DR. MOLNÁR ISTVÁN
egyetemi docens
(1954 – 2014)

Molnár István 1954-ben született. Biológus
diplomát szerzett 1978-ban az ELTE TTK-án.
1980-tól 1983-ig a Váci Vízművek Környezetvédelmi Osztályán dolgozott, 1983-ban
MTA ösztöndíjjal felvették az ELTE Genetikai Tanszékére. Külföldi tanulmányait Oxfordban végezte, ahol 1986-ban, 1987/1988ben és 1997-ben is dolgozott. Doktori címét
1987-ben, majd a Ph.D. fokozatot 2003-ban
az ELTE-n szerezte meg.
1983 óta vett részt evolúciós tárgyak oktatásában. Tanított evolúciógenetikát, evolúcióbiológiát, életciklus evolúciót, mintázatképződés evolúciót, és egyedfejlődés evolúciót. Az
ELTE-n a biológus alapképzésben evolúciógenetikát, szakirányú képzésben fenotípusos
evolúciót, az evolúció mechanizmusait, az evolúció történetét és az evolúció genomikai
alapjait tanította.
Molnár István jeles kutató és oktató volt, csiszolt ékköve a hazai és nemzetközi evolúciós
és elméleti biológiai kutatásoknak. 1984-ben jelent meg első jelentős műve a Vida Gábor
akadémikus által szerkesztett Evolúció IV. című könyvben, „Evolúció és egyedfejlődés”
fejezetcímmel. A könyv megjelenése után, 1986. szeptember 1-től lett az ELTE Genetikai
Tanszékének munkatársa, ahol egészen haláláig – közel 28 éven keresztül – egyetemi adjunktusként dolgozott. 1995-ben részt vett a nagysikerű ICSEB nemzetközi evolúcióbiológiai konferencia szervezésében. AZ ELTE-n számos új kurzust vezetett be a biológus és
biológiatanár szakos képzésbe.
Molnár Istvánról sokunknak először két szó jut eszébe: inspiráció és humor. A vele
folytatott vidám beszélgetések gyakran vezettek új elméletek, izgalmas tudományos problémák felvetéséhez. Az ilyen motiváló beszélgetések után mindig azt érezhettük, hogy
többek lettünk, a körülöttünk lévő világot pedig egy más dimenzióban látjuk.
Molnár István mindig adott és inspirált. Szinte mindenről volt véleménye; tudományról, tudománytörténetről, kultúráról, oktatásról, nevelésről, sportról, családról és egyéb
emberi dolgokról. Igazi szintetikus elme volt, a megértendő világra pedig kellő alázattal

tekintett. Nyelvezete egyéni, utánozhatatlan volt, gyakran okozott fejtörést fogalmi kódjának feltörése. De ez volt az Ő védjegye. Ilyen beszélgetések járultak hozzá például Jordán
Ferenc nemzetközi hírű elméleti biológus tudományos éréséhez. Számtalan diákot és kollégát inspirált arra, hogy evolúcióbiológiával foglalkozzon.
Molnár István elvesztésével világunk jelentősen kisebb, kevesebb lett. A Genetikai Tanszék többé már nem lesz olyan, mint amilyen Vele volt.
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