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Az MTA új levelezõ tagjai

Bedõ zolTáN

1951-ben, debrecenben született, a mezõ-
gazdasági tudományok doktora. az mta 
mezõgazdasági kutatóintézetének igazgatója. 
Fõ kutatási területe a gabonanemesítés és a 
vetõmagtermesztés. 

Mi volt az az eredmény munkája során, 
amelynek igazán örül?

egy növénynemesítõnek a legnagyobb ered-
mény, amikor a búzatermesztõktõl elismerést 
kap a sikeres fajtáért. nekünk valójában ez 
a legfontosabb citációs indexünk, amiért 
talán még jobban meg kell küzdenünk, 
mint az eredetiért. régiónkban olyan nagy 
az évjárathatás, hogy a növény adaptációs 
képessége minden évben kemény pró-
batételnek van kitéve. ha a termelõk több év 
után is visszatérnek hozzánk, az már sokat 
mond növényfajtáink stabil teljesítményé-
rõl. ezt bizonyítja, hogy már tizenkét éve a 
legnépszerûbbek, a legtöbbször „citáltak” a 
mi búzafajtáink, ami egy nagyfokú bizalmat 
igazol kutatási eredményeink iránt.

Részt vesze nemzetközi kutatásokban?

nemzetközi kutatási kapcsolatok nélkül 
nem lehet kutató senki sem. de talán azt 
említeném csak meg a legfontosabbak kö-
zül, amely legközelebb áll hozzám. Patrick 
hayes-szel az oregon State university pro-
fesszorával 1982-ben ismerkedtem össze. ez 
a tudományos együttmûködés barátsággá 
fejlõdött, és már több mint két évtizede tart. 
már volt közös munkánk az uSaid, az nSF, 
a magyar-amerikai kutatási alap keretében, 
de amikor éppen nem pályázaton dolgoz-
tunk, akkor is összetartottunk és végeztük a 
közös munkálkodást jóban, rosszban.

Mi az a nyitott kérdés,
amelyre választ szeretne kapni?

Van még jónéhány nyitott kérdés, aminek 
a megválaszolásához én is hozzá szeretnék 
járulni. leginkább fontosnak a XXi. században 
az ember, a búza és a kenyér kapcsolatának 
megfogalmazását vélem. ez mindig központi 
helyet foglalt el az emberiség történelmében. 
nem hiába található utalás a kenyérre imánk-
ban, hogy csak egyetlen példát emeljek ki. a 
mindennapi kenyerünk forrása a búza, vala-
mint az ember viszonya jelentõsen átalakul, 
sokrétûbbé válik századunkban. nemcsak 
a hagyományos kapcsolatrendszer változik, 
hanem újabb kérdések megválaszolása 
is szükségessé válik. ilyen például a búza 
szerepe a Föld ökológiai egyensúlyában, a 
táplálkozás funkciójának átalakulásában az 
ember életének különbözõ szakaszaiban, a 
morális és etikai alapelvek viszonya a tudo-
mányos célokkal és tevékenységgel, ezek 
társadalmi hatásai, stb. e kérdések megvá-
laszolása a jövõ nagy kihívása a következõ 
nemzedékeknek.
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Nyiredy szaBolcs

1950-ben Budapesten született. a kémi-
ai tudományok doktora. Szakterülete a 
növénykémia és az elválasztástechnika. a 
Gyógynövénykutató intézet rt. igazgatója, 
a Semmelweis egyetem címzetes egyetemi 
tanára, az elte magántanára.

Volte mestere?

kimondottan mesteremnek senkit sem te-
kinthetek. Sok idõsebb kolléga és korábbi 
fõnököm azonban meghatározó módon 
hatott rám. a tdk-s hallgatókkal és doktoran-
duszokkal való foglalkozás szükségessét és 
szépségét dr. takács józseftõl, a kutatás iránti 
lelkesedést dr. tyihák ernõtõl tanultam.  

azt, hogy a tehetséges fiatalokat önzetlenül 
kell küldeni világot látni és tapasztalatokat 
szerezni, korábbi intézetigazgatómtól, Petri 
Gizella professzor asszonytól tanultam. 
Õ kezdeményezte 1983-ban a félévesre 
tervezett, végül hét és fél évesre sikerült, a 
Swiss Federal institute of technology (eth) 
Zürich Gyógyszerészeti intézetében eltöltött 
tanulmányutamat. Zürichi fõnökömtõl, otto 
Sticher professzortól a fiatal kutatók alko-
tói szabadságának biztosítását és a precíz 
közleményírás megkövetelését sajátítottam 
el. a meglepõ ötletek iránti nyitottságot, 
azok gyors realizálását és a határozott 
folyóiratszerkesztõi döntéseket r. e. kaiser 

profesz-szortól tanultam meg. az elméleti 
háttér szükségessét és elsõbbségét F. Geiss 
professzortól sajátítottam el.

mesteremként azért nem nevezhetek meg 
senkit, mert nem valamelyik tanárom kuta-
tási területét folytatom, hanem magam alakí-
tottam ki egy interdiszciplináris területet, az 
analitikai és preparatív elválasztástechnikai 
módszerek és berendezések fejlesztését, 
biológiai mátrixok összetevõinek elemzési 
és izolálási stratégiáinak kifejlesztését.

Mi volt az az eredmény munkája során, 
amelynek igazán örül?

eredményeim közül annak örülök igazán, 
hogy az általam kidolgozott „PriZma” opti-
malizálási rendszert, a különbözõ új szilárd-
folyadék és többfázisú folyadék extrakciós, 
valamint az analitikai és preparatív kromato-
gráfiás eljárásokat a világ sok országában 
alkalmazzák és tanítják. Örülök annak is, 
hogy a Journal of Planar Chromatography 
címû folyóirat – melynek kezdettõl fogva 
ellátom fõszerkesztõi feladatait – a szkeptikus 
hozzáállások ellenére már a 17. évében van.

Õszinte örömmel tölt el az, hogy intézetem, 
az 1991. január 1-tõl részvénytársasági formá-
ban mûködõ Gyógynövény kutató intézet az 
ország azon kevés, ún. ipari kutatóintézetei közé 
tartozik ahol – nem volt leépítés, elbocsátás, sõt 
valamennyi gazdasági évünket nyereségesen 
zárva – változatlanul több mint száz mun-
katársnak biztosítjuk a megélhetését, és az 
intézmény dinamikusan fejlõdik. 

ez két újszerû megközelítésnek az ered-
ménye. egyrészt annak, hogy a hatóanyagra 
történõ gyógynövénynemesítést különbözõ, 
korszerû mûszeres analitikai eljárásokkal 
és sok ezer elemzéssel támogatjuk, melyet 
magas szintû interdiszciplináris kutatást biz-
tosító biológiai, valamint analitikai eszköz- és 
mûszerparkunk tesz lehetõvé. másrészt 
annak köszönhetõ, hogy az alapkutatáson 
túlmenõen alkalmazott kutatás-fejlesztést, 
valamint fitotechnológia lehetõségeink 
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megteremtésével gyógynövénytartalmú 
gyógyszerek és készítmények elõállítását 
is végezzük. ezzel a kutatóintézetek között 
világviszonylatban is egyedülálló helyzetben 
vagyunk, hiszen a kutatás-fejlesztés mellett ko-
moly gyártási kapacitással is rendelkezünk. 

Örülök, hogy az 1990-ben, az intézetigaz-
gatói pályázatomban leírt tudományos és 
gazdasági elképzeléseimet sikerült lépésrõl 
lépésre megvalósítanom, és olyan kutatóinté-
zetben dolgozhatok, amely kutat, fejleszt, gyárt 
és dinamikus fejlõdve tovább növeli – elõdeink 
által megszerzett – hírét a világban.

Magányos kutató,
vagy inkább csapatjátékos?

is, is. alapvetõen ötletembernek tartom ma-
gam. kimondottan élvezem, ha felismerve 

a lehetõségeket, valami új eljárást, módszert, 
berendezést tudok kitalálni. kitalálni vala-
mit, azonban aránylag gyorsan lehet, egy 
új eljárást, módszert kidolgozni vagy egy 
berendezést kifejleszteni viszont hosszú idõt, 
kitartást és fáradságot igényel. Fiatal kutató 
koromban értelemszerûen mindent magam 
végeztem, késõbb Zürichben már Phd-hall-
gatóim bevonásával dolgoztam egy-egy 
feladaton. mióta intézetvezetõ vagyok, már 
nem tudok tényleges labormunkát végezni, 
csak munkatársaimmal tudom megbeszélni, 
hogy milyen kísérleteket kell elvégezniük, hogy 
az elképzeléseim helytelenségét vagy igazát 
igazolni tudjuk. 

az ötleteket tekintve tehát magányos kutató 
vagyok, a kivitelezésben azonban csapatjáté-
kosnak tartom magam. 

pálfy péTer pál

1955-ben debrecenben született. a mate-
matikai tudományok doktora. az elte 
algebra és Számelmélet tanszéke egyetemi 
tanára. Fõ kutatási területei az algebrán belül 
a csoportelmélet és az univerzális algebra.

Mi volt az a döntõ mozzanat az életében, 
amely erre a pályára vitte?

hatodik osztályos koromban elsõsorban a csil-
lagászat vonzott. kulin György könyve alapján 
nekiálltam egy egyszerû távcsövet fabrikálni. egy 
méteráruüzletbõl szereztünk papírhengert, amit 
az útmutatás szerint fekete fotókartonnal kellett 

bélelni a tükrözõdés megakadályozására. igen 
ám, de milyen széles papírcsíkot vágjunk le? 
ekkor édesapám kijelentette, hogy lemérjük a 
henger átmérõjét, és megszorozzuk 3,14-gyel. 
hogy miért pont annyival, azt ugyan nem tudta, 
de ez még titokzatosabbá tette elõttem a dolgot. 
És a papírbélés pontosan megfelelõ méretû 
lett. ez volt elsõ matematikai élményem. egyre 
inkább a matematika kezdett érdekelni. hete-
dikben Babai Béláné tanított, akinek döntõ 
szerepe volt matematikussá nevelésemben. 
kis papírlapokon külön feladatokat hozott 
nekem, és az órán folyó munkát nem za-
varva magamban gondolkodhattam ezeken. 
ennek a személyes törõdésnek köszön-
hettem, hogy olyan jól begyakoroltam a fel-
adatmegoldást, és – ami ugyanolyan fontos 

– a megoldások világos megfogalmazását, 
hogy a tanév végén megnyertem az országos 
úttörõ szaktárgyi versenyt. úgy gondolom, 
ekkor vált kétségtelenné, hogy matematikus 
leszek.

Volte mestere?

Fried ervint és Babai lászlót tekintem meste-
reimnek. negyedéves voltam, amikor 1976-ban 
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Fried ervin elindította Algebrai problémák 
címû szemináriumát. addig csak tanultam 
a matematikát, itt ismertem meg az ízét 
annak, hogy én magam is elmélyülhetek 
megoldásra váró matematikai kérdések vizs-
gálatában. kiváló társaság járt erre a szemi-
náriumra, többek között kiss emil, kollár 
jános, rónyai lajos. rengeteget tanultunk 
egymástól. az elsõ hetekben Fried ervin meg-
lehetõsen inkompetensnek tûnt számomra, 
ugyanis gyakran egészen nyilvánvalónak 
látszó dolgokat kérdezett az elõadótól. késõbb 
fogtam csak fel, hogy nem az a baj, ha valamit 
nem értünk, hanem ha nem törekszünk arra, 
hogy megértsük. És Fried ervin mindig meg 
akarta érteni a dolgokat. Sok esetben utólag 
vált csak világossá számomra, hogy az elsõ pil-
lanatban értelmetlennek tetszõ kérdései éppen 
a dolgok lényegére irányultak.

Babai lászló is eljött néha a Fried-szemi-
náriumra, és tõle hallottam azt az univerzális 
algebrai problémát, ami azóta is foglalkoztat: 
lehet-e akármilyen véges háló egy véges 
algebra kongruenciahálója? megoldani azóta 
sem sikerült senkinek, de az a cikk, amit még 
egyetemista koromban Pavel Pudlák prágai 
matematikussal közösen írtunk (úgy látszik, 
kevés volt a P betû az én nevemben), meglepõ 
átfogalmazását adta a kérdésnek: egy csoportel-
méleti problémára tudtuk visszavezetni. Babai 
lászló speciálelõadásai az algebra és a kombi-
natorika határterületének legfrissebb, hallatlanul 
érdekes eredményeit dolgozták fel. tõle kaptam 
az indítást a Cayley-gráfok izomorfizmus-
problémájának vizsgálatához, amelyben 
már egyetemistaként publikálásra alkalmas 
eredményt sikerült elérnem. ennek a dolgo-
zatnak a megírása során tanultam meg Babai 
lászlótól a cikkírás mesterfogásait; négyszer 
adta vissza teljes átdolgozásra a kézirato-

mat, amíg végre úgy ítélte meg, hogy már 
beküldhetem egy folyóirathoz. Persze nem 
sikerült mindent elsajátítanom: utolsó közös 
dolgozatunk általam írott részeivel nem volt 
maradéktalanul elégedett. 

Mi volt az az eredmény munkája során, 
amelynek igazán örül?

1983 tavaszi félévét a nashville-i Vanderbilt 
egyetemen töltöttem. itt dolgozott Bjarni 
jónsson, a hálóelmélet izlandi születésû veze-
tõ kutatója. amikor megtudta, hogy engem 
elsõsorban a csoportelmélet foglalkoztat, 
rögtön egy olyan problémát ajánlott figyel-
membe, amely mind a két területet érinti. 
még 1953-ban vetette fel a kérdést, hogy 
vajon minden olyan hálóelméleti összefüg-
gés, ami érvényes a kommutatív csoportok 
részcsoporthálójában, egyúttal minden cso-
port normálosztóhálójára is teljesül-e. akkor 
eredménytelenül dolgoztam ezen a problé-
mán, de évekkel késõbb, amikor kiss emil 
is próbálkozott a megoldásával, sikerült közö-
sen megoldanunk a probléma egy gyengébb 
változatát. ezen felbátorodva mertem java-
solni aspiránsomnak, Szabó Csabának, hogy 
dolgozzunk jónsson eredeti kérdésén. Csaba 
rengeteg hálóelméleti azonosságot kipróbált, 
egyre jobban kezdtük érteni a probléma 
nehézségét, míg végül az egyik megbeszélé-
sünk után úgy éreztem, ez az! jó nyomon 
járunk. hazamentem, kiszámoltam és kijött. 
heuréka! azonnal felhívtam Csabát, hogy ad-
dig nem beszélünk, amíg õ is meg nem kapja 
ezt az eredményt. harmincnyolc évvel a 
kérdés megfogalmazása után felfedeztük az 
elsõ olyan hálóelméleti azonosságot, amely 
ugyan teljesül minden kommutatív csoport 
részcsoporthálójában, de nem igaz minden 
csoport normálosztóhálójában. 
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roósz aNdrás

1945-ben Weissensteinben született. a mû-
szaki tudományok doktora. a miskolci 
egyetem egyetemi tanára, tanszékvezetõje. 
az mta-me anyagtudományi kutatócsoport 
vezetõje. Fõ kutatási területe az anyagtudo-
mányok terén a kristályosodási és átalaku-
lási folyamatok szimulációja. tudományos 
irányítója a magyar ûranyagtudományi 
programnak.

Mi volt az a döntõ mozzanat
az életében, amely erre a pályára vitte?

a döntõ mozzanat, ami az általam immár 
harmincöt éve mûvelt pályára irányított, 
elsõ – sajnos már nem élõ – mesteremhez 
kötõdik. nagy jános tanár úr a kerpely antal 
technikumban tanította a technológia címû 
tárgyat és azon belül a fémes anyagok szerke-
zetét, mai nevén a fémtant. most egy ilyen 
nevû tanszéket vezetek a miskolci egyetem 
anyag és kohómérnöki karán. az egyensúlyi 
fázisdiagramokról – melyek mind az oktatás-
ban, mind a kutatásban végigkísérik pályafu-
tásomat – elõször tõle hallottam. nagy öröm 
volt számomra, hogy késõbb, már egyetemi 
oktató koromban én is segíthettem neki, 
amikor egy olyan elektronmikroszkópot 
szereztek a dunaújvárosi fõiskolán – ahol 
akkor fõiskolai docensként tanított –, mint 
amivel én már sok éve dolgoztam. ekkor a 
tanár-diák viszonyunk barátsággá vált, amire 
azóta is büszke vagyok.

Volte mestere?

azt a lehetõségét, hogy a Fémtani tanszéken 
maradhattam és egyetemi oktató/kutató vál-
hatott belõlem, káldor mihály professzor úrtól 
kaptam. már hallgató koromban dolgozhattam 
vele, és oktathattam a fémtant mint demonst-
rátor. Sokat tanultam tõle, különösen a hall-
gatókkal való emberséges bánásmód és az 
elõadások tartása területén. az elõadásokon 
ugyanis nem tananyagot közölt, hanem 
magyarázott, és ez merõben új volt számom-
ra. ennek ellenére nem õt, hanem Fuchs 
erik professzor urat tartom mesteremnek, 
akitõl többek között a tudományos kutatás 
technikáját, az eredmények publikálásának 
módját tanultam, illetve lestem el. Õ volt az, 
aki valójában elindított a tudományos pá-
lyámon számos lehetõséget adva, teremtve 
számomra. Bevont abba a kutatási témába 

– ötvözetek kristályosodása –, melybõl ké-
sõbb a magyar ûranyag tudomány is kinõtt. 
a Bealuca program – az 1980-ban megvalósí-
tott közös magyar/szovjet ûrutazás során 
végrehajtott elsõ és mindezideig egyetlen 
valódi magyar ûranyagtechnológiai kísér-
letsorozat számos új lehetõséget teremtett, 
ami a késõbbi tudományos pályafutásomat 
alapvetõen meghatározta. a program elne-
vezése is tõle származik, egy kollégám és volt 
egyetemi hallgatótársam, Bobok György (Bea) 
és az én feleségem és munkatársam (luca) 
neveinek összevonásával. a program kere-
tén belül számos alkalommal jártunk együtt 
moszkvában, eljutottunk az akkor még szigo-
rúan zárt Csillagvárosba is. késõbb õ teremtette 
meg annak a lehetõségét, hogy kikerüljek az 
akkori nyugat-németországba, a stuttgarti 
max Planck intézetbe. 1984-ben csak három 
hónapra, majd 1991-ig minden évben újabb 
és újabb két-három hónapra, 1992-tõl 94-ig 
pedig a darmstadti egyetemre évente újabb 
hónapokra. a tudományos vezetõ és vezetett 
viszony azóta barátsággá mélyült, és immár 
közel harmincöt éve tart. a sors keserû 
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fintora, hogy õ, aki elindított pályámon, és 
akinek a hatása gyakorlatilag az összes, ma 
vezetõ kutatói rangban levõ, fémtannal 
foglalkozó kolléga tudományos pályáját 
befolyásolta, sok esetben meghatározta, nem 
lett az akadémia tagja, míg a tanítvány a sors 
kifürkészhetetlen akaratából igen.
 

Magányos kutató,
vagy inkább csapatjátékos?

azt, hogy a mai tudományos kutatás csapat-
munka, szintén ebben a kapcsolatban 
tanultam meg. jellemzõ módon a közel száz 
tudományos publikációm közül egyetlenegy 
van, amit egyedül publikáltam. a tanszéken 
ma számos kollégámmal, Phd-hallgatómmal 
dolgozom együtt, ma már többnyire mint a 
kutatások irányítója, szervezõje. a tudomá-

nyos konferenciák szervezésének technikáját 
is módom volt ellesni Fuchs professzor úrtól, 
amikor az általa szervezett Anyagvizsgáló 
Napok szervezõbizottságában dolgoztam jó 
néhány alkalommal. ma már a vezetésemmel 
szervezzük a negyedik nemzetközi kristá-
lyosodási konferenciát, melyen a világ négy 
égtájáról közel száz kutató vesz részt.

Stuttgarti, majd darmstadti tartózkodásom 
lehetõvé tette a nemzetközi tudományos életbe 
való bekapcsolódást. ennek eredményeként 
nemzetközi tudományos projektekbe (CoSt, 
eSa-ProdeX) kapcsolódhattam be, termé-
szetesen kollégáimmal együtt. Stuttgartban, 
majd darmstadtban exner professzor úrral 

– és természetesen számos Phd-hallgatóval 
– dolgoztam egy kristályosodással foglalkozó 
CoSt projektben. 


