Újabb tudományos elismerésben részesült – az
1968-ban a Móricz Zsigmond Gimnáziumban
érettségizett – Somogyi Péter neurobiológus,
az Oxfordi Egyetem Neurofarmakológiai
Intézetének igazgatója: az Eötvös Loránd
Tudományegyetem (ELTE) díszdoktorrá avatta.

Az ELTE Szenátusa 2013. május 10-én tartott
közgyűlésén három külföldi professzor mellett
avatta
Somogyi
Péter
neurobiológust
díszdoktorrá. Az ünnepi közgyűlést - melyet
minden évben Pázmány Péter 1635-ös egyetem
alapításának évfordulójára rendeznek - Mezey
Barna rektor nyitotta meg.
Surján Péter, az egyetem természettudományi karának dékánja ismertette Somogyi Péter életútját és
tudományos eredményeit. Méltatásában kiemelte, hogy Somogyi Péter a mai neurobiológiai és általában a
biológiai tudományok egyik meghatározó alakja. Kutatásainak középpontjában az agykéreg komplex
vizsgálata áll. Úttörő szerepe volt és van az agykérgi neuronok és szinaptikus kapcsolataik leírásában, a
mikrohálózatok belső működéseinek feltárásában. Laboratóriumában dolgozták ki a világszerte elterjedt
egyetlen sejten végezhető mikroszkópos anatómiai, elektronmikroszkópos citokémiai, neurofarmakológiai és
neurofiziológiai kombinált vizsgálatokat. A kutató egész pályafutása alatt megőrizte kapcsolatát a magyar
tudománnyal, oktatással és az ELTE-vel.
Somogyi Péter az elismerés átvételekor azt mondta, olyan
kiváló oktatást kapott az ELTE-n, amellyel bárhol a
világon megállta a helyét. Az oktatásba, képzésbe
fektetett tőke hosszú távon
térül
meg,
amit
saját
példájával
igazolt.
Az
egyetemnek is megérte annak
idején tanulmányai idejére
ösztöndíjat biztosítani neki,
mert ma már az ő tanítványai
vezetik
a
magyar
neurobiológiát,
amely
a
világ
élvonalába
tartozik.
Beszédében hangsúlyosan foglalkozott a felsőoktatás mai helyzetével, a
lehetőségek beszűkülésével. Emlékeztetett: az oktatáshoz stabilitás kell, ma
pedig az ELTE-hez hasonló presztízsű intézmények is anyagi nehézségekkel
küszködnek. Zárásként azt kívánta, hogy az egyetem oktatói és hallgatói
hamarosan stabilabb helyzetben folytathassák tevékenységüket.
Somogyi Péter meghívottjaként több szentendrei barátja, ismerőse is részese lehetett a kivételes és
felemelő Pázmány-napi rendezvénynek. Jelen volt – többek között - középiskolai osztályfőnöke, Kun Péter
tanár úr és mestere, Benedeczky István biológus professzor úr, aki az ELTE Kórbonctani Intézetében
tudományos pályáját elindította. Jómagam, a Somogyi Péter által - 2006 óta minden évben, szentendrei
középiskolásoknak is - kiírt Oxfordi Ramon y Cajal ösztöndíj pályázat móriczos koordinátoraként kaptam a
megtisztelő meghívást.
Maknics Gábor tanár

