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INTERJÚ KATZ SÁndorral,
az ERC díjazottjával
Mi volt az a meghatározó élmény
az életedben, amely miatt
a kutatói pályát választottad?
Már gyerekkorom óta a
matematika és fizika érdekelt,
ebben szüleimnek is komoly
szerepük lehet, akik mindketten matematika-fizika
szakos tanárok. Érdekes módon az, hogy kutatói és nem
mérnöki/informatikusi pályát választok, csak a gimnázium negyedik évében dőlt
el. Talán az előző évi fizikai
diákolimpiának és a felkészítő foglalkozásoknak volt ebben a legnagyobb szerepük.
Kiket nevezhetsz mestereidnek, mi az
a legfontosabb üzenet, amit tanultál tőlük,
amit át akarsz adni mostani és leendő
munkatársaidnak, tanítványaidnak?
Nehezen tudnék egy-két nevet mondani,
abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy
tanulmányaim során végig volt kapcsolatom
kiváló tanárokkal (kezdve szüleimmel, majd
gimnáziumi fizikatanáraimmal, illetve egyetemi oktatókkal). Fodor Zoltánt emelném ki
külön, aki doktori témavezetőm volt, és
azóta is a kollégám. A kutatás során elért sikereim kivétel nélkül vele közösek. A legfontosabb, amit megtanultam, az a jó témaválasztás és a bátorság: megküzdeni olyan
problémákkal is, amelyek nehéznek/reménytelennek tűnnek. Bármikor jöhet egy új ötlet,
amire korábban más nem gondolt.
Hogyan tudnád összefoglalni egy-két mondat
ban a téged jelenleg a legjobban izgató tudo
mányos probléma lényegét?
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Két részre bontanám a kérdést. Vannak olyan,
nagyon érdekes és engem izgató problémák,
melyek nem kapcsolódnak a szűk kutatási
területemhez. Ilyenek például a kozmológia
aktuális problémái, a sötét anyag és sötét
energia kérdése. Saját kutatási területemen
belül a legnagyobb kihívásnak azt tartom, hogy sikerüljön leírást találni az olyan
nagy hőmérsékletű kvark
gluon plazmára, amelyben
nem egyezik a részecskék és
antirészecskék száma. Ez egy
régóta megoldatlan probléma, melyben kis előrelépést
már sikerült elérnünk.
Miben tudnád megfogalmaz
ni azt, ami itthon tartott,
ami hazahozott, hogy az
ERC-granthoz is kapcsolódó kutatásaidat
Magyarországon végezd el?
Egyszerűen szeretnék Magyarországon élni
és dolgozni. Úgy érzem, az ERC-grant lehetővé teszi, hogy ezt a külföldihez hasonló
színvonalon tehessem.
Önértékelésed szerint melyek azok
a legfontosabb erősségeid, amelyek
hozzásegítettek ahhoz,
hogy elnyerd az ERC támogatását?
Érzésem szerint azon múlt a pályázat sikere,
hogy meg tudtam győzni a zsűri tagjait, hogy
néhány jó ötlet segítségével lehetséges egy lé
nyegesen nagyobb amerikai kutatócsoporttal
versenyezni. A legérdekesebb ötlet talán az,
hogy olyan számítógépet tervezünk a pályázati összegből építeni, amelyben grafikus
kártyák végzik a számításokat. Így körülbelül
egy nagyságrenddel csökkenthetők a költségek azonos számítási kapacitás mellett.
Ha a kutatásaidban megoldatlan kérdés elé
kerülsz, vagy csak egyszerűen ki akarod kap

A jövő tudósai

csolni az agyad az előtted álló feladat (tudatos)
megoldásából, mit választasz, választanál
kikapcsolódásként?

Néha előveszem a gitáromat, de szeretek
mozogni is, főleg focizni (évek óta összejárunk volt Eötvös collegiumi társaimmal).

INTERJÚ KÁllay mihállyal,
az ERC díjazottjával

olyan számítások, amelyek hibája összemérhe
tő a kísérleti pontossággal. Jelenleg arra vagyok a legjobban kíváncsi, hogy hogyan lehet
az elméleti módszerek számításigényét csökkenteni, és ezáltal nagyobb méretű molekulákra is pontos számításokat végezni.
Miben tudnád megfogalmazni azt, ami
itthon tartott, ami hazahozott, hogy az
ERC-granthoz is kapcsolódó kutatásaidat
Magyarországon végezd el?
Magyarország ma nem túl vonzó hely a tudomány szempontjából. Én szerencsére elmélettel foglalkozom, ami kevésbé költséges
dolog, és így Magyarországon is sokan foglalkoznak vele (érdemes megfigyelni, hogy a
négy természettudományos területen dolgozó „biztos befutó” között egy
elméleti fizikus, egy elméleti
biológus és egy elméleti kémikus van). Így nem nehéz
„olcsó” és szakképzett munkaerőt találni az én témámban.
Emellett az sem elhanyagolható szempont, hogy a családom nem szeretne menni.
Önértékelésed szerint melyek
azok a legfontosabb erősségeid,
amelyek hozzásegítettek
ahhoz, hogy elnyerd az ERC
támogatását?
Erre nehéz válaszolni, nem szeretem magamat
dicsérni. Talán a kitartás a legfontosabb.
Ha a kutatásaidban megoldatlan kérdés elé
kerülsz, vagy csak ki akarod kapcsolni az
agyad az előtted álló feladat megoldásából,
mit választanál kikapcsolódásként?
Elmennék biciklizni vagy kirándulni.

Mi volt az a meghatározó élmény az életedben,
amely miatt a kutatói pályát választottad?
Ezek megtisztelő kérdések, ilyeneket nálam
nagyobb kutatóknak szoktak feltenni, így egy
kicsit furcsán érzem magam. Mindenesetre
megpróbálok válaszolni. Azt hiszem, nem volt
ilyen élmény, ez fokozatosan alakult ki részben a középiskola, részben az egyetem alatt.
Kit, kiket nevezhetsz mestereidnek, mi az
a legfontosabb üzenet, amit tanultál tőlük,
amelyet át akarsz adni a mostani és leendő
munkatársaidnak, tanítványaidnak?
Középiskolai tanáraim közül Zoltai Jenőnét
kell megemlíteni, egyetemi
oktatóim közül Fogarasi Gé
za egyetemi tanárt. Ők kel
tették fel az érdeklődésemet
a kémia, illetve az elméleti
kémia iránt. Témavezetőim,
kollégáim közül Surján Péter,
Szalay Péter és Jürgen Gauss
professzoroktól tanultam
sokat.
Hogyan tudnád összefoglal
ni egy-két mondatban a
téged jelenleg a legjobban
izgató tudományos probléma lényegét?
Manapság számos kémiai tulajdonság számítható elméleti úton, azonban az elméleti mód
szerek annál lassabbak és az eredmények an
nál pontatlanabbak, minél nagyobb a vizsgált
molekula. A módszerek magas számításigénye miatt csak kis molekulákra végezhetők
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INTERJÚ PÁl csabával,
az ERC díjazottjával
Mi volt az a meghatározó élmény az életedben,
amely miatt a kutatói pályát választottad?
David Attenborough sorozatai, különösen
az első, az Élet a földön. Attenborough egyik
legnagyobb érdeme itt, hogy az élővilág evo
lúcióját rendkívül szemléletesen, játékosan
mutatja be. A sorozat mentes
minden pátosztól és intellektuális fölényességtől, ami oly
gyakori hibája a tudományos
népszerűsítő irodalomnak.
Kit, kiket nevezhetsz
mestereidnek, mi az
a legfontosabb üzenet, amit
tanultál tőlük, amelyet át
akarsz adni a mostani és
leendő munkatársaidnak,
tanítványaidnak?
Három nevet említenék. Szath
máry Eörs adta a koncepcionális hátteret. Az
egyetem első évében hallgattam előadásait, a
biológia sok alapvető problémájáról itt hallottam először. Laurence Hurst, a Bath-i
Egyetem professzora megmutatta, hogyan
kell fókuszálni, éles kérdéseket felvetni, és
minél tökéletesebben tesztelni azokat. Ő éb
resztett rá arra is, hogy egy-egy ilyen szellemi
„portékát” hogyan kell ízlésesen és közérthetően a publikációkban bemutatni. Angus
Buckling az Oxfordi Egyetemen lehetővé
tette, hogy mikrobiológiai laborjában sok
technikát tanulhassak, és türelmesen viselte
a tapasztalatlanságomat.
Hogyan tudnád összefoglalni egy-két
mondatban a téged jelenleg a legjobban
izgató tudományos probléma lényegét?
Nagyon egyszerű kérdés: az élőlények különböző génjei hogyan befolyásolják az evolúci-
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ós alkalmazkodás sebességét vagy evolvabilitást. Ez részletes számítógépes modellekkel
és mikrobákon végzett kísérletekkel egyaránt
vizsgálható kérdés. Többek közt a téma segít
megérteni, milyen tényezők befolyásolják
egysejtű kórokozók gyógyszerekkel szembeni
rezisztenciájának gyors kialakulását, s azt mely
gének blokkolása révén tudnánk lassítani.
Miben tudnád megfogalmazni azt, ami
itthon tartott, ami hazaho
zott, hogy az ERC-granthoz
is kapcsolódó kutatásaidat
Magyarországon végezd el?
A személyes okokon kívül
várom, hogy újra együtt dol
gozhassak Pósfai Györggyel
és Papp Balázzsal (SzBK).
Másrészt, habár nem szeretem
az ilyen nagy szavakat, de
morális kötelességem itthon
kutatócsoportot szervezni, a
tapasztalataimat továbbadni.
Melyek azok a legfontosabb erősségeid,
amelyek hozzásegítettek ahhoz, hogy elnyerd
az ERC támogatását?
Először is nemcsak szerencsés voltam, hanem
a lehetőségeimmel élni is tudtam. A szakterü
let olyan vezető laborjaival dolgozhatok,
amelyekkel már számos jó publikáció született. Másrészt türelmes vagyok: egy-egy elnyert pályázat mögött legalább két-három
sikertelenség bújik meg.
Ha megoldatlan kérdés elé kerülsz, vagy csak
ki akarod kapcsolni az agyad az előtted álló
feladat (tudatos) megoldásából, mit
választasz, választanál kikapcsolódásként?
Szeretem elengedni fiatalabb, játékosabb
énemet. Ennek az utóbbi időben három for
mája van: hároméves lányommal játszom,
hegyet mászok a kedvesemmel, vagy rockkon
certen ugrálok a barátaimmal.

