegyetemi projekt, SZTE, szellemi tulajdon 

2011-12 TÁMOP, kuatatóegyetemi projekt, SZTE, Doktori Iskola 

2010-12 TÁMOP, kuatatóegyetemi projekt, SZTE, szellemi tulajdon 

2010-14 „Jogélet az ókori Puteoliban“ — OTKA K kutatási projekt 

2008- „Legal Documents in Ancient Societies” – nemzetközi kutatási projekt, további információ 

http://www.ldas-conf.com 

2004-08    „Humanizmus és jogtudomány“ – OTKA K kutatási projekt és DFG (Német Kutatási  

       Alap), Prof. W. Kaiser, Universität Freiburg i.Br. , Németország  

2004 „Römisches Kaufrecht“ – nemzetközi projekt és konferencia, Alexander von Humboldt 

Stiftung, Fritz Thyssen-Stiftung  

 Kiadvány: „Kaufen nach Römischem Recht. Antikes Erbe in den europäischen 

Kaufrechtsordnungen“, szerk. E. Jakab / W. Ernst, Springer, Berlin-Heidelberg-New York 

2008, 266 o. 

2003 „Vertragspraxis und Römisches Recht“ – nemzetközi projekt és konferencia, Alexander 

von Humboldt Stiftung, Fritz Thyssen-Stiftung 

 Kiadvány: „Usus Antiquus Juris Romani. Antikes Recht in lebenspraktischer Anwendung“, 

szerk. W. Ernst / E. Jakab, Springer, Berlin-Heidelberg-New York 2005, 245 S. 

 

 

 

  



Interjú Dr. Jakab Évával 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Miért ezt a pályát választotta? 

A Radnóti Gimnáziumba jártam Szegeden, humán tagozatra, ahol kiemelt óraszámban 

tanultunk nyelveket. Az érettségi előtt el kellett gondolkodni a folytatáson. Mivel édesapám 

jogász volt, érdekesnek és vonzónak találtam ezt a szakmát. A szegedi Jogi Karról is csak 

jókat hallottam. Nagyon büszke is voltam, amikor felvettek. Annak idején még nagyon 

szigorú írásbeli és szóbeli felvételi volt, amire egy éven át keményen készültünk (mellette az 

érettségi vizsga tényleg gyerekjáték volt). Öt-hatszoros volt a túljelentkezés, csak a legjobb 

eredményekkel lehetett bekerülni. Már csak ez a kihívás is izgatott. 

 

Tekint-e valakit példaképének? 

Az egyetemi pályámon elsődleges példaképem Pólay Elemér professzor úr, akitől annak 

idején a római jogot tanultam, és aki felvett a végzés után erre a tanszékre. Igazi régi vágású 

professzor volt és úriember, a háború előtt, 1938-ban Koschaker-nél tanult római jogot 

Berlinben. Kiválóan írt és beszélt németül, nemzetközi tekintély volt, elhivatott a szakmája 

iránt. Külföldi tanulmányokra is ő küldött, szakmai barátjához, Dieter Nörr professzorhoz 

Münchenbe. Ő a másik nagy példaképem. Nagyon sokat tanultam tőle és a müncheni 

kollégáktól: tudományos vitakultúrát, német precizitást, elhivatottságot. 

 

Mit tart karrierje eddigi csúcspontjának? 

Nehéz csúcspontot megnevezni, hisz sokszor egy jól sikerült tantermi előadás nagyobb 

örömet okoz, mint egy tudományos győzelem pl. egy konferencián. De ha a szó általános 

értelmében gondolkodunk, akkor nyilván az MTA doktori cím elérése és az Osztrák 

Tudományos Akadémia levelező (külső) tagjává választás a két nagy csúcspont. Nagyon nagy 

élmény volt a két monográfiám megjelenése a C.H. Beck Kiadónál Münchenben is - rengeteg 

munka fekszik mindkettőben. De minden monográfia átvétele a nyomdától nagy élmény. 

 

 

 



Mit tart kutatómunkája legnagyobb eredményének? 

A kutatómunka két nagy eredménye a két fent említett monográfia. A másodikra rangos 

német kitüntetést is kaptam. 

 

Össze lehet-e egyeztetni a családot és a karriert? 

Persze, sőt muszáj is. Szerintem az a jó és igazán kreatív kutató, aki egyszerű és természetes 

(sőt természetközeli) életet él. Az emberi élethez - a természeti törvények szerint is - hozzá 

tartozik a családalapítás, a gyerekáldás. A magánéletre szentelt idő sohasem elvesztegetett idő 

- lelki erőt, emberi tartást kapunk a családtól, melegséget, ami nélkül nehéz lenne élni.  

 

Milyen hátrányokkal vagy előnyökkel jár nőnek lenni ezen a pályán? 

Bár közhelynek hangzik, sajnos még mindig igaz, hogy a nők sokkal nehezebb helyzetben 

vannak ezen a pályán. Nézzük csak meg a statisztikákat: hány százalék a női professzorok, 

MTA doktorok vagy akadémikusok aránya! 

Előnyt nemigen tudnék említeni - a teljesítmények terén legalább annyit kell letennünk az 

asztalra, mint a férfiaknak.  

 

Mit tud javasolni a karrierjüket most kezdő női kutatóknak?  

Azt javasolnám nő-társaimnak, hogy ne adják fel. A családalapítás, a gyerek(ek) születése 

elvonja a figyelmet - de néhány év után már felszabadulnak energiák. Ha ezeket tudatosan 

visszairányítjuk a tudomány felé, újra be lehet kapcsolódni, és a szorgalmas munka meghozza 

a gyümölcsét. 

 

Elégedett a saját szakmai életútjával? Gondolkozott valaha azon, hogy pályát 

módosítson? 

Egyszer gondolkodtam csak komolyan a pályamódosításon, amikor Pólay professzor úr 

váratlanul meghalt. Nagyon elbizonytalanodtam, pánikba estem. 

Egyébként azt gondolom, hogy nagy eredményeket többnyire csak akkor tudunk elérni az 

életben, ha kitartunk, elmélyülünk. A tudományos kutatás ráadásul nem egyszerűen szakma, 

ez inkább szellemi játék és szenvedély. Ha valaki egyszer ráérzett az ízére, ha megérezte a 

szárnyalást, az új felismerések izgalmát - szeretné azt újra és újra megélni. 

  



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

DR. KEVEI FERENCNÉ DR. BÁRÁNY ILONA 
 

 
SZEMÉLYES ADATOK 

Születési év: 1941, szeptember 23. 
Végzettség: egyetem, József Attila Tudományegyetem Szeged, 1960-1965 

Képzettség: biológia-földrajz szakos középiskolai tanár.  

Oklevél sz.: 82/1965. 

Nyelvtudás:német középfok, angol társalgás 
Családi állapot: özvegy,  

Férjem néhai Dr. Kevei Ferenc DSc, az SZTE Mikrobiológia tanszék vezetője volt, két gyermekünk van: 

Zoltán molekuláris biológus (növény genetikus), Marie Curie ösztöndíjasként került Párizsba, jelenleg az 
angliai Cranfieldi Egyetem kutatója, Éva szintén molekuláris biológus (humán genetikus), Humboldt 

ösztöndíjjal került a németországi Freiburgba, jelenleg a Kölni Egyetem kutatója. 

 

MUNKAHELYEK ÉS BEOSZTÁSOK 
1965.augusztus 1. - 1966.junius 30: egyetemi gyakornok, JATE Gazdasági Földrajzi Tanszék 

1966. julius 1. - 1970. március 30: tudományos munkatárs, JATE Gazdasági Földrajzi Tanszék 

1970. április 1. - 1972. április 30: tudományos segédmunkatárs, JATE Éghajlattani Tanszék  
1972. május 1. -1974. április 30: JATE Természeti Földrajzi Tanszék tanársegéd,  

1974. május 1. - 1983. június 30: egyetemi adjunktus, JATE Természeti Földrajzi Tanszék 

1983. július 1. - 1995.junius 30: egyetemi docens, JATE Természeti Földrajzi Tanszék 
1995. június 30. - 2003. december 31: tanszékvezető egyetemi docens SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi 

Tanszék 

2004. január 1.- 2006. szeptember 23: tanszékvezető egyetemi tanár SZTE TTIK Éghajlattani Tanszék 

2006. szeptember 23. - 2011. szeptember 23: egyetemi tanár SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi 
Tanszék 

2011. szeptember 23 -  Professzor emerita SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék 

 

TUDOMÁNYOS FOKOZATOK 

1966. Szeged, JATE: egyetemi doktor. Oklevél: 2154-3/1966 

1982. Budapest, MTA: földrajztudomány kandidátusa. Oklevél sz.: 9418.     
1996. Szeged, JATE: habilitáció. Oklevél: 5/1977 

2003. Budapest, MTA akadémiai doktor (nőként elsőként a hazai földrajztudományban) Anyakönyvi 

szám: 4242. 

 

EGYETEMI OKTATÓI TEVÉKENYSÉG 

Graduális képzésben a Talajföldrajz, Biogeográfia, Klimatikus morfológia és Tájökológia c. 

főkollégiumok, valamint a Geomorfológia és Tájökológiai tervezés főkollégium néhány fejezetének 
tartása. Karsztökológia, Karsztos tájtípusok és a Talajok környezetterhelése témakörben speciális 

kollégium tartása. A posztgraduális képzésben PhD kurzusok Tájökológiából és Karsztmorfológiából, 

Laborvizsgálati módszerekből. A környezetvédelmi posztgraduális képzésében Biogeográfia, Tájökológia 

és Globális környezeti problémák kurzusai.  
Minden évben 6-8 szakdolgozó és diplomamunkás szakmai irányítását végzem, s 2-3 diákkörös hallgatóm 

jelenik meg Országos Diákköri konferenciákon, ahol helyezéseket érnek el. Egy tanítványom Pro Scientia 

érmet nyert el. Eredményes diákköri szakmai támogató munkám alapján 2001-ben az Oktatási 
Minisztériumtól Mester Tanár kitüntetést kaptam. 

Eddig 9 doktorandusz védett irányításommal, jelenleg 5 PhD ösztöndíjas szakmai munkáját irányítom, 46 

éves egyetemi oktatói gyakorlatom van.  

 

EGYETEMI VEZETŐI TISZTSÉGEK 

1983 - 1992 JATE Természeti Földrajzi Tanszék helyettes vezetője, 

1992 - 1993 JATE Természeti Földrajzi Tanszékének megbízott vezetője, 



1995 - 2006 SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének vezetője, 

2006 –2011 Ugyanitt tanszékvezető helyettes nyugdíjazásig. 
1998 - 2003 SZTE Földrajzi- és Földtani Tanszékcsoport vezetője, 

Az SZTE Természettudományi Kar Tanácsának választott tagja 3 periódusban, és a  TTIK Tudományos 

Bizottságának tagja 2006-2011 között. 

 

 

TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG 

Karsztos felszíni formák genetikai vizsgálata, különös tekintettel a karsztos mikroformákra. A karsztok 
ökológiai rendszerének kutatása, kapcsolatrendszereinek és folyamatainak, valamint a karsztok 

környezetminőségének változás vizsgálata hazai és külföldi karsztokon. Geo- és tájökológiai kutatások, 

különös tekintettel a biogén faktorok tájfejlődésben betöltött szerepére. Különböző tájtípusok 
tájháztartásának és természetvédelmi funkciójának vizsgálata a tájhasznosítás és tájmenedzsment 

szempontjából.  

Az alternatív energiák szerepe a jövő energiaellátásában, különös tekintettel a szélenergiára, a szélenergia 
hasznosítás Dél-alföldi lehetőségeinek kutatása. 

A karsztok környezeti változása témakörben 1995-ben az Acta Geographica nemzetközi különszámának, 

1999-ben angol szerkesztő társsal az IGU Karszt Bizottsága „Essays the Ecology and Conservation of 

Karst” című kötetének szerkesztése, 1998-tól az Acta Climatologica Szegediensis szerkesztése 2006-ig. 
Eddig egy tankönyv a Tankönyvkiadónál, egy önálló és egy társszerzéses egyetemi jegyzet, egy karsztos 

szakmai könyv, 33 könyvrészlet, 199 tudományos közlemény (ebből 85 külföldön jelent meg). 3 

nemzetközi konferenciát szerveztem itthon, 8 könyvet szerkesztettem, saját gyűjtés alapján több, mint 700  
hivatkozás történt cikkeimre. 

 

 

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 
Rendszeresen részt veszek tudományos minősítési eljárásokban. Opponense három akadémiai védésének, 

két kandidátusi védésnek, több PhD védés, és szakmai doktori szigorlat vizsgabizottságában működtem 

közre. Az SZTE Doktori Iskola „Geoökológia” programjának vezetője voltam több,  mint egy évtizedig, 
irányításom alatt közel 9 fő szerezte meg a PhD doktori címet. 

 

 
Az SZTE Egyetemi Habilitációs Bizottságágának ma is földtudományi képviselője vagyok 

Az alábbi tudományos szervezeteknek voltam és vagyok tagja: 

- International Geographical Union, Environmental Changes on Karst Areas, bizottsági tag,  full 

member ,  
- International Geographical Union, Sustainable Management and Development of Karst Terrains 

Commissio, full member 1996-tól 2012-ig , 

- WCPA Working Group on Cave and Karst Protection (IUCN Bizottság) tagja 2000-től, 
- MTA Természetföldrajzi Tudományos Bizottság, választott tagja 1996-tól, jelenleg,  

- a Geomorfológiai Albizottság titkára ugyanitt 1997-2000 között, 

- Földrajzi OTKA Bizottsági tag 1997-2001 között, majd szakterületi elnök 3 éven keresztül 
- MTA Meteorológiai Tudományos Bizottság, Éghajlati Albizottság tagja 1997-től 

- Magyar Földrajzi Társaság választmányi tag 1994-től, 

- Magyar Földrajzi Társaság Szegedi Osztályának 1990-1996 között titkára, 1996-2006 között elnöke 

- Magyar Karszt és Barlangkutató Társaság tagja 1982 –től 
- Szegedi Akadémiai Bizottság Föld- és Környezettudományi Bizottságának elnöke 2002-2011 között 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK 

A Tübingeni Eberhard-Karls Egyetemmel 9 éve van szakmai együttműködés karsztökológiai témában, de 
a talajok környezetterhelésére vonatkozó kutatások is jelentősek. Karsztos témakörben meghívott előadó 

voltam, 2 Nyári Egyetemre kaptam meghívást „Ökológia, ökonómia, környezetvédelem” témakörben. 

Több hallgatói terepgyakorlat cserét szerveztünk, elsősorban a környezet-érzékeny karsztok vizsgálata 
témakörben. Több mint 10 tanulmány a közös kutatások eredményeként született.  

ERASMUS kapcsolatunk van oktatói és hallgatói mobilitással a Durhami Egyetemmel. Ennek eredménye 

a közös karsztos tájvizsgálatok, amelyből szintén jelent meg közös publikáció. PhD hallgatóim 3 év óta 

többhónapos ösztöndíjjal voltak Durhamban, nálam két durhami hallgató volt karsztos témában képeztem 
tovább őket. A Bordeauxi Egyetemmel szoros szakmai kapcsolatom révén 1 PhD hallgatóm közös 

francia-magyar PhD képzésen volt Bordeauxban, jelenleg egy doktoranduszom nyert el 3 éves ösztöndíjat 

Salzburgba 

 

 

NEMZETKÖZI KONFERENCIASZERVEZÉS 
1. International Geographical Union Study Group for Environmental Changes in Karst Area 

Konferenciája szlovák-magyar közös szervezésben, Jósvafőn1991./A hazai rendezvény 

szervezőtitkára voltam/. 

2. 1995-ben a Tübingeni Egyetem Internationales Zentrum-a közreműködésével nemzetközi 
konferenciát szerveztem Miskolc központtal „Ökologie, Ökonomie, Umweltschutz und 

Raumplanung” címen (konferenciaszervező Prof. Pfeffer, Prof Förster, Kevei Ferencné). 

3. Az International Geographical Union Sustainable Development and Management on Karst Areas 
magyarországi konferenciájának szervezése 1999. Szept. 5-9 között Budapest-Miskolc központokkal 

„Natur Conservation and Sustainable Development on Karst Terrain„címmel. 

 

 

SZAKMAI ÉS EGYÉB ELISMERÉSEK 

- Kiváló Munkáért 1982  

- Pro Stientia Érem 1989 
- Pro Geographia 1996 

- Mester Tanár  2001 

- Tudással Magyarországért, OTDT Emléklap, 2002. 
- Felsőoktatásért Emlékplakett 2002 

- Széchenyi Professzor 1999-2002. 

- Széchenyi István ösztöndíj 2003-tól. 

- Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 2004 
- Kadic Ottokár Érem 2005. 

- Pro Universitate 2008 

- Lóczy Lajos Emlékérem, 2009. 
- Klebelsberg Kuno emlékérem 2011 

- Magyar Földrajzi Társaság Tiszteletbeli tagság, 2013  

 

 

  



Interjú Dr. Kevei Ferencné Dr. Bárány Ilonával 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Miért ezt a pályát választotta? 

Gyermekkorom óta tanár szerettem volna lenni. 4 gyermekes családból származom, 

testvéreimmel mindannyian tanárok lettünk (szüleink postamesterek voltak). A földrajz szakot 

a középiskolai tanárom hatására választottam, szerettem a természetet, s ez is hozzájárult, 

hogy a természeti táj és az élővilág tanulmányozását választottam. 

 

Tekint-e valakit példaképének? 

Nem választottam sohasem példaképet, mindig igyekeztem úgy élni, ahogyan szüleim és az 

iskola megtanítottak, és később a saját életérzéseim irányítottak. Amennyiben a kérdés arra 

vonatkozik, hogy vannak-e olyan emberek, akik példaképnek tekinthetők, akkor a válaszom 

az, hogy mindig nagyra becsültem a tehetséges és szorgalmas embereket, az élet bármely 

területén dolgozzanak.  

 

Mit tart karrierje eddigi csúcspontjának? 

Úgy gondolom, hogy az életem során mindazt elértem, amit szerettem volna. Talán ezért 

lettem Magyarországon nőként első földrajztudományi akadémiai doktor. Az egyetemi oktatói 

pályán fontos volt számomra, hogy a szakmai tudás mellett, megszerettessem hallgatóimmal 

szakterületemet, s úgy tűnik elfogadtak minden tekintetben. Sok hallgató nálam végezte 

szakmai munkáját az egyetem befejezéséig, sőt azt követően, a doktori képzésben is. Talán 

azt tekintem a legfontosabb eredménynek, hogy végzett hallgatóim közül többen a 

felsőoktatásban, és kutatóhelyeken dolgoznak eredményesen.   

 

Mit tart kutatómunkája legnagyobb eredményének? 

Kutatómunkámat a karsztok (mészkőhegységek) formakincsének és környezeti állapotának 

vizsgálata képezte. Ebben a tekintetben, hazánkban elsőként kezdtem kutatni a klíma-talaj-

növényzet szerepét karsztok ökológiai rendszerének fejlődésében. Ezzel kapcsolatban 

klimatológiai, talajtani, és vegetációs vizsgálatokat végeztem különböző karsztos területeken. 

Ebből a témából jelentek meg publikációim és tartottam előadásokat hazai és nemzetközi 

konferenciákon. Sok országban tanulmányoztam a karsztok természetét és az emberi 

tevékenység hatását a karsztok változásaiban. 

 

 



Össze lehet-e egyeztetni a családot és a karriert? 

Úgy ítélem meg, hogy abban az esetben, ha az embernek olyan társa van, mint nekem volt, az 

minden nehézséggel meg tud küzdeni. Legfontosabb a harmónia, amit meg kell teremteni a 

családi életben. Kétségtelenül a gyermekek felnevelése az Anyától biológiailag többet kíván 

az első időben, mint az Apától, azonban ha mindketten azonos szinten és életfelfogással 

nevelik gyermekeiket, nem lehet probléma. Nekem ez megadatott, elég korán, 5 hónap 

multával már visszaálltam a szakmába mindkét gyermekem megszületése után. Nagy szerepe 

volt gyermekeim egészségének abban, hogy a szakmát s tudtam megfelelő időben folytatni. 

Kétségtelenül ehhez hozzájárult az is, hogy megfelelő bölcsődei és óvodai ellátásban 

részesülhettünk. Összességében a karrier, megfelelő szociális ellátás (bölcsőde, óvoda) mellett 

összeegyeztethető a családdal, amit gyermekeink eredményes pályája is visszaigazol. 

 

Milyen hátrányokkal vagy előnyökkel jár nőnek lenni ezen a pályán? 

Én sohasem tekintettem magam a szakmában nőnek, így sem hátrányát, sem előnyét nem 

éreztem. Minden helyzetben, oktatói és kutatói minőségemben úgy gondoltam, hogy az nem 

szempont egy pályán, hogy milyen nemű az illető. Sohasem volt szükségem arra, hogy 

környezetemtől valaki engedményeket tegyen nekem azért, mert nő vagyok. Mint korábban 

említettem, ennek egyik fontos tényezője, hogy biztos családi hátterem volt, férjemmel 

mindig azonos szinten érezhettem magam, a család gondjait mindig közösen oldottuk meg. 

Nyilván az is lényeges, hogy a munkahelyén milyen vezetője van az embernek. Ebből a 

szempontból nekem nem volt problémám, korábbi vezetőim elismerték teljesítményemet, 

később tanszékvezetőként én is mindig odafigyeltem arra, hogy munkatársaim ne tegyenek 

különbséget nemek szerint a kollektívában. 

 

Mit tud javasolni a karrierjüket most kezdő női kutatóknak? 

Vállalni kell a feladatokat ugyanúgy, mint férfi társaink. Ne legyen a nő előítéletes a másik 

nemmel szemben, akkor vele szemben sem lesz a környezete előítéletes. A gyermeknevelés 

nem biztosít előnyöket a nőnek, meg kell találni az összhangot a család és a munkavégzés 

között. Nem kell kitüntetett helyzetbe hozni a család egyik vagy másik tagját ebben a 

közösségben. Azt tudom javasolni, hogy a párválasztásban legyen mindenki biztos, mert a 

család és a munka összeegyeztetése csak azonos életfelfogású emberek harmonikus 

együttélésében valósítható meg problémák nélkül.  

 

 

Elégedett a saját szakmai életútjával? Gondolkozott valaha azon, hogy pályát 

módosítson? (Amennyiben igen, mért?) 

A fentiek alapján már látható, hogy elégedett vagyok életpályámmal, nem gondolkoztam soha 

azon, hogy pályát módosítsak. Életem során a családot és a szakmát egyformán fontosnak 

tartottam, férjem elvesztése után, ma már a gyermekeim sikerei a legfontosabbak számomra.  
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Miért választotta ezt a pályát? 

A kémiát azért választottam, mert már középiskolában is érdekelt. Akkor még a kutatásról 

semmit sem tudtam. Nagyon jó kémiatanárom volt, ő adott motivációt. Miután az egyetemen 

jó tanuló voltam, felmerült, hogy itt maradok, és tudományos fokozatot szerzek, így kerültem 

be a kutatásba. Az oktatás pedig ezzel együtt járt, mert elvárták, hogy ha valaki itt kutató, és 

állást kapott, akkor oktatást is végezzen. 1985-ben végeztem és 1986 óta oktatok. 

Tekint-e valakit a példaképének? 

Az előadásom végén megemlítettem néhány tanáromat és tudományos vezetőmet, és 

elmondhatom, hogy őket tekintem a példaképeimnek. Huhn Péternek például olyan óriási 

tudása volt, hogy azt mi már meg se tudjuk közelíteni. Engem még tanítottak a régi, 

hagyományos értelemben vett professzorok.  

Mit tart a karrierje eddigi csúcspontjának? 

Az MTA doktori fokozatot, mert úgy gondolom, hogy ezzel elértem azt, amit elérhettem.  Az 

is jó dolog, hogy sokat utazhattam, és eljuthattam különböző helyekre szakmai konferenciák 

előadójaként. Franciaországban, Lyonban töltöttem fél évet, az angliai Bristolban két évet 

éltem, Berlinben pedig hosszabb-rövidebb időszakokat töltöttem, összesen körülbelül két és 

fél évet. A három tanulmányút közül szakmailag az utolsó volt a legjobb, mert egy teljesen új 

témában kellett magamat kipróbálnom, és úgy érzem, sikerült megfelelnem az elvárásoknak, 

mert akkor már megvolt az ehhez szükséges kutatói tapasztalatom. 

Mit tart a kutatómunkája legnagyobb eredményének? 

Talán azt a dolgozatot, amit Berlinben kellett megírnom, mert az nagyon nagy munka volt. A 

mi munkánkat tulajdonképpen a dolgozataink minősítik. A tanítványaimat is nagy 

eredménynek tarthatom, mert az is sikerélmény, ha olyan diákok kerülnek ki az egyetemről, 

akiknek mi, oktatók, valamit át tudtunk adni. Én is tanulok tőlük, mert időnként mondanak 

olyan dolgokat, ami előrevisz akár tudományban, akár pozitív gondolkodásban. A külföldi 

együttműködéseim közül az argentin projektet tartom a legjobbnak, mert abban nemcsak 

szakmai, hanem emberi kapcsolatok is kialakultak. Azóta is tartjuk a kutatópartnereinkkel a 



kapcsolatot, most is vannak közös munkáink, holott a projektnek már vége. A tapasztalatcsere 

volt a projekt lényege, az eredménye pedig a közös publikációk, konferenciaanyagok. 

Össze lehet-e egyeztetni a családot és a karriert? 

Szerintem össze lehet egyeztetni, de nem lehet tudatosan csinálni, hogy az agyam felét az 

egyikre, a felét a másikra állítom. Mindig annak van prioritása, ahol az ember éppen van. Ha 

itt vagyok a munkahelyemen, és egy kísérletet végzek, akkor csak arra koncentrálok. 

Különösképpen vonatkozik ez a cikkírásra, ami alkotómunka. Teljesen rá kell állni, föl kell 

turbóznia magát az embernek, és nagyon nehéz onnan visszaállni a hétköznapi teendőkre. 

Nekem mindig a gyerekeim voltak a legfontosabbak, a tudományban pedig annyit haladtam, 

amennyit tudtam mellettük. Két lányom van, a nagyobbik egyetemista, a kisebbik 

középiskolás. Sokszor előfordult, amikor még kicsik voltak, hogy bejöttem dolgozni, majd 

csörgött a telefon, hogy a gyerek belázasodott. Akkor mindent félbehagytam, mentem, és 

három-négy napig őt ápoltam. Úgy érzem, hogy ez nagy törést nem okozott, mert sokfelé 

tudok figyelni, mint ahogy a nők általában. Amikor a gyerekeim kicsik voltak, akkor a 

tudományos munka kicsit háttérbe szorult. Most, hogy nagyobbak, más jellegű teendőim 

vannak velük kapcsolatban. Amikor a családdal minden rendben van, akkor a tudománnyal is 

jobban lehet haladni, az oktatómunkát viszont mindig el kell végezni. 

 

Milyen hátrányokkal vagy előnyökkel jár nőnek lenni ezen a pályán? 

Előnyét nem tudok mondani. A hátránya az, hogy minket állandóan a férfiakkal hasonlítanak 

össze. Én is szembesültem azzal fiatalabb koromban, amikor az állásomra pályáztam, hogy 

senkit nem érdekel, hogy nő vagyok és családanya, nekem ugyanannyit kell felmutatni, mint 

egy férfinak.  Ezzel akkor sem értettem egyet és rosszul is esett, de tudomásul vettem. Az a 

véleményem, hogy a tudományban kétféle típusú nő van. Az egyik a férfias típusú, aki nem 

vállal családot és gyereket, hanem úgy tud dolgozni, mint egy férfi, és a karrierért lemond 

mindenről. A másik véglet a családanya, aki a családját helyezi előtérbe, és emiatt a 

szakmájában a háttérbe szorul. Nagyon kevesen tudnak az elvárásoknak megfelelően haladni 

a tudományos munkában, ha mellette még gyerekeket is nevelnek. Én pedig valahol a két 

véglet között vagyok. Kaptam nagyon sok támadást, szakmai kritikát is, ezeket tudomásul 

vettem, bár sokszor nem értettem velük egyet.  Szerintem alapvetően azért nehezebb a nők 

helyzete a tudományban, mert nagyon magasak velünk szemben az elvárások.  

Mit tud javasolni a pályájukat most kezdő női kutatóknak? 

Azt javaslom, hogy menjenek el külföldre és szerezzenek tapasztalatokat. Most már sokkal 

több lehetőség van erre, mint az én időmben. Ha valaki elkötelezett, érdemes megszerezni a 

tudományos fokozatot és utána külföldre menni, dolgozni, nyelvet tanulni, tapasztalatokat 

szerezni. Utána pedig vissza lehet jönni, és eldönteni, hogy a kutatás, az ipari szféra vagy a 

család a vonzó folytatás. Mindenki maga találja meg az útját, de azt is nagyban befolyásolja a 

családi háttér. Aki egyedülálló anyuka, annak sokkal nehezebb a dolga, mint annak, aki 

mögött ott van egy támogató férj vagy család. Az emberek teherbírása is különböző. 

 



Elégedett a szakmai életútjával? 

A mi pályánkon az ember soha nem lehet tökéletesen elégedett, de azt hiszem, hogy 

megtettem, amit tudtam. Ha most újrakezdeném, azért változtatnék néhány dolgon. Azzal 

elégedett vagyok, hogy az MTA doktori fokozatot sikerült megszereznem, mert ez nagy 

munka volt. Nem szívesen állnék neki még egyszer a disszertáció megírásának. Mostanában 

kicsit hiányoznak az új kihívások, megint jó lenne egy külföldi munka, amely motiválna. A 

munkahelyemmel, a munkatársaimmal és a körülményekkel elégedett vagyok. 

 

Gondolkozott-e valaha azon, hogy pályát módosítson? 

Nem, mert már beledolgoztam magam ebbe a szakmába. A saját lányomnak viszont azt 

mondtam, hogy a kutatói pálya nagyon nehéz, és nem biztos, hogy neki való. Nem beszéltem 

le, de felhívtam a figyelmét azokra az akadályokra, amiken nekem keresztül kellett mennem. 

Nagyon magasak az elvárások, és minden helyzetben keményen helyt kell állni. Őt ettől egy 

kicsit féltem. Mivel állatorvostan-hallgató, nem valószínű, hogy kutatással fog foglalkozni. 
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Miért ezt a pályát választotta? 

 

 A gyógyszerészi pálya, igazán nőknek való hivatás, hallottam sokszor a családomban, ahol 

volt gyógyszerész végzettségű családtag. A gyógyítás, mások megsegítése mindig is a 

gondolkodásom középpontjában volt. Ehhez azután társult egy olyan kreativitás, alkotási 

vágy, amit a gyógyszerészet művelésében láttam megvalósíthatónak.  Nem csalódtam. Az 

egyetemi évek alatt megtanultam a lényeget meglátni, rendet teremteni magam körül, ami 

alapvető feltétele a fontos és precíz gyógyszerészi munkának, majd rátaláltam a kutató munka 

örömére.  

 

Tekint-e valakit példaképének? 

 

Igen. Példaképemnek tekintem az Édesanyámat, Révész Imrénét (szül. Daku Piroska), akitől 

kitartást, meg nem hátrálást tanultam. A mai napig vallom, hogy soha nem szabad feladni. Ha 

pici is a remény, optimistának kell lenni. Ezt adtam tovább tanítványaimnak is. 

Szakmai példaképem pedig Dr. Kedvessy György néhai professzor tekintem, akinek 100. 

születésnapját éppen ebben az évben ünnepeltük. Neki köszönhetem azt a szakmai hátteret, 

amire nagyon büszke vagyok, s ami végig kísérte egész szakmai pályafutásomat. 

 

Mit tart karrierje eddigi csúcspontjának? 

 

Az MTA doktora cím elnyerését. Ehhez kapcsolódóan két szakterület (kristályosítás és 

gyógyszerformulálás) ismeretanyagának ötvözése. Új minősítő paraméterek bevezetése az 

alapanyaggyártásba. Szakkönyv megjelentetése „Kristályosítástól a tablettázásig” címmel 

(2007), valamint a Magyar Kémikusok Egyesületén belül a „Kristályosítási és a 

gyógyszerformulálási” szakosztály létrehozása. Ehhez kapcsolódóan Joachim Ulrich 

professzorral kooperációban (Martin-Luther- Egyetem, Halle-Wittenberg, Németország) több 

fiatal kutatót támogattunk a téma megismerésében és művelésében, ezzel mintegy lendületet 

adva a hazai ilyen irányú kutató és fejlesztő munkának is.  

 

 



Mit tart kutatómunkája legnagyobb eredményének? 

 

Olyan szabadalom bejelentése ipari partnerrel, amelynek hasznosítása is megtörtént, piacon 

levő készítmény formájában (2012).  

Jelenleg nanotechnológiai alapkutatásaink jelentenek olyan hasznosítható eredményeket, 

amelyre a gyógyszeripar is felfigyelt, s aminek révén bekapcsolódtunk ipari fejlesztő 

munkába is.   

 

Össze lehet-e egyeztetni a családot és a karriert? 

Azt gondolom, hogy igen, de alapvetően igen jó családi háttérre van szükség. Az a nő tud 

igazán magas színvonalon dolgozni, aki boldog, kiegyensúlyozott az élet minden területén. 

Tehát a családanyaság vállalása legalább olyan fontos, mint a kutató munka, a figyelmes 

feleség szerepének betöltése. Jó szervezéssel minden megoldható, de nagyon nagy kitartásra 

és elhivatottságra van szükség, bármelyik területet is tekintjük. 

 

Milyen hátrányokkal vagy előnyökkel jár nőnek lenni ezen a pályán? 

Semmilyen hátrányát nem éreztem női mivoltomnak a kutatói pálya során. A férfiak ezen a 

területen elismerik a teljesítmény, még ha sokszor kellemetlen is nekik. Talán hátrányt az 

jelentett, hogy a gyerekek jövetelével lépéshátrányba kerültem, de később ezt bepótoltam.   

 

 

Mit tud javasolni a karrierjüket most kezdő női kutatóknak? 

Azt gondolom, hogy a fent leírtakból egyértelműen kiszűrhető a javaslatom.  

Elhivatottság, kitartás, család, biztos szakmai háttér.  

 

 

Elégedett a saját szakmai életútjával? Gondolkozott valaha azon, hogy pályát 

módosítson? (Amennyiben igen, mért?) 

Soha nem módosítanám a pályámat. Nem is tettem erre kísérletet. Mindent elértem, amit 

nagyon akartam. Minden szempontból boldog NŐ vagyok. 

  



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

DR. SAJTI ENIKŐ 
 

 
 

SZEMÉLYI ADATOK 

Születés dátuma, helyszíne: 1944.09.13., Nagyszalonta. 

 
l967-ben végeztem a JATE Bölcsészettudományi Karán, történelem-orosz szakon. 

1975 óta dolgozom a Szegedi Tudományegyetem / korábban JATE / Bölcsészettudományi Karán. 

1985-ben neveztek ki docensnek az Új-és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszékre. 1988-1995-ig 
tanszékvezető, 1991-1994-ig a BTK dékánhelyettese voltam. 1999 júliusában neveztek ki egyetemi 

tanárnak az Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszékre.  1998-2001 között az 

Ormos Mária akadémikus által vezetett pécsi Történész Doktori Iskola munkájában vettem részt 

meghívott előadóként. 2001 óta a Szegedi Tudományegyetem Történész Doktori Iskolájának alapító 
tagja, törzstagja, illetve a Modernkori Program Tanácsának és a Történettudományi Doktori Iskola 

Tanácsának tagja vagyok.  

 
Egyetemi doktori értekezésemet l974-ben védtem meg Szeged gazdasági, társadalmi, politikai 

helyzetének alakulása a harmincas években témakörben. 

 
Kandidátusi fokozatot l984-ben nyertem el "A magyar kormányok délszláv politikája a Délvidéken 

l94l-l944" című értekezésemmel.  

 

Habilitációs eljárásomra 1998. április 8-án került sor a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen. 
A nyilvános hallgatói előadás " A jugoszláv önigazgatás kialakulása, válsága és csődje", a 

tudományos előadás pedig "Egy kisebbség megmaradásának lehetőségei és korlátai: magyarok 

Jugoszláviában 1918-1941" címmel hangzott el. 
 

Akadémiai doktori értekezésemet 2001 végén nyújtottam be, Impériumváltások, revízió és 

kisebbség: magyarok a Délvidéken 1918-1947 címmel. Az MTA Doktori Tanácsának 2003 júniusi 
határozata alapján nyertem el az MTA doktora címet. 

 

TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓIM 

Eddig 11 önálló könyvem, 116 tudományos közleményem, tanulmányom / egy társszerzővel / és 22 
szakmai recenzióm jelent meg. Ebből 17 idegen nyelven, külföldi és hazai kötetekben, folyóiratokban, 

illetve egy könyvem angolul a Columbia University Press-nél, illetve szerbül, amelyet az újvidéki 

Forum Kiadó jelentetett meg.  

 

Hazai és nemzetközi konferencián kb. 40 alkalommal tartottam előadást, ebből 25 volt nemzetközi. 

Négy alkalommal voltam szekció és vitavezető. Legutóbb a Protestáns Magyar Szabadegyetem, 

/Oberwart l989/, Institut radnickog pokreta, /Zágráb 1990 /, Hungarológiai Világkongresszus, /Szeged 
1991/, ISF "DRC" /Belgrád, 1992, 1993, 1994./, valamint a Történettudományi Intézet és a Rosenthal 

Institut for Holocaust Studies által tartott /Budapest,1997/, II. Összehasonlító magyar 

kisebbségtörténeti szimpózium, Székelyudvarhely 
1997, illetve az Olasz-Magyar Történész Vegyes Bizottság által szervezett 1998-as és az európai 

integrációs Balaton program keretében rendezett ugyancsak 1999-ben megtartott konferenciákon 

vettem részt. 2000 és 2014 között Szerbia-Montenegróban, majd Szerbiában tíz alkalommal tartottam 
előadást vajdasági magyar szervezetek illetve az Újvidéki Egyetem által szervezett tudományos 

konferenciákon.  Az általam tartott előadások elsősorban a kelet-közép-európai és a jugoszláviai 

nemzeti, nemzetiségi kérdés történeti gyökereit, valamint a jugoszláviai magyar kisebbség históriáját 

elemezték. Hazai konferenciákon, amelyek jelentős része nemzetközi volt, legalább 15 alkalommal 
vettem részt.  

 



 

 
 

TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOKBAN, BIZOTTSÁGOKBAN BETÖLTÖTT TISZTSÉGEIM 
1984-1988 JATE BTK Kari Tudományos Bizottság titkára, 1988-1989 elnökhelyettese, 1994-1996 a 
Kari Doktori Bizottság tagja, 

1982-1991: MTA " A Nagy Októberi Szocialista Forradalom története" többoldalú együttműködési 

bizottság magyar tagozatának tagja, 

1985-1991 MTA Kelet-Európai és Nemzetiségi Komplex Bizottság tagja, 
1989-1994 a Történelmi Társulat Csongrád megyei Szervezetének alelnöke, 

1996 óta az MTA Köztestületének Tagja, Történettudományi Bizottság. 

1996-1999 OTKA Történettudományi Zsűri tag  
1999-2004-ig a Magyar Történelmi Társulat Igazgatóválasztmányának tagja 

2000-2003, a SZAB Filozófiai és Történettudományi Szakbizottságának alelnöke 

2003-2013: az SZTE Habilitációs Bizottság Történettudományi Szakbizottságának tagja vagyok. 
2003-214: az SZTE Történelemtudományi Iskola Tanácsának, és a Modernkori Program 

programtanácsának  tagja 

2003-ban a Szécshenyi István Ösztöndíj és a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj szakértői 

bizottságának tagja.  
2003-2004: a kétszintű történelem képzés országos szakértői bizottságának tagja 

2004-2009: az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj szakértői kollégiumának tagja 

2006-2009: MAB történelemtudományi képzési ági bizottságának (történelem) tagja 
2011-től: MAB szakértő  

2008-2011: MTA Történettudományi Bizottságának tagja 

2010-2013: az MTA ENKI Külső Tanácsadó Testületének elnöke 

2013-tól: Bolyai ösztöndíj bírálati szakértő 
 

INTÉZMÉNYI, KARI, VALAMINT EGYÉB BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

Kari Tudományos Bizottság titkára-1984-1987,.alelnöke 1987-1988. A Kari Doktori Bizottság tagja 
1994-1996. A JATE Rehabilitációs Bizottságának tagja 1990-1991. A Történész Tanszékcsoport 

Tanácsának tagja 1988-1994. A JATE Kiadói Tanácsának tagja 1994-1996. A BTK Oktatási és 

Reformbizottságának elnöke 1994-1994. A BTK Kari Tanácsának tagja 1994-1996. Milos Crnjanski 
Alapítvány tagja 1990-1998.  

 

NEMZETKÖZI ÉS HAZAI FOLYÓÍRATOKBAN VISELT TISZTSÉGEIM 

Szerkesztőbizottsági tagság: Danubius. Institut of International Politics and Economics, The Center 
for Neighbouring Countries and Regional Cooperation, Belgrád., valamint Acta Universitas 

Szegediensis de Attila József nominatae, Acta Historica 1988-1996, valamint a 2001-ben induló 

szegedi egyetemi történész évkönyv, a Chronica szerkesztő bizottságának tagja. A Múltunk c. 
politikatörténeti folyóirat tanácsadó testületének tagja (2005-től) 

2011-től a Századok c. történettudományi folyóirat szerkesztő bizottságának tagja. 

 

KITÜNTETÉS 

Szent-Györgyi Albert-díj, 2008. 

 

JELENTÕSEBB KÜLFÖLDI KUTATÓÚTJAIM 
1979: három hónap, Jugoszlávia / Belgrád / 

1983: három hónap, Jugoszlávia /Zágráb / 

1988: három hónap, / Újvidék / 
 

NYELVTUDÁSOM 

orosz / felsőfok / 

szerbhorvát / középfokú nyelvvizsga / 
az angolt munkanyelvként használom. 

 



Elnyert tudományos pályázatok: 

Az elmúlt esztendők során témavezetőként, illetve tanszékvezetőként 8 pályázatot nyertem el, amelyek 
közül az alábbi ötöt ítélem a legsikeresebbnek: 

l. A jugoszláviai és romániai magyarság története 1918-1956.  OKTK, 1992-1995.  400.000 ft. 

/programvezető/ 2. A jugoszláviai és romániai magyarság története 1918-1956. OKTK Ts-4/5, 
Magyarságkutatás, l989-1992. 300.000 ft. /programvezető/. E programok keretében két monográfia és 

15 tanulmány készült el. 3. Kelet-Európa története B/ minor szak és a Mediterrán speciális képzés 

fejlesztése / J. Nagy Lászlóval közösen/. Soros Alapítvány Felsőoktatási Program 1994-1995. 700.000 

ft. Külföldi szakembereket hívtunk meg, valamint fejlesztettük e képzési formák könyvészeti és 
folyóiratanyagát. 4. TEMPUS JEP 1067/90. / 1990-1993, a tanszék nyerte el, tanszékvezetőként 

pályáztam /. Összeg: 4 millió forint. ennek keretében 15 hallgatónk tanult a partneregyetemeken, 6 

kollégánk végzett kutatómunkát, illetve tanulmányozta sikeresen a külföldi partneregyetemeken a 
történész oktatást. 1992-ben sikeres tudományos konferenciát szerveztünk Teaching Modern European 

History címmel, amely nyomtatásban is megjelent. "Gépesítettük" tanszékünket / másológép, TV, 

videó és 5 számítógép nyomtatóval /. 5. Programfinanszírozási pályázat, 1998. Kelet-Európa története 
B. minor szak fejlesztésére 959 ezer forint / számítógép fejlesztés, Jugoszlávia l94l-l99l c. 

dokumentumkötet kiadása, könyvvásárlás / 

 

Oktatási tevékenységem: 
1975 óta tanítok a JATE Bölcsészettudományi Karán 19-20. századi egyetemes történelmet. 

Elsősorban a Balkán, ezen belül is főként Szerbia és Jugoszlávia modernkori történelmét, Oroszország 

és a Szovjetunió történelmét, valamint a közép-kelet-európai nemzeti, nemzetiségi kérdés, valamint a 
20. századi nemzetközi kapcsolatok históriáját oktatom. 1983-ban kezdeményeztem a Kelet-Európa 

l9-20. századi története speciális képzés beindítását, amely képzés 1994 óta B/ minor szakként 

működik. Kezdettől e képzés vezető tanára vagyok. 1998-tól meghívott tanárként oktatok a Pécsi 

Janus Pannonius Tudományegyetem Ormos Mária akadémikus által vezetett történész doktori 
programjában. 

Eddig 6 megvédett egyetemi doktori értekezés szakmai vezetője voltam, valamint 2 kandidátusi 

fokozat elnyerése céljából benyújtott disszertációé. 
1987-ben a JATE Egyetemi Tanácsa a hallgatók szavazatai alapján a JATE Kiváló Oktatója címet 

adományozta nekem. 1998-ban elnyertem a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat. 

2001-tól az SZTE Történelem Doktori Iskolájának alapító törzstagja vagyok, a modernkori programon 
belül a Balkán 20. század története alprogram vezetője,  és Nemzet és társadalom és egyéb címmel 

tartok kurzusokat, illetve témavezetőként irányítom doktorandusz hallgatók tudományos munkáját. 

  



Interjú Dr. Sajti Enikővel 

 
 

 

 

 

 

 

Miért ezt a pályát választotta? 

Miért éppen történész lettem? Ma sem tudom pontosan megfogalmazni, de az biztos, mindig 

is érdekelt a múlt, és szerettem volna megérteni a körülöttem zajló társadalmi folyamatokat. 

Azt például, hogy miért jöttek be Románia felől az orosz tankok 1956 őszén – amelyet az 

iskola ablakában csüngve, óra közben néztünk végig. De sokáig kerestem a választ arra is, 

miért nem engedték, hogy másodikos koromban gyűjtést szervezzek annak a nagy 

szegénységben élő osztálytársnőmnek, akinek az apja a Donnál esett el, és soha nem hozott 

uzsonnát – s miért ösztönzött a tanító néni arra, hogy szolidaritási bélyeget vásároljak a tőlem 

távol élő, ismeretlen, „vérző koreai gyerekek” megsegítésére. Igen, talán e válaszok keresése 

döntötte el pályaválasztásomat.  Ma, történészként úgy érzem, közelebb kerültem a lehetséges 

válaszokhoz, de közben újabb és újabb kérdések vetődtek fel.. 

 

Tekint-e valakit példaképének? 

Igen, a szüleimet, akik már sajnos nem élnek. A szorgalom, a tisztességes, a becsületes 

munka, az egymásért érzett felelősség és a világra való nyitottság ethoszát hoztam otthonról 

magammal. Hálás vagyok nekik azért a „belémnevelt” képességért is, hogy kudarcaimat soha 

nem hárítottam másokra, azt néztem, hogyan tudom megoldani az adott problémát.    

 

Mit tart karrierje eddigi csúcspontjának?  

Ilyen szempontból soha nem gondoltam át eddigi pályámat, mindig az éppen elért eredményt 

becsültem meg, annak örültem. Legyen az egy újabb könyv megjelenése, egy általam becsült 

kolléga elismerést kifejező gesztusa, hallgatók és doktoranduszok szakmai sikerei, stb.    

 

 

Mit tart kutatómunkája legnagyobb eredményének? 

„Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1919–1947” c. összefoglaló 

monográfiámat, amely angolul és szerbül is megjelent. Egyrészt eredménynek tartom ennek 

tudományos, empírikus anyagát, másrészt szemléletét, amelyben, reményeim és a 

visszajelzések alapján, sikerült kikerüljem a „hideg emlékezet” történelmi csapdáit és talán 

hozzájárultam a napjainkban oly fontos befogadó emlékezetkultúra formálásához. Remélem, 



ha jövőre kérdezik meg ezt tőlem, már egy másik munkámat nevezhetem meg – a kéziratot 

éppen a napokban fejeztem be.      

 

Össze lehet-e egyeztetni a családot és a karriert? 

Mivel professzor emeritaként írom e sorokat, és több mint 50 esztendőnyi házasság áll a 

hátam mögött, le merem írni, hogy igen. Harmadéves egyetemista voltam, amikor 

megszületetett a kislányunk, Enikő, s alig fejeztem be az egyetemet, amikor Ádám fiúnk is 

világra jött. Úgyhogy két gyerekkel vágtunk neki a világnak - ez akkor a fiatal értelmiségiek 

körében igencsak szokatlan volt. Még arra is maradt energiám, hogy négy unokám, Ádám, 

János, Dávid és Péter neveléséből is kivegyem a részemet. Büszkén mondhatom, boldog 

nagymama vagyok.  

 

Milyen hátrányokkal vagy előnyökkel jár nőnek lenni ezen a pályán? 

A „nőnek lenni” hátránya egyúttal az előnye is: állandó időhiánnyal küzd az ember, s éppen 

ezért megtanul gazdaságosan bánni az idővel, megtanulja a „családi üzemszervezés”  

fortélyait.  

 

Mit tud javasolni a karrierjüket most kezdő női kutatóknak? 

Soha ne veszítsék el kutatói kíváncsiságukat, merjenek új kérdéseket feltenni. Ne törődjenek 

azzal, mi a hátránya a pályán női mivoltuknak, több az előny, ha ebben hisznek. Nőnek lenni 

jó, amihez persze „jó férfiak” kellenek.  Ne féljenek belevágni a családalapításba, bízzanak 

önmagukban és párjukban, mert nélkülük ez nem megy.  

 

Elégedett a saját szakmai életútjával? Gondolkozott valaha azon, hogy pályát 

módosítson? (Amennyiben igen, mért?) 

Igen, elégedett vagyok, de ez nem jelent megelégedettséget – még most is keresem az új 

tudományos kihívásokat.  Sikerült megírjam azokat a monográfiákat, tanulmányokat, amelyek 

a magyar nemzeti, kisebbségi kérdés délvidéki vetületeinek fontos, sőt érzékeny kérdéseit 

tárgyalja, illetve közelebb hozzák a magyar olvasóhoz a Balkán, a délszláv térség bonyolult 

világát.  Megszereztem az MTA doktora címet.   

 

  



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

DR. SZÉLL MÁRTA 

SZEMÉLYI ADATOK 

Név:    Dr. Széll Márta 
Születési hely és idő: Szeged, 1965. március 28. 

Családi állapota: férjezett (Dr. Balogh Nándor) 

Gyermekei:  Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997) 
 

TANULMÁNYOK 

Középiskola:  JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma, 1979-1983 
Egyetem:  József Attila Tudományegyetem, Szeged 

   Természettudományi Kar, nappali tagozat 

   molekuláris biológus és biotechnológus szak, 1983-1988 

   oklevélszám: 123/1988 

 

A PÁLYA LEGFONTOSABB ÁLLOMÁSAI ÉS EREDMÉNYEI  

1988-1990, Szeged, MTA Szegedi Biológiai Központ, tudományos segédmunkatárs 
1990-1995, MTA Tudományos Minősítő Bizottság, tudományos továbbképzési ösztöndíjas 

1995, Szeged, Egyetemi doktori fokozat:Egy fényregulált növényi gén szövetspecifikus kifejeződésének 

szabályozása  (24/”dr. univ”/) 

1995-1997, Laboratory for Photoperception and Signal Transduction, FRP, RIKEN, Japan, 

"postdoctoral fellow" 

1995-1999, Szeged, Növénybiológiai Intézet, MTA Szegedi Biológiai Központ, tudományos 

munkatárs 
1998, Szeged, PhD fokozat: Fényindukált jelátvivő láncok vizsgálata magasabbrendű növényekben  

(TTK-42/) 

1999-2009, MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport, SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai 
Klinika, Szeged, tudományos főmunkatárs 

2009, DSc fokozat:Immunmediált multifaktoriális bőrbetegségek pathogenezisének genomikai és 

molekuláris biológiai vizsgálata (4874/2009) 

2010 - ,MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport, SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, 
Szeged, tudományos tanácsadó 

2011, Habilitáció: Témája: Bőrbetegségek genetikája és molekuláris biológiája,  

Tantermi előadás magyar nyelven: Genodermatózisok és multifaktoriális bőrbetegségek genetikája 
Tantermi előadás angol nyelven: Genetics of genodermatoses and multifactorial skin diseases 

Tudományos előadás: Mutációk és polimorfizmusok szerepe a melanoma pathogenezisében 

Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája,  
1051 Budapest, Nádor u. 5. 

1999 – , MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport, tudományos tanácsadó 

2012.07.01.től, SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet, tanszékvezető egyetemi docens 

 

PUBLIKÁCIÓS EREDMÉNYESSÉG 

Közlemények és hivatkozások teljes közhiteles listája (MTMT) 
https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10011063 

 

 

 

TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOKBAN BETÖLTÖTT SZEREP 
 

Társaság neve       Mettől-meddig 
 
European Society for Dermatological Research (ESDR)    2000- 

Magyar Dermatológiai Társulat (MDT)      2000- 

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10011063


Magyar Biokémiai Egyesület (MBE)      1991- 

Magyar Humángenetikai Társaság (MHGT)      2000- 
         2012-től a Társaság titkára 

Magyar Immunológiai Társaság (MIT) -         2007-től vezetőségi tag 

                2010-től a Társaság főtitkára 
Magyar Genetikusok Egyesülete (MAGE)         2009-től vezetőségi tag 

 

 

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGBAN VÉGZETT MUNKA 

 

- 2007-től 2009-ig koordináltam a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar  

részvételét és munkáját a „Genomikai Kutatás az Emberi Egészségért” Konzorciumban, amely 
2009-2010-es időszakban „Genomikai Nemzeti Technológiai Platform”-ként működött 

tovább, ezen belül a „Genomika mint Interdiszciplináris Tudomány” munkabizottság referense 

voltam. 
- 2007-2011 között az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) “Kísérletes 

Orvostudományok (KISOR)” zsűriben végeztem bírálói munkát. 

- 2011. decemberében OTKA Élettudományi Kollégium tagjává választottak 2012. 02.01-

2015. 01.31-ig .  

 

 

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK 
A kitüntetés megnevezése      Az adományozás éve 
 

Ifjúsági díj: SzBK Napok          1989 

A Magyar-Német Dermatológiai Társaság (DUDG/MNDT) Tudományos Díja   2004 
A Magyar Dermatológiai Társulat Fekete Zoltán-díja     2005 

Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle Nívó-díja – a 2004-es év  

legjobb tudományos közleménye         2005 
MTA Bolyai Plakett           2009 

 

 

EGYÉB ELISMERÉSEK (PL. SZÉCHENYI, BOLYAI, HUMBOLDT-ÖSZTÖNDÍJ STB.) 

FEBS Travel Grant          1990 

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2000-2003       2000 

ESDR Travel Grant          2003 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2005-2008       2005 

L’OREAL -UNESCO MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ: a Nőkért és a Tudományért   2008 

 

 

 

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG 

 

Témavezető tudományos pályázatokban 
 

A növényi szignál transzdukcióban szerepet játszó fehérjék és azok génjeinek vizsgálata. 
OTKA F5230; 1360 eFt; 1992-1995. 

 

Növényi szignál transzdukciós láncok vizsgálata paradicsom fotomorfogenikus mutánsokban. 
OTKA F023354; 482 eFt; 1997-1999. 

 

Keratinocita sejtfelszíni receptorok expressziójának vizsgálata a pikkelysömör patogenezisében. 

OTKA T032494; 3200 eFt; 2000-2003. 
 



A pikkelysömör kialakulására hajlamosító genetikai faktorok azonosítása a molekuláris biológia és a 

funkcionális genomika módszereivel. 
ETT 142/2001; 2400 eFt; 2001-2003. 

 

A sebgyógyulás folyamatában szerepet játszó gének polimorfizmusainak és expressziójának vizsgálata 
lábszárfekélyben. 

ETT 530/2006; 2.400 eFt, 2006-2008. 

 

Melanoma malignum kialakulására hajlamosító genetikai és környezeti tényezők kölcsönhatásainak 
vizsgálata. 

Támogatásra elfogadott OTKA pályázat; 18.588 eFt, 2009-2011. 

 
A melanocita proliferáció és differenciáció szabályozásának és a melanoma pathogenezisének 

vizsgálata 

ETT 429-07; : 3000 eFt, 2009-2011 
 

Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai 

fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával.  

(A „Genomikai Központ” alprogram vezetője) 
TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012; 2500 eFt, 2011-2013 

 

A keratinociták stressz válaszának és splicing szabályozásának szerepe a pikkelysömör 
pathogenezisében.,  

OTKA K 105985; 21.840.000 Ft, 2013-2016 

 

 

 

 

SZABADALMAK 

 

Széll Márta, Rovó László, Kemény Lajos 

Method for Diagnosing Susceptibility to Post-traumatic Scar-tissue Formation 
PCT/IB 2008/051627. Közzététel éve: 2008 

Nemzetközi szabadalom 

 

Széll Márta, Rovó László, Kemény Lajos 
Eljárás poszttraumás légúti hegesedésre való hajlam diagnosztizálására. 

P0700313. Közzététel éve: 2009 

Magyar szabadalom 
Végleges oltalom: 2011 

 

Széll Márta, Rovó László, Kemény Lajos 
Method for Diagnosing Susceptibility to Post-traumatic Scar-tissue Formation 

US12/744,988. Közzététel éve: 2010 

Benyújtás helye: Amerikai Egyesült Államok 

USA szabadalom 

 

 

  



Interjú Dr. Széll Mártával 
 

 

 

 

 

 

 

 

Miért választotta ezt a pályát? 

Nagyon komoly családi indíttatás is volt benne. Édesapám mezőgazdasági kutatásokat végzett 

a Gabonakutatóban. Az ő munkája, az a fajta életfelfogás, amit ő képviselt, nagyon nagy 

hatással volt rám. Édesanyám körzeti nővérként dolgozott, tehát amikor növénybiológusból az 

egészségügyi kutatásokhoz kapcsolódó munkát végző biológus lettem, akkor az ő példája 

segített a döntés meghozatalában. 

 

Tekint-e valakit a példaképének? 

Nagyon sokakat tekintek példaképemnek a tágabb és a szűkebb környezetemben is. 

Elhivatottságban, az emberi viszonyok kezelésében, a közvetlen munkatársakkal való 

kapcsolattartásban, abban, hogy hogyan lehet egy gyógyító-kutató egységet integránsan 

vezetni, Dobozy Attila professzor úr és Kemény Lajos professzor úr munkássága fontos példa 

számomra. A munkaszeretetben, az elhivatottságban komoly példát jelent számomra még jó 

néhány bőrklinikai munkatárs: Bata-Csörgő Zsuzsanna, Oláh Judit és Korom Irma főorvosnő. 

A tágabb környezetben is van jó néhány tudós hölgy, akiket példaképnek tekintek. Az egyik 

Erdei Anna akadémikus asszony, immunológus, aki azért példaképem, mert hihetetlen nagy 

szakmai tudása mellett emberileg mindig nagyon szerény, és anélkül tudja a magas szakmai 

színvonalat maga körül megteremteni, hogy az erőszakosságnak még csak a legkisebb jele is 

benne lenne. Számomra az lehet példakép, aki erőszak alkalmazása nélkül, csakis szakmai 

alapon és a humánum által vezérelve, mindenkit egyenrangú partnerként kezelve tudja az 

érdekeit érvényesíteni. 

 

Mit tart a karrierje eddigi csúcspontjának? 

Az akadémiai doktori értekezés az egyik csúcspont. Ez azt jelzi, hogy azon a ponton az ország 

legmagasabb szintű szakmai grémiuma elismeri, hogy egy adott tudományterületen 

iskolateremtő tevékenységet folytatott valaki, és az addig végzett tevékenysége mind hazai, 

mind nemzetközi szinten jelentékeny módon hozzájárult a tudomány fejlődéséhez. Nagyon 



nagy elismerés számomra, hogy július óta én vagyok az Orvostudományi Kar tudományos és 

külkapcsolati dékánhelyettese. Elismerés, hogy a kar tanártársai a bizalmukkal megtiszteltek. 

Remélem, hogy ezt a megtiszteltetést meg is fogom szolgálni az elkövetkező három és fél 

évben. 

 

Mit tart a kutatómunkája legnagyobb eredményének? 

Egy új molekulának az azonosítását. Ez egy olyan, fehérjét nem kódoló RNS-molekula ez, 

amelyet immáron több mint tíz éve azonosítottunk a pikkelysömör betegség kutatása során. 

Ennek a molekulának a jellemzésével azóta is folyamatosan foglalkozunk. Számos PhD-

hallgatóm volt már, aki ennek a molekulának a vizsgálatából írta a PhD-dolgozatát, és 

értelemszerűen nagyon sok közleményünk is született a molekula jellemzéséből. A szenior 

kutatónak az a legnagyobb dicsősége, ha minél több tanítványt tud kinevelni, és minél 

többnek az előre jutásához tud a saját szellemi termékével hozzájárulni. 

 

Össze lehet-e egyeztetni a családot és a karriert? 

Össze lehet egyeztetni, bár nem egyszerű, nagyon sok munka van mögötte. Elszántnak kell 

hozzá lenni, jól szervezettnek és belülről motiváltnak. Az előadásomban is hangsúlyoztam, 

hogy nagyon fontos a mikrokörnyezet viszonyulása a női kutatóhoz, pláne akkor, amikor még 

kisgyermeket nevel. Bölcsődés, óvodás korban és azt követően a kisiskolás gyermekkel is 

napi szinten nagyon sok elfoglaltsága van egy anyának. Ha ezt a munkahely jól tolerálja, 

illetve otthon a család is, a férj, a nagyszülők a segítségére vannak a fiatal kutatónőnek, akkor 

nem egy kivitelezhetetlen dologról beszélünk. A társadalmi felelősséget is hangsúlyozni kell.  

A tudománypolitikának kiemelt feladata kell, hogy legyen, hogy felismerje: nagyon sok fiatal 

nő végez természettudományos területen, és az ő szakmai előmenetelükben nagy a 

felelőssége. Olyan intézkedéseket kell hozni és betartani, amely elősegíti a gyermekvállalás 

mellett a női kutatólétet. Nekem három gyermekem van, de mivel másodszorra 

ikergyermekeink születtek, igazából kétszer maradtam távol huzamosabb ideig a 

kutatómunkától. Mindkét alkalommal másfél-másfél évet. 

 

Milyen hátrányokkal és előnyökkel jár nőnek lenni ezen a pályán? 

 A hátrány az, hogy azokat a szülés utáni hónapokat otthon kell tölteni, amit egy férfi vagy 

egy nagyszülő nem tud átvállalni az anyától. Ugyan nem kizárt az otthoni munkavégzés sem. 

A mi kísérletes munkánknak is számos olyan aspektusa van, amely otthon is végezhető, 

például a cikkek olvasása, egy-egy közlemény megírása. A természettudományos kutatás felső 

szintje eléggé férfi domináns, de a saját bőrömön soha nem tapasztaltam, hogy az én női 

mivoltom önmagában bármiféle hátrányos megkülönböztetéshez vezetett volna. Nekünk, 

nőknek az előnyünk az, hogy intuitívabbak vagyunk, mint a férfiak. Sok emberi problémának 

a kezelése azért sikerült bizonyos szituációkban jól, mert nőként tudtam hozzáállni egy-egy 

probléma megértéséhez és megoldásához. 

 



Mit tudna javasolni a karrierjüket most kezdő női kutatóknak? 

Azt, hogy a pályájuk elején döntsék el, hogy azt a tudást és egyetemi diplomát, amelyet 

megszereztek, hogyan szeretnék a későbbi életük során hasznosítani. Kiegyensúlyozott és 

kiteljesedő életet élhet egy olyan nő is, aki arra az elhatározásra jut, hogy számára az 

elsődleges a család. Emellett végezhet egy olyan fajta rutinmunkát – és itt nem degradálni 

akarom ezeket a munkákat –, amely nem igényli a tudományos kutatás elmélyültségét. 

Viszont ha úgy gondolja, hogy a tudományos kutatás területén szeretne érvényesülni, és 

például PhD fokozatot szerezni, majd önálló kutatási területet kialakítani, tanítványokat 

vonzani maga köré, és egyfajta iskolaépítő tevékenységet folytatni, ahhoz mindenféleképpen 

szükségesnek tartom egy megértő társ bevonását. A társ jó, ha tudja a kezdetek kezdetétől, 

hogy neki olyan dolgokat is be kell vállalni, ami a hagyományosan vett férfiszerepekben nincs 

benne. Jóval nagyobb szerepet kell vállalnia az átlagosnál a gyermeknevelésben és a háztartás 

vezetésében. Én tudtam az elejétől kezdve, hogy mind a férjemre, mind édesapám, édesanyám 

segítségére számíthatok ebben az elhatározásomban. 

 

Elégedett a saját szakmai életútjával? Gondolkozott-e valaha azon, hogy pályát 

módosítson? 

Igen, elégedett vagyok, és az soha nem merült föl bennem, hogy pályát módosítsak. 

 

  



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

DR. TOMBÁCZ ETELKA 

 

SZEMÉLYI ALAPADATOK 

Név: Tombácz Etelka (személyi igazolványban: Csákiné Dr. Tombácz Etelka, egyetemi előmenetel 

alapján: Prof. Dr. Habil. Tombácz Etelka 

Születési hely, idő: Szeged, 1952. február 14. 

Munkahely: Szegedi Tudományegyetem, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszéke (Szeged, 

Aradi Vt. 1.)  

Beosztás: egyetemi tanár 

 

TANULMÁNYOK, VÉGZETTSÉGEK 

- középiskola: Vegyész technikus (26/c/1970), Debreceni Vegyipari Technikum, Debrecen  

- egyetem: Vegyész (oklevél szám: 157/1975), József Attila Tudományegyetem, Szeged  

- egyetemi doktor (oklevél szám: 1140/1977), József Attila Tudományegyetem, Szeged  

- aspirantúra:1979-1983, JATE, Aspiránsi Végbizonyitvány: MTA TMB, 1981.06.24. 

- kandidátus (PhD), Kémia (oklevél szám: 11.388,1986) MTA, TMB, Budapest 

- MTA doktora (Anyakönyvi szám: 4354) MTA Doktori Tanácsa, 2004.10.15. Budapest 

- Habilitáció, Kémia (2005), Szegedi Tudományegyetem, Szeged 

 

EGYETEMI TISZTSÉGEK BEOSZTÁSOK 

A JATE, majd 2000-től jogutódja az SzTE Kolloidkémiai Tanszékén és annak összevonása után 2009-

től a Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékén teljes munkaidős foglalkozás: egyetemi 

gyakornok (1975-1979), ösztöndíjas aspiráns (1979-1983), egyetemi tanársegéd, adjunktus (1983-

1988), docens (1988-2006) és egyetemi tanár (2006-tól). 

Vezetői megbízások, bizottsági munkák  

   Kolloidkémia Tanszék: tanszékvezető-helyettes (1990/91-1993/94 tanévekben) 

   Kémiai Tanszékcsoport: megbízott tanszékcsoport-vezető (1992. januártól júniusig) 

   Kémiai Tanszékcsoport Tanácsa (1988-2009) 

   Záróvizsga bizottsági tag (Kémia szak 1997-től)  

   Környezettudományi Doktori Iskola (KTDI) Tanácsa (2001-től)  

   Környezettudományi Intézet Tanácsa (2001-2012) 

   KTDI Habilitációs szakbizottsága elnöke (2012-től) 

   SzTE Habilitációs bizottságának tagja (2012-től) 

   

OKTATÓ TEVÉKENYSÉG  

Alapképzés: Kolloidkémia (vegyész, kémia tanár és gyógyszerész, 1975/76-2013/14), Colloid 
Chemistry (angol gyógyszerész, 1987/88-2010/11), Környezeti kémia (kémia tanár, 1996/97, 

1997/98), Szennyezéseltávolítás kolloidkémiai módszerei (környezetvédelmi technológus, 1999/00-

2001/02), Környezeti kolloidika (környezettudomány, 2001/02-től), Talajszennyezés és talajtisztítás 
(környezettudomány, 2002/03-2010/11). 

Választható kurzusok: Talajkémia, (1988/89, 1993/94) Talajok fizikai kémiája (1995/96, 1996/97, 

1997/98, 1999/00, 2001/02) Talajkolloidok (1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2000/01, 2001/02, 

2002/03, 2004/05), Reológia (1988/89, 1990/91, 1995/96, 1999/00, 2001/02, 2002/03, 2004/05), 
Elektrolitközegű kolloidrendszerek stabilitása (1998/99, 2000/01, 2002/03), Kolloid részecskék és 

polielektrolitok vizes rendszerei (2005/06) Környezetbarát kolloidok (2003/04-től), Vizes 

kolloidrendszerek (2011/12 - 2013/2014). 



PhD kurzusok: Talajkémia (1996/97), Szennyezés eltávolítás kolloid módszerei (1993/94), Diszperz 

rendszerek szerkezete és reológiai tulajdonságai (1999/00), Diszperz rendszerek stabilitása (1998/99, 
1999/00), Humuszanyagok a környezeti rendszerekben (2009/2010, 2011/12) Határfelületi 

egyensúlyok és diszperzió stabilitás vizes közegben (2001/02 ipari kurzus is, 2002/03, 2005/06, 

2008/09, 2012/13).   

DISSZERTÁCIÓS MUNKÁK VEZETÉSE: 

Ph.D.:  7 doktorandusz hallgató (6 fokozatot szerzett, 1 jelenleg is hallgató)  

Diplomamunka: 25 vegyész, 2 környezettudomány, 1 gyógyszerész és 4 MSc hallgató 

Szakdolgozat :   11 kémia tanárszakos és 10 BSc hallgató 

NYELVTUDÁS  

angol (állami, középfok, bizonyitvány szám: 3884/197) 

orosz (kandidátusi, aspiránsi végbizonyítvány: 1980. febr.) 

 

TUDOMÁNYOS, PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG  

2 angol nyelvű egyetemi jegyzet, 2 magyar nyelvű egyetemi jegyzet (társszerzős), 12 angolnyelvű és 

1 magyarnyelvű könyvfejezet, 91 angolnyelvű cikk, 11 magyarnyelvű cikk, 33 proceedings és CD 
közlemény, Web of Science: 79 cikk, 2320 független citáció: h-index: 26; 189 előadás és poszter 

összefoglaló (ebből 80 saját előadás, 26 alkalommal meghívott előadóként), 2 szabadalom 

 

KUTATÁSI TÉMÁK  

Határfelületi egyensúlyok és diszperzió stabilitás természetes vizes rendszerekben és összetett 

(humuszanyagokat, agyagásványokat, oxidokat tartalmazó) kolloid diszperziókban. Centrifugális és 

nyíró erő hatása az agyagásvány és oxid szuszpenziókra. Mágneses tér hatása az áramló és nyugvó 
közegű kolloid rendszerek aggregációs állapotára. Mágneses nanorészecskék vizes közegben; vizes 

közegű mágneses folyadékok kolloid stabilizálása biokompatibilis, funkcionalizált védőrétegekkel. 

Mágneses folyadékok előállítása teranosztikai célra, fizikai-kémiai és kolloid jellemzésük.   
Alkalmazások: Vízkezelés, diszperzió stabilizálás összetett vizes rendszerekben. 

 

TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG  
itthoni 

MTA Kolloidkémia Munkabizottsága: tag 1986-2000 és 2012-től  

MTA Kolloid-és Anyagtudományi Munkabizottsága:  tag  2000-2004                         

MTA Kolloid-és Anyagtudományi Munkabizottsága:  elnök  2005-2012                      
MTA Környezeti kémia Bizottsága,  tag 1994-2005  

MTA Fizikai-kémiai és Szervetlen Kémiai Bizottsága, tag 2005-2008 

MTA Anyagtudományi és Technológiai Komplex Bizottsága, tag 2005-2008 
OTKA Élettelen Természettudományi Kollégiuma: tag 2002-2004  

OTKA Kémia I Zsűri Tag 2006-2008 

nemzetközi 

IHSS (International Humic Substance Society) International Board választott tag 2006-2010 
IHSS (International Humic Substance Society) Nemzetközi Humuszanyag Társaság: 1992-tól tag  

IHSS-Hungarian Chapter (IHSS-HCh): 1997-tól a Magyar Tagozat vezetője  

IACIS (International Association of Colloid and Interface Scientists): 1990-tól tag 
IUPAC Division VI-Chemistry and Environment (DCE):  2003-2006 tag 

IAP (Interfaces Against Pollution) nemzetközi tanácsadó bizottsága: 2004-től tag 

Colloid and Polymer Science (Springer) folyóirat szerkesztő bizottsága, 2004-től tag 
Colloids and Surfaces A (Elsevier) folyóirat szerkesztő bizottsága, 2010-től tag 

Applied Clay Sciences (Elsevier) folyóirat szerkesztő bizottsága, 2009-2014 

Társszerkesztő az Applied Clay Sciences (Elsevier) folyóiratnál 2013-ban 

  

 

 

 

 



BÍRÁLÓI TEVÉKENYSÉG  

PhD és MTA doktori disszertációk, pályázatok, folyóiratok és konferencia kiadványok felkért bírálója.  
 

Nemzetközi szakmai folyóiratoknál: 

Colloids and Surfaces A. (Elsevier), Colloid and Polymer Science (Springer), Applied Clay 
Science (Elsevier), J. Colloid Interface Sci. és Adv. Colloid Interface Sci. (Elsevier), European 

Journal of Soil Science (N. Senesi), Geoderma (Elsevier), Langmuir (ACS), J. Chemical 

Information and Computer Sciences (ACS), ACH Models in Chemistry (Akadémiai Kiadó), 

Croatica Chemica Acta (Zagreb), Soil Sci. Soc. Am. J. (ASA, SSSA), Water Research 
(Elsevier), Environ. Sci. Pollution Res. – International (A. B. Heinrich), Environ. Sci. 

Technol. (ACS), Organic Geochemistry (Elsevier), Chemosphere (Elsevier), Colloids and 

Surfaces B (Elsevier), Clay Minerals (Mineralogical Society), Clays and Clay Minerals (Clay 
Minerals Society), Materials Research Bulletin (Elsevier), Crystal Growth & Design (ACS), 

Angewandte Chemie (Wiley-VCH), Applied Surface Science (Elsevier), J. Magnetism and 

Magnetic Materials (Elsevier), J. Nanoparticle Research (Springer) 
 

 

SZAKMAI ELISMERÉSEK 

OKTV Kémia I. díj (1970) 
Buzágh Aladár Ifjusági díj (MTA 1982). 

Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-2001)  

Széchenyi István Ösztöndíj (2001/02-2003/04) 
 Mestertanár (2007) 

 

 

 

 

 

  



Interjú Dr. Tombácz Etelkával  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miért ezt a pályát választotta?  

Noha színjelessel végeztem az általános iskolát, Apám nem engedett gimnáziumba (mondván 

legyen szakma a kezemben, a továbbtanulás bizonytalan, különösen egy 18 éves leánynál…). 

Ha technikum, akkor olyan szakmát tanító, ami nincs Szegeden, így kerültem véletlenül 

Debrecenbe, a Vegyipari technikumba. Kiváló iskola volt, formáltak, csiszoltak; a 

fantasztikus 4 évet egy OKTV kémia 1. helyezéssel (1970) zártam. Ez motivált, hogy talán 

érdemes kémiával foglalkoznom. A JATE TTK-n lettem vegyész hallgató (1970-75), ahol 

gyakran nem voltam mindig meggyőződve arról, hogy jó helyen vagyok. Diplomamunkám 

egyetlen, igaz egy életre szóló tanulsága az volt, hogy úgy nem szabad kutatni. 

 

Tekint-e valakit példaképének?  

Mindig a saját normáim szerint éltem, a saját fejem után mentem (gyakran a falnak…). 

Viszont meg kell említeni azokat, akiktől tanultam, akik elősegítették, hogy pl. szerepelhetek 

ebben az interjúkötetben. Így, Dr. Kopcsa József tanárom, aki életre szólóan formálta 

gondolkodásomat középiskolai éveimben;  

Prof. Dr. Szántó Ferenc egykori tanszékvezetőm, aki elindított a pályámon, megtanított a 

rendszerek és változások komplex személetére, a sokoldalú közelítés fontosságára és 

rávezetett az alap és alkalmazott kutatások párhuzamos művelésére. Ez utóbbi mára, az 

innovatív kutatásokat preferáló finanszírozás évtizedeiben már kiemelkedő fontosságú lett.   

 

Mit tart karrierje eddigi csúcspontjának?  

Nem vagyok az a visszatekintős típus. A megoldott problémák, a megcsinált dolgok, az elért 

szintek már elmúltak, természetesen belesimulnak az életembe, többé nem érdekelnek. 

Mindig az motivál, ami előttem áll, az új kihívások, a miértek és a hogyanok; a 

kíváncsiságom hajtott és hajt ma is. Vezető pozícióra sohasem vágytam, ha mégis 

odasodródtam, alázattal szolgáltam a közösséget. A mindennapi alkotó (oktató/kutató) munka 

számomra a legfontosabb, az hogy értelmes, érdeklődő fiatalok között lehetek. Volt 

szerencsém néhány új dolgot meglátni, gyöngyszemet publikálni; ezekhez a kutatói 

kíváncsiság és a kreatív gondolkozás vezetett és nem a megszerzett finanszírozás. Nem 

szeretem a projekt alapú kutatást, drága és rossz hatásfokú; továbbá köt a kutatási terv, amit 



lehetetlen jól és veszélyes tökéletesen megcsinálni. Ez utóbbi tudományos tömegtermelésre 

inspirál.     

 

Mit tart kutatómunkája legnagyobb eredményének? 

Erre nem lehet objektív választ adni, egyébként se az én feladatom. Kit érdekel, hogy mi a 

véleményem a saját munkámról? Erre talán jó mérce a tudományos közösség megítélése. Mi a 

legnagyobb eredmény? Talán az, amire a tudományos közösség leginkább felfigyelt. A jó 

időben és jó helyen közölt eredményeknek szerencsés esetben ez a sorsuk.  A korábban/ 

későbben vagy az adott olvasó közösséghez nem illő tudományos lapban közölt, akár a 

legkiválóbb eredményeknek sem lesz visszhangja. (Mára már, a kiváló internetes keresők 

lényegesen csökkentették a folyóirat választás jelentőségét.) Persze még mindig 

reménykedhetünk, hogy majd eljön az idő, valaki csak rábukkan a felfedezésünkre. (Vannak 

ilyenre tudománytörténeti példák…)  

Érdekesebb az a kérdés, hogyan lettem nemzetközileg ismert a vizes kolloidok területén. Már 

említettem, hogy mindig a saját fejem után mentem, a kíváncsiság hajtott (persze közben 

teljesíteni kellett a kötelezőket). Kutatói pályám során az út a bonyolulttól az egyszerűig és 

onnan vissza, de magasabb szinten vitt, közben (kis szerencsével) meg lehetett találni a 

gyöngyszemeket. Kezdetben a huminsavak pH- és sókoncentáció-függő töltéseivel és 

asszociációjával foglalkoztam, a témát a tanszékvezető Szántó Ferenc, a Kolloidkémia 

Tanszék alapítója, adta, azzal, hogy „már Buzágh is mondta...”. (Csak zárójelben, Buzágh 

Aladár, tett rendet a kolloidok méret szerint elhatárolt sokféleségben, a kolloidok 

rendszerezésével, így e tudományág alapító atyjainak egyike volt, Szántó Ference pedig a 

kedvenc tanítványa. ) Megszereztem az egyetemi doktorit (Dr. Univ.) és a humuszos 

kutatásokat szerettem volna lezárni, mert túl bonyolult volt a rendszer, valami egyszerűbbet 

szerettem volna. Szántótól új témát kaptam, tanulmányozhattam a huminsavak kölcsönhatását 

agyagásványokkal.  Ezt jól megkaptam, kellett nekem siránkozni, még bonyolultabb lett a 

kutatásom tárgya. Gondoltam az egyikről, a huminsavakról már tudok valamit, rajta 

ismerkedjünk meg a másikkal; a montmorillonitot választottam az agyagásványok közül. A 

kölcsönhatás tisztázásához a montmorillonit pH- és sókoncentáció-függő felületi töltés 

viszonyait is meg kellett ismerni. Kiderült, hogy az anyagásvány részecskék a 

legbonyolultabbak a vizes közegben fontos töltéstulajdonságok tekintetében. Sikerült sok 

mindent kideríteni, ami elég volt a kandidátusi (később PhD-vé minősített) fokozat 

megszerzéséhez. Amikor már saját magam dönthettem a kutatási témáról a fém-oxidok vizes 

rendszereit kezdtem vizsgálni, mivel itt végre volt egy kapaszkodó pont, a töltésmentes 

állapot egy adott pH-n, ahol a sókoncentrációtól nem függött a viselkedés. Ez volt a 

„megvilágosodás”, sok kérdés megoldódott, sok kétség eltűnt. Visszatérhettem a  

montmorillonit pH- és sókoncentáció-függő felületi töltés viszonyainak tisztázásához, itt is 

megtaláltam a fix pontot, így most már sikerült a korrekt jellemzés, sőt még a modellezés is. 

Mára ez a legtöbbet (170 felett) idézett cikkem. Rengeteg tapasztalatom gyűlt össze a 

legfontosabb talajkomponensek (anyagásványok, oxidok és humuszanyagok) és bonyolult 

határfelületi és kolloidkölcsönhatásaik területén, pályázhattam az MTA doktora fokozatra, 

amit meg is szereztem. A talajok körülményektől függő aggregációjához kapcsoló témában 



sikerült egy FP6 EU-projektben is részt vennem. Közben a huminsavaktól sem szabadultam, a 

huminsav-magnetit kölcsönhatást vizsgálva véletlenül mágneses folyadékokat csináltunk. 

Megírtuk, valószínű jó helyen jókor közöltük, mára már erre is 170 feletti az idézettség. 

Mégsem volt olyan rossz a huminsavakkal foglalkozni.  Az utóbbi évtizedben már a teljes 

figyelmemet a biokompatibilis mágneses folyadékok előállítására szentelem. Ezek olyan 

szuperparamágneses nanorészecskéket (nanomágneseket) tartalmaznak, amelyek a mágneses 

rezonancia képalkotásban (MRI) kontrasztfokozó hatásúak, azaz segitenek pl. a daganatok 

kimutatásában (a diagnózisban), de mágneses hipertermiás hatásuk révén a daganatok 

megszüntetésére (terápiájára) is használhatók, továbbá hatóanyag (pl. kemoterápikum) 

szállításra is alkalmasak, mivel mágneses térrel irányíthatók. Így egyre közelebb kerülünk a 

teranosztikai (a terápiával kapcsolt diagnózist sejtő) álmunk megvalósításához, eddig főleg az 

OTKA finanszírozásával; persze ehhez sokkal több pénz és tapasztalat kell, így az EU-s 

támogatásokat célozzuk nemzetközi kooperációban.  

 

Össze lehet-e egyeztetni a családot és a karriert? 

Igen, kitűnő szervezéssel, nagyon sok munkával (kevés alvással) és segítő önkéntesekkel 

(mert ugye a felsőoktatási karrier nem biztosít anyagi fedezetet az otthoni segítők 

megfizetésére). Szerencsére a szebbik nem született adottsága, hogy sok mindenre tud 

egyszerre figyelni.   

 

Milyen hátrányokkal vagy előnyökkel jár nőnek lenni ezen a pályán? 

Minél magasabb szintre kerülünk, annál kisebb a nők aránya, ami öngerjesztő és ellentétes a 

természetes megoszlással. Nincs esélyegyenlőség, persze, ahogy én látom, itt és már vagy 40 

éve, mind a mai napig. Hátrány, hogy többet kell teljesíteni az előítéletek miatt, de a jobb 

teljesítmény ellenére az erősebb („erőszakosabb”) nem képviselőinek nagyobb az esélye az 

előre jutásra. Hátrány pl., hogy az utazással járó elfoglaltságok (konferenciák, ülések, stb.) 

többszörös terhet rónak a nőkre. Míg a férfiak többnyire csak a szakmai felkészüléssel 

foglalkoznak utazás előtt, női hozzátartozóik készítik elő a vasalt inget és a bőröndöt, addig a 

nők az utazás előtti héten készítik elő a családot arra, hogy ki-mikor-mit csinál, ki-mikor 

hozza-viszi a gyereket, helyettesíti anyut, továbbá mossa-vasalja-csomagolja magának az úti 

holmit, persze mind emellett szakmailag is felkészül. A konferencián nagyjából egyenlőek 

lennénk, hacsak nem invitálnak bennünket a lady’s programra. No és hazaérkezés után, 

néhány nap még az otthoni romeltakarítással telik el, ami persze nem befolyásolhatja a 

munkahelyen elvárt teljesítményt.  

No és az előnyök… nem igen találok ilyet, hacsak nem az, hogy jobb az empátiás készségünk, 

ami az oktatói munkában kifejezetten előnyös a hallgatók számára.   

 

Mit tud javasolni a karrierjüket most kezdő női kutatóknak? 

Legyenek igényesek, mélyedjenek el a részletekben, sok érdekes összefüggés, rendszer várja, 

hogy felfedezzék. Minden munka (a főnököd által rád erőszakolt is!) a Te tapasztalatidat 



gyarapítja. Nem tudod mikor lesz szükséged az adott tudásra/tapasztalatra. Ne sajnáld az időt 

az alapos munkára! Mindig vesd össze az új ismereteket a kipróbált (megbízható) régiekkel! 

Az információ áradatból kritikusan válogass!! (Ha túl sok a kérdőjel, kukába vele!)  

Vitatkozz, kritizálj, védd meg az álláspontod, de hagyd magad meggyőzni (másnak is lehet 

igaza....)! Legyél jó időben, jó helyen, nem kell tökéletességre törekedni, elég, ha jó vagy! 

Élvezd a hétköznapok kihívásait! 

  

Elégedett a saját szakmai életútjával? Gondolkozott valaha azon, hogy pályát 

módosítson? (Amennyiben igen, mért?) 

Az oklevél megszerzése után a Kolloidika Tanszéken landoltam (1975). Akkor még úgy 

gondoltam ~80% tehetség kell az előrehaladáshoz, a 20% szerencse mellett. A tanszéken 

gyakornok, aspiráns és egyetemi tanársegéd, majd a ranglétrán araszolva felfelé egyetemi 

tanár (2006) lettem. Ez az egyetemi karrier csúcsa. Azóta is ott vagyok, igaz átnevezték a 

tanszéket és mára már nem egyedül, hanem egy kis csoporttal dolgozok pillanatnyilag az 

OTKA finanszírozásnak köszönhetően.  A karrierem kezdetén rengeteg külső kutatási (KK) 

munkát kellett csinálni (sok idő és egy kis plusz pénz), de nem volt időm az alapkutatásra, 

amiből publikációt lehetett írni. Gondoltam meg kellene szabadulni a KK-munkától, nehezen 

ment. Viszont ezekkel nagyon sok tapasztalatot szereztem, ami később az igazi kihívásoknál 

sokat segített; őszintén, nélkülük nem tudtam volna azokat megoldani. Ilyennel találkoztam 

például az USA-ban töltött bő egy év alatt (Baylor University, Texas, USA - Postdoctoral 

Fellow (1989/1990), ahol 52 pályázó közül választottak ki. A téma a vízkezelés volt, de nem a 

szokásos kémiai/kolloid, hanem fizikai módszerekkel.  A felajánlott rádiofrekvenciás és 

mágneses kezelések közül ez utóbbit választottam. Az egy év alatt a váltakozó mágneses tér 

hatásmechanizmusára sikerült egy hipotézist felállítani, amit sokat idéznek, valószínűleg jó; 

nem volt lehetőségem bizonyítani. Később még egy évet töltöttem el az USA-ban (South 

Dakota, USA - Invited Researcher (1994/95)), de ekkor már, mint meghívott kutató és egy 

félévet tanítottam is. A nemzetközi tudományos arénába ~2000-től kerültem, ami egyrészt a 

megváltozott, szabad kommunikációt biztosító rendszernek, másrészt a tudományos 

előmenetelemnek köszönhető. Ez utóbbi értelmezhető úgy, hogy „megértem” a nemzetközi 

porondra, de úgy is, hogy véletlenül „divatba jöttem....”,  felfigyeltek arra, amit 

mondtam/írtam. Nemzetközi szakmai társaságok tanácsadó testületének választott tagja 

voltam és vagyok, továbbá rangos nemzetközi szakmai folyóiratok szerkesztőbizottságának 

tagja vagyok. Mára már meggyőződésem, hogy ~80, de inkább 90 % szerencse kell az 

előrehaladáshoz, azért nem árt, ha van egy kis 10-20% tehetség is.   

Teljesen elégedett vagyok, az itthon szerzett biztos alapokra épített önállóan fejlesztett 

szakmai tudásom révén megismert a világ, én pedig megismerhettem a világot. A szabadság 

utáni vágyam alapvető, a kreatív munkához nélkülözhetetlen, ehhez az egyetemi környezet 

optimális volt.  Többször komolyan invitáltak az iparba, de nem tudtam elfogadni, mert a 

kérdésemre hogy mennyi lesz a szabadságom a munkában, azt válaszolták, hogy semennyi. 

Más egyetemre is hívtak, de ezer szállal kötődök Szegedhez.  

  



 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

DR. VÍGH ÉVA 
 

 

 

CSALÁD 

Férj: Dr. Kordé Zoltán, történész (SZTE, Történeti Intézet) 

Gyermekek: Pintér Andrea (1979) és Pintér Tamás (1982)  
 

TANULMÁNYOK, MUNKAHELYEK 

-1972 – érettségi (Ságvári E. Gyak. Gimnázium, angol tagozat) 
-1977 – egyetemi diploma, olasz-pedagógia szak (JATE, BTK) 

-1977-80 – nevelőtanár (Majakovszkij Kollégium, Szeged) 

-1980 – mindmáig: egyetemi tanársegéd, adjunktus (1986), docens (1997), egyetemi tanár (2008) – 

JATE (SZTE), BTK, Olasz Tanszék 
- 2007-2011 – tudományos igazgató (Accademia d’Ungheria in Roma/Római Magyar Akadémia) 

 

TUDOMÁNYOS FOKOZATOK 
1979 – egyetemi doktori (kisdoktori) értekezés – summa cum laude 

1997 – PhD – JATE – summa cum laude 

2007 – habilitáció – SZTE 

2007 – akadémia doktori értekezés – summa cum laude 
 

TAGSÁGOK, MEGBÍZATÁSOK, KITÜNTETÉSEK 

Società Dantesca Italiana (2008) 
Magyar Dantisztikai Társaság (2004) 

Rinascimento Italiano in Porspettiva Europea, Roma, Università degli Studi „La Sapeinza” (2004 - ) – 

nemzetközi reneszánsz PhD-program, törzstag 
Letteratura Italiana Antica (2005) – szerkesztői bizottsági tag 

MTA, SZAB –tudományos titkár (2011-2014) 

SZTE, BTK – Professzorok Tanácsa, elnökhelyettes (2012-2014) 

SZTE, BTK – Professzorok Tanácsa, elnök (2014-) 
Olasz Köztársaság „Ordine della stella della solidarietà” rend lovagi címe (2004) 

Mestertanár Aranyérem  (2005) 

 

KUTATÁSI TERÜLET 

olasz (és részben spanyol) reneszánsz és barokk kor irodalma és kultúrtörténete;  

újkori morálfilozófiai értekezésirodalom; 
fiziognómia és irodalmi-művészi ábrázolás kapcsolattörténete; 

állatszimbolika kultúrtörténeti vonatkozásai (középkor, reneszánsz és barokk) 
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Miért ezt a pályát választotta? 

Azért, mert semmiféle matematikai, fizikai, kémiai, biológiai érdeklődésem és érzékem nem 

volt, viszont mindig sokat olvastam, a történelem, az irodalom és a nyelvek pedig mindig 

érdekeltek. Viszonylag könnyen is tanultam nyelveket. A Ságvári-gimnáziumba angol 

tagozatra jártam, közben elkezdtem magamtól olaszt tanulni. Amikor az egyetemre felvételt 

nyertem, párhuzamosan elkezdtem a spanyolt tanulni, később a franciát – ezekből is 

nyelvvizsgám van. A spanyol ráadásul munkanyelvem, hiszen a spanyol kultúrával is 

foglalkozom. Tekintve, hogy régi irodalommal, reneszánsz, barokk korral foglalkozom, a latin 

nyelvet is el kellett sajátítanom olvasás szintjén. Örömömet leltem abban, hogy más népek 

életmódját, gondolkodásmódját, kultúráját a saját nyelvük ismeretén keresztül 

megismerhettem. 

 

Tekint-e valakit a példaképének? 

Nem tudok egyetlen olyan embert megnevezni, akit kifejezetten a példaképemnek 

tekinthetnék. Nagyon sok olyan kollégával találkoztam, elsősorban olaszokra gondolok, akik 

szakmai életpályájukat és gondolkodásmódjukat, kultúraszervező tevékenységüket tekintve 

számomra példaképek voltak. Őket, ha valamiképpen ötvözni lehetne, akkor persze meg 

tudnék nevezni egyetlenegy példaképet. Irodalomtudományról és kulturális antropológiáról 

lévén szó, valószínűleg más elvárásoknak kell megfelelni, mint a természettudományokat 

művelő kollégák esetében, ugyanakkor nem szeretnék különbséget tenni. Minden esetben a 

maximális felkészültségre szavaznék, olyan invenciózus megközelítéssel kell a dolgokat 

szemlélni, hogy újat tudjanak nyújtani. Tanárként fontosnak tartom a fiatalok segítését, 

menedzselését, rajtuk keresztül a saját tudományunk előbbre vitelét. 

 

Mit tart a karrierje eddigi csúcspontjának? 

Több olyan pont van, amire visszatekintve büszke lehetek. Például néhány könyvem 

publikálása és annak a fogadtatása esetében. Egyetemi pályafutásom során olyan 



visszajelzéseket kaptam, amelyek kis részben díjakban, (ezek jobbára elkerültek), még 

nagyobb részben személyes találkozások után realizálódó élményekben foghatók meg, 

amelyek kisebb csúcsokat jelenthetnek. Egy külső szemlélőnek elsősorban pozíciókban 

nyilvánul meg, hogy valaki elért valamit vagy sem. Aki ismeri az életpályámat, tudja, hogy 

mikor mit értem el. Hogy ez egy külső szemlélő számára fontos, avagy nem, illetve hogy az 

én számomra mit jelent, nem mindig esik egybe. Kétségtelen, hogy amikor valaki megvédi az 

akadémiai doktori értekezését, az a tudomány szempontjából egy fontos dolog. Természetesen 

számomra is az volt, de oda olyan út vezetett, amely során nagyon sok apró eredményt 

elértem, amit itthon nem biztos, hogy regisztráltak. Például a Római Tudományegyetemen a 

nemzetközi reneszánsz kutatócsoport tagjaként azt hiszem, eléggé hasznos tevékenységet 

tudtam végezni. Ebbe az italianisztika PhD-programba Európából hat reneszánszkutatót 

válogattak be, Magyarországról engem, rajtam kívül egy francia, egy spanyol, egy angol, egy 

lengyel és egy német kollégát. 

 

Mit tart a kutatómunkája legnagyobb eredményének? 

A késő középkor, a reneszánsz és a barokk kor irodalmával, irodalomtörténetével, 

kultúrtörténetével foglalkozom. Ha belegondolunk, a reneszánsszal rengetegen foglalkoztak 

már. Amikor elkezdtem ezt kutatni, számot kellett azzal vetnem, hogy csak ismételhetném az 

előttem már ezzel a témával foglalkozó kutatók eredményeit. Így ugyan olasz kutatásokhoz 

kapcsolódva, a reneszánsz kor morálfilozófiai értekezéseivel kezdtem foglalkozni, és a 

reneszánsz udvari irodalom témáján belül publikáltam nagyon sokat, könyveket és 

fordításokat is. Olyan témaköröket vezettem be a magyar kultúrával foglalkozók körébe is, 

amelyeket azóta fiatal kutatók örömmel fölvettek. Ilyen a morálfilozófiában és a politikai 

értekezésekben például a színlelés kérdése. Amikor úgy gondoltam, hogy már eleget 

foglalkoztam ezzel, áttértem egy másik kutatási témára. Ez a jellemábrázolás és a fiziognómia 

kérdése az irodalomban és a művészetekben. Erről magyarul is jelentettem meg könyveket, 

éppen most pedig Rómában egy összefoglaló tanulmánykötetet. Ezeket azért tartom 

fontosnak, mert mind a két kutatási téma újdonság. Ami pedig a jelent és remélhetőleg a jövőt 

illeti, még mindig az irodalomhoz és a művészetekhez kapcsolódóan az állatszimbolika 

kérdését vizsgálom. 

 

Össze lehet-e egyeztetni a családot és a karriert? 

Az én személyes példám azt mutatja, hogy igen. Ezzel együtt látok magam körül olyan 

eseteket, amikor ez nem így működik, vagy nehézségekbe ütközik. A konferencián is 

elhangzottak olyan előadások, amelyekből az derült ki, hogy akik valamit elértek a 

tudományban nő létükre, azoknak egyrészt nagyon szerencsés családi hátterük van, másrészt 

olyan személyiségek, akik viszonylag könnyen szervezik az életüket, vagy bizonyos 

akadályokon könnyebben át tudnak lendülni. Két gyermekem van, ők már bőven felnőttek. 

Még ahhoz a korosztályhoz tartozom, amikor fiatalon, egyetem után gyermeket vállaltak a 

nők. Azt hiszem, minden nő állandó válaszút előtt áll, hogy a családot elégítse ki vagy a 

munkáját végezze el maximálisan. Úgy gondolom, időnként kompromisszumot kell tudni 



kötni. Amennyiben a munka megengedi, akkor a családra lehet jobban odafigyelni. A 

gyerekek nevelése ugyanis nagyon sok kompromisszumot nem enged meg, mert az ember 

nem hagyhat ki a nevelésből egy-két hónapot. Én szerencsés voltam, mert annak idején a 

szüleim sokat segítettek, és a férjemmel mindketten tudtuk, hogy mit jelent a szakmában is 

helytállni. 

 

Milyen hátrányokkal vagy előnyökkel jár nőnek lenni ezen a pályán? 

Nem is tudom, hogy van-e előnye, mert a tudomány eléggé szigorúan következetes, teljesíteni 

tudni kell, akár természet-, akár társadalomtudományban gondolkodunk. Azért nőt még nem 

léptettek elő, mert nő. Előnyünk, hogy sokkal képlékenyebbek vagyunk, sokkal jobban tudunk 

alkalmazkodni, nagyobb empatikus készséggel rendelkezünk, mint a férfiak. 

 

Mit tud javasolni a karrierjüket most kezdő női kutatóknak? 

Nem szeretek jó tanácsot adni, mert mindenki a saját személyes élményeiből indul ki, a 

magánéleti, illetve szakmai sikereiből vagy sikertelenségeiből próbál következtetésekre jutni.  

Abban sem hiszek, hogy ezek a jó tanácsok fogadtatásra lelnek, mert igaz az a mondás, hogy 

mindenki a saját kárából tanul igazán. Ezzel együtt azon vagyok, hogy a tanítványaimat 

szakmailag, és ha igényt tartanak rá, akkor magánéleti kérdéseikben is segítsem. Úgy 

gondolom, hogy mindenki maradjon önmaga. Ne akarjon kilépni se a női mivoltából, se abból 

a szerepből, amire kódolva van genetikailag, és próbálja a képességeiből a maximumot 

kihozni. 

 

Elégedett a saját szakmai életútjával? Gondolkozott-e valaha azon, hogy pályát 

módosítson? 

Nem gondoltam arra, hogy pályát módosítsak. Voltak olyan éveim, amikor pianóban adtam 

elő a szakmát, mert inkább a kisgyermekeimre koncentráltam. De még akkor sem 

gondolkodtam azon, hogy pályát módosítanék, amikor hónapokig nem tudtam igazából 

elmélyülni a szakmai előmenetelt elősegítő munkában. Hálás vagyok a sorsnak és az akkori 

feletteseimnek, kollégáimnak, akik ezt eltűrték, sőt segítettek. Állandóan tanítottam, gyesre se 

mentem, de ugyanazt a színvonalat nem tudtam a szakma kezdeteitől mind a mai napig 

egyformán tartani. A szakmai életutammal mindent egybevetve azt hiszem, elégedett vagyok. 

Lépcsőről lépcsőre, tégláról téglára építettem föl a karrieremet, hol tudatosan, hol inkább csak 

ösztönösen. Ha valamit másképpen csinálnék, talán nagyobb odafigyeléssel, tudatosabban 

menedzselném magam, persze lehet, hogy semmivel sem tartanék előbb… 
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Miért ezt a pályát választotta? 

Eredetileg nem közgazdász akartam lenni, annyit tudtam, hogy a társadalomtudományok 

érdekelnek. Legszívesebben szociológiára mentem volna, de ez abban az évben nem indult. 

Azt gondoltam, a közgazdaságtan a legkeményebb társadalomtudomány, tehát meg fogok 

tanulni olyan alapokat, amelyeket egyébként nem kapnék meg, és majd kiderül, hogy 

merrefelé tudok elindulni. Elég hamar világossá vált, hogy elméleti érdeklődésem van: az 

akkori közgazdasági egyetemen volt egy elméleti szak, arra jártam. Tudtam, hogy nem akarok 

beülni egy vállalathoz könyvelőnek, hanem megpróbálok kutatói pályára menni. Egyetem 

után rögtön a Pénzügykutatási Intézetbe kerültem, amely a Pénzügyminisztérium 

kutatóintézete volt. Ott dolgoztam egészen a kétezres évek végéig, amikor elkezdtem tanítani. 

Nagyon későn lettem főállású egyetemi oktató, de korábban tanítottam már több helyen.  

 

Tekint-e valakit példaképének? 

Nagyon sok olyan kutatóval, oktatóval találkoztam a pályafutásom során, akit valamilyen 

szempontból tiszteltem. A Pénzügykutatási Intézet annak idején egy fiatal intézmény volt. Az 

1968-as reform után hozták létre, és mielőtt oda kerültem, akkor volt vezetőváltás. Az új 

igazgató, Hagelmayer István – aki szerintem ma már legendás alaknak nevezhető – egy 

nagyon jó, fiatal kutatói csapatot szervezett. Néhány olyan embert is odavitt, akik akkor már 

nálunk idősebbek voltak és szintén nagyon jónak számítottak a szakmában. Elsősorban Antal 

László nevét emelném ki, aki akkor tulajdonképpen a pénzügykutató lelke és atyja volt. 

Abban az időben nagyon ráértünk, volt idő arra, hogy beszélgessünk, teázgassunk, nem voltak 

ilyen szoros határidők, nem voltak pályázati pénzek. Próbáltunk olvasni, tanulni, elkezdtünk 

írogatni is. 

 

Abban az időben könnyebb volt kutatóként működni? 

Nem. Viszonylag kevés kutatói állás volt – az akadémiai intézetekben és a minisztériumok 

melletti, úgynevezett háttérintézetekben. Ne felejtsük el, hogy ez egy nagyon zárt ország volt. 

Arra, hogy külföldön tanuljon az ember, egy lehetőség volt, én azt ki is használtam. 

Moszkvába lehetett menni egy fél éves részképzésre. Nyugat-európai ösztöndíjakat is lehetett 



kapni három-négy hónapra. Azzal is próbálkoztam, de mindig azt mondták, hogy ez az 

akadémiai intézeteknek van fenntartva. Ezt azóta is nagyon sajnálom, mert egy nyelvet akkor 

lehetett volna igazán jól megtanulni, ha az ember kint él valameddig. 

 

Mit tart a karrierje eddigi csúcspontjának? 

Azt hiszem, eléggé fokozatosan és szervesen alakult a kutatói életpályám. Szépen sorban 

megszereztem a tudományos fokozatokat, írtam könyveket, cikkeket. Ha formálisan nézzük, 

akkor a nagydoktori disszertáció megvédése vagy az egyetemi tanári kinevezés fontos lépés, 

de nekem nem ezek a legfontosabbak. Inkább az, hogy mindig is szerettem, amit csinálok. Az, 

hogy dolgozom, soha nem tehertétel volt, mert érdekel a munkám, és ez az egyik legnagyobb 

ajándék a sorstól. 

 

Mit tart a kutatómunkája legnagyobb eredményének? 

Írtam néhány könyvet, amiről úgy gondolom, hogy egy-egy résztémát alaposan összefoglal. 

Például az első könyvem – ma már biztos nagyon viccesen hangzik – a szocialista 

nagyvállalatok kialakításáról, a hatvanas évek nagy összevonási hullámáról szólt. Arról, hogy 

miért hozta létre az akkori kormányzat ezeket a nagyvállalatokat, és hogy milyen 

érdekkonfliktusok voltak. Komoly levéltári kutatásokat végeztem, abból próbáltam 

kisilabizálni, hogy a deklarált indoklások mögött/helyett mik voltak a valódi érvek, amik 

hatottak. Aztán a kilencvenes évek második felében írtam arról, hogy a szocialista 

nagyvállalatok egy jelentős csoportja hogyan vészelte át a transzformációs válságot, hogyan 

alakult a sorsuk, mi lett velük. Próbáltam típusokat alakítani abban, hogy kik maradtak 

életben és milyen típusú cégek mentek tönkre. Az ember mindig azt szereti legjobban, amit 

éppen csinál. Nagyon sokat írtam a kilencvenes években a vállalatok privatizációjáról és a 

privatizációs módszerekről. Mostanában nagy érdeklődéssel kezdtem el követni a legújabb 

kori államosításokat. Rájöttem, hogy érdemes volna megnézni ennek a történetét is, hogy az 

állami tulajdonba vétel más időszakokban, más országokban hogyan alakult. 

 

Össze lehet-e egyeztetni a családot és a karriert? 

Ez nem könnyű, különösen amikor az ember még a kutatói pályájának is az elején van, és 

éppen családot alapít, gyereket szül. Egy kicsit úgy érzi ilyenkor, hogy összecsapnak a feje 

fölött a hullámok. Utána, ahogy nőnek a gyerekek, könnyebb lesz, és jobban megtalálja a 

helyét a világban, mert megtanulja kezelni az ellentmondó követelményeket és feladatokat. 

Nekem egy lányom van, 31 éves voltam, amikor született. Előtte már nagyjából megírtam a 

kandidátusi disszertációmat. Úgy látom, hogy ezt sokan most is így csinálják: megpróbálják a 

karriert megalapozni és utána jön a családalapítás. Az volt a legnehezebb időszak, amikor még 

kicsi volt a lányom. Emlékszem, hogy a délutáni alvásidőben azon imádkoztam, hogy még 

egy fél órát aludjon, és gyorsan be tudjam fejezni, amit éppen írok. Az ember ilyenkor úgy 

érzi, hogy egyik szerepben sem tud maradéktalanul teljesíteni, és folyton lelkiismeret-

furdalása van, amikor az egyikkel foglalkozik, hogy a másikkal elmarad. Előfordult, hogy a 



lányom panaszkodott, mert sokat foglalkoztam a munkámmal. Most visszanézve sajnálom, ha 

a mai fejemmel csinálnám, több időt fordítanék a gyerekre és a családra. 

 

Milyen hátrányokkal vagy előnyökkel jár nőnek lenni ezen a pályán? 

Nem éreztem különösebb hátrányát, inkább előnyöket. Például a pénzügykutatós időszakban 

elég sok vállalati empirikus esettanulmányt készítettünk. Egy kutatói csoporttal dolgoztunk, 

hatan voltunk, ebből négy lány, 25 és 30 év közöttiek. Mentünk a vállalatigazgatókhoz 

interjúzni. Gondolom, azt föltételezték rólunk, hogy ezek a lányok kettőig se tudnak számolni, 

és nyugodtan elmondhatjuk nekik azt, amit gondolunk, mert úgyse fognak belőle semmit 

normálisan megírni. Őszintébbek voltak, mintha egy komoly, meglett férfiember ült volna 

velük szemben az interjú során. A kutatóintézetekben nagyjából hasonló volt a nők és a férfiak 

aránya, az egyetemen nem, sokkal több férfi tanárra emlékszem. Ma már nem így van, a 

GTK-n az intézetvezetők és a tanárok többsége is inkább nő, vagy legalábbis 

kiegyensúlyozott az arány. Nagyon sokszor éreztem női szolidaritást, amikor más nők 

segítettek nekem. Mondjuk beajánlottak lapokhoz vagy bizonyos funkciókra. Néha volt olyan 

érzésem, hogy talán éppen egy idősebb kolléganő ajánlott, valószínűleg azért, hogy több nő 

legyen a bizottságokban. 

 

Mit tud javasolni a karrierjüket most kezdő női kutatóknak? 

Nagyon fontos a karrier, de azt el lehet halasztani. A kutatás megvár, de a gyerek nem, mert 

felnő. Érdemes kiélvezni, amíg kicsi. Ha valaki már elindult a pályán, és tudja magáról, hogy 

őt ez a pálya érdekli, nem kell félnie attól, hogy néhány évet kihagy. Érdemes az első három 

évet eltölteni a gyerekkel, akár úgy, hogy közben dolgozik is egy kicsit. Fontos, hogy az 

ember tartsa a kapcsolatot a kollégákkal, időnként bemenjen a munkahelyére. 

 

Gondolkozott-e valaha azon, hogy pályát módosítson? 

Igazából nem, noha az én generációmból ezt sokan megtették. A rendszerváltás idején sok 

kutató lett üzletember vagy elment az államapparátusba. Ha belegondolok, ők inkább férfiak 

voltak. Én nem akartam üzleti pályára lépni. 

 

Elégedett a saját szakmai életútjával? 

Igen. Persze, sok mindent másképp csinálnék már, de a nagy döntéseket nem változtatnám 

meg. 
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