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bárány imre  (1947)

Matematikai Tudományok Osztálya • Szak-
terület: diszkrét geometria • Foglalkozás: 
Tudományos tanácsadó

1. Elég sok eredményem van, nehéz őket 
besorolni. Aztán az időben is változik, hogy 
mit tartok a legfontosabbnak, meg a legérté-
kesebbnek vagy leghasznosabbnak. 1986-ban 
azt mondtam volna, hogy egy Füredi Zol-
tánnal közös tételünk az eddigi legérdekesebb 
eredményem. Ez azt mondta ki, hogy magas 
dimenzióban minden hatékony és determi-
nisztikus térfogatmérő algoritmus szükség-
szerűen nagy, dimenzióban exponenciális 
hibával működik. Ennek jelentős visszhang-
ja is volt, és még ma is sokszor idézik. Egy 
ilyen eredmény azonban csak negatívan hasz-
nos, hiszen azt mondja, hogy nem is érdemes 
próbálkozni. Azóta viszont kiderült, hogy 
mégis lehet hatékonyan és elég pontosan 
térfogatot mérni, ha véletlen módszereket is 
megengedünk, az így kiszámított térfogat 
per sze csak nagy valószínűséggel van közel a 
ténylegeshez. 

Én elsősorban diszkrét és konvex geomet-
riával foglalkozom. Itt egy korai eredményem, 
a színezett Carathéodory-tétel nagyon hasz-
nosnak és fontosnak bizonyult. Szinte min-

den évben újabb és újabb alkalmazását talál-
ják meg. Talán nem túlzás, ha azt mondom, 
hogy egy másik korai tételem volt a kiindu-
lópontja az ekvivariáns topológia diszkrét és 
konvex geometriabeli alkalmazásainak. Néha 
rövid kirándulásokat tettem a játékelmélet 
vagy az operációkutatás irányába. Egyik ilyen 
eredményem nyomán derült ki a kommu-
nikációs protokollok játékelmélet-beli hasz-
nossága. Azóta ez nagyon aktív és izgalmas 
kutatási terület lett, igaz, hogy én már nem-
igen követem a legújabb fejleményeket.  
  
2. Az utóbbi időben sokat foglalkoztam kon-
vex testekbe írt véletlen politópokkal, illetve 
rácspolitópokkal. A véletlen politópokat már 
egész jól értjük, bár sok izgalmas kérdés van 
még nyitva ott is. A rácspolitópok esete ne-
hezebbnek tűnik, és talán fontosabb is, mert 
ezek kerülnek elő az egész programozásban. 
A rácspolitópok kombinatorikus tulajdonsá-
gait szeretném jobban megismerni. Itt meg-
említhetek egy konkrét problémát is. Pár éve 
beláttam, hogy egy nagy síkbeli konvex 
halmazba eső konvex rácspoligonok döntő 
többsége nagyon egyforma, kevés kivételtől 
eltekintve mind nagyon közel vannak egy-
máshoz. Ezt az eredményt szeretném kiter-
jeszteni magasabb dimenziókra is. Szívesen 
dolgozom továbbra is az ekvivariáns topoló-
gia geometriai alkalmazásain, ahol még na-
gyon sok a felfedeznivaló. A diszkrét geomet-
ria roppant széles és izgalmas diszciplína, itt 
is rengeteg a nyitott kérdés. Bízom abban, 
hogy ezen a területen is lesz még néhány szép 
eredményem. 

3. Nincs igazán példaképem, de rengeteget 
tanultam másoktól, például Dancs Istvántól 
és Lovász Lászlótól, akiket – és számos más 
matematikust is – nagyon nagyra becsülök.  

Az MTA új levelező tagjai

A geométerek közül Hermann Minkowskit 
meghatározó egyéniségnek tartom. Minkow-
skinak rendkívüli bizonyítóereje volt, és ki-
tűnően, páratlan intuícióval látta és érezte a 
geometriát. Mindig pontosan tudta, hogy mi 
a fontos, hogy mire kell koncentrálni. Kár, 
hogy olyan rövid ideig élt, még rengeteg 
fontos dolgot fedezhetett volna föl. Erdős Pál 
és Fejes Tóth László is komoly hatással volt 
rám. Mindketten óriási matematikusok vol-
tak, mindketten nagyon szerények és segítő-

készek, és mindketten kitűnően tudtak kér-
dezni.

4. Szívesen látnám a P=NP probléma megol-
dását. Ez kulcsfontosságú kérdés az algoritmu-
sok elméletében. Egyelőre az se világos, hogy 
mit várjunk, bár meglepő lenne, ha a kettő 
egyenlő volna. Nagyon örülnék, ha Minkowski 
híres sejtését megoldaná valaki, vagy ha Erdős 
Pál síkbeli távolsá gokra vonatkozó kérdését 
sikerülne a közeljövőben megválaszolni.

kondorosi éva (1948)

Biológiai Tudományok Osztálya • Szakterü-
let: növényi molekuláris biológia, növény–
baktérium szimbiózis, sejtciklusszabályozás • 
Foglalkozás: intézetigazgató, Bay Zoltán Al-
kalmazott Kutatási Közalapítvány Növényge-
nomikai, Humán Biotechnológiai és Bio-
energiai Intézet

1. 1982-től dolgozom a Rhizobium baktériu-
mok növényekkel való együttélésén. Ez a 
kutatási terület egyrészt rendkívül hasznos, 
hiszen a növényi sejtekben élő baktériumok 

által megkötött nitrogén biztosítja a növény 
számára a nitrogénforrást, másrészt hihetet-
lenül gazdag, összetett és izgalmas. Én lenyű-
gözőnek tartom azt a párbeszédet, ami a 
baktériumok és a növény között zajlik, és ami 
végül egy új növényi szerv, a gyökérgümők 
ki fejlődéséhez vezet. Nemcsak ennek a több-
lépcsős párbeszédnek a molekuláris jelei, 
hanem a baktériumoknak és az általuk meg-
fertőzött növényi sejteknek az összehangolt, 
és a pro- és eukarióta sejtekben szinte azonos 
mechanizmusokon alapuló differenciálódási 
folyamatai is rendkívül érdekesek. Továbbá 
a gümők kialakulása egy ideális modellrend-
szer a növényi szervfejlődés tanulmányozásá-
ra, mivel ez bakteriális jelmolekulákkal indu-
kálható, és így a gümőfejlődés minden lépé-
se követhető az első pillanattól, például hogyan 
aktiválódik a sejtciklus a nyugvó gyökérsej-
tekben, hogyan jön létre a gümőkezdemény, 
és hogyan differenciálódnak a sejtek hatalmas, 
több tízezer baktériumot elszállásoló poliploid 
sejtté. Ezek a vizsgálatok alapvető felfedezé-
sekhez vezettek a növények szervfejlődésében, 
de feltárták a baktériumok eddig ismeretlen 
differenciálódási folyamatait is. Így ese tem-
ben szinte elválaszthatatlan, hogy mi a legfon-
tosabb, leghasznosabb vagy legérdekesebb. 
1982-ben a legfontosabb és legérdekesebb 
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kérdés az volt, hogy milyen Rhizobiumgének 
felelősek a gümőfejlődés beindításáért a nö-
vényben. Ezeknek a baktériális gümőkötési 
géneknek az azonosítását férjemmel, Kondo-
rosi Ádámmal együtt végeztük két munkatár-
sa részvételével nagyon komoly nemzetközi 
versenyben. Elsők lettünk. Ezt tartom kuta-
tómunkám egyik legértékesebb eredményé-
nek. Ezt követte a növényi sejtosztódást és a 
növényi sejtek differenciációját szabályozó 
CCS52 géncsalád felfedezése, melynek döntő 
szerepe van a növényfejlődés-biológia és sejt-
ciklus-szabályozás megértésében. Ez egy ál-
talam beindított, nagy nemzetközi elismerést 
kiváltott tudományterület, ezért különösen 
fontos számomra. A CCS52 fehérjék révén 
indukálható a genom dupliká ciója, és így 
poliploid sejtek jöhetnek létre. A genom 
mé retének növekedésével a sejtek mé rete is 
növekszik, és így változtatható a növényi sej-
tek, szervek, de az egész növény mérete is. Ez 
számos biotechnológiai alkalmazási lehető-
séget kínál, ezért mostanáig ezeket az eredmé-
nyeimet tartottam a leghasznosabbnak. Szá-
momra azonban mindig az aktuális és a még 
megoldatlan kérdések a legérdekesebbek és 
legfontosabbak. Ez most a szimbiotikus sej-
tekben termelődő ötszáz növényi peptid sze-
repének a felderítése, melyek a baktériumok 
genomjának megsokszorozódását, a sejtek 
méretének növekedését és a sejtosztódás irre-
verzibilis leállítását eredményezik, és ezáltal a 
baktériumok visszafordíthatatlan végleges 
differenciálódását. A jelenlegi vizsgálataink 
arra irányulnak, hogyan tudja a növény a 
sejtjeiben szimbiózisban élő baktériumokat 
a peptidek révén kordában tartani, és átala-
kítani az anyagcseréjüket úgy, hogy azok csak 
a növény számára hasznos nitrogénkötést 
végezzék, és képtelenek legyenek visszatérni 
a növényen kívüli életre. Kér dés, hogy mi ez 

a folyamat? Lehetséges, hogy egy új sejtszer-
vecske kialakulásának vagyunk tanúi? Mind-
ezen izgalmas kérdések mellett, valószínűleg 
ezek a növényi peptidek jelentik majd a leg-
nagyobb és leghasznosabb felfedezést szá-
momra. Kimutattuk, hogy a peptidek nek jó 
része mikrobaölő tulajdonsággal rendelkezik, 
és ezek nemcsak a Rhizobiumokra, hanem a 
baktériumok és gombák széles ská lájára is 
hatnak; így megölik az ismert antibio tiku-
mokra rezisztens patogén baktériumokat, 
szá mos humán patogén gombát és növényi 
kártevőt. Ezzel a kutatási területünk lényege-
sen kiszélesedett, hiszen a peptidek szimbió-
zisban betöltött szerepén kívül vizsgáljuk ezek 
alkalmazási lehetőségeit a humán- és állat-
gyógyászatban és növényvédelemben is.  
 
2. A tudományos igényesség, szakterületünk 
legaktuálisabb és legfontosabb problémáinak 
megválaszolása, az eredeti ötletek, megköze-
lítések, mindig a maximumra való törekvés 
és az iskolateremtés az, amit elvárok magam-
tól. Szeretek új területekre lépni, és – talán 
leg inkább a nőkre jellemzően – én sem riadok 
vissza a nehézségektől, nem azt nézem, hogy 
mit és miért nem lehet megvalósítani, hanem 
hogyan lehetne a lehetetlennek tűnő dolgo-
kat is megoldani. Szeretném a hallgatóimat, 
munkatársaimat eredményesen és az elvárása-
im szerint vezetni, hogy ők is legalább annyi 
sikert érjenek el, mint én. Néhány éve tagja 
lettem az Európai Molekuláris Biológiai Szer-
vezetnek (EMBO), és igazgatósági tag vagyok 
az International Society for Molecular Plant-
Microbe Interactionsnél. Mindkettő rendkí-
vül tekintélyes nemzetközi szakmai elismerés. 
Idén teljesült a régi vágyam, hogy levelező 
tag ja lettem a Magyar Tudományos Akadémiá-
nak. És amiről nem is álmodtam, az az USA 
National Academy of Sciences tagjai közé 
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választásom volt ugyancsak idén, egy hét tel 
megelőzve az MTA levelező tagságomat. Ez 
a tudtom nélkül, négy amerikai akadémikus 
javaslatára történt, és olyan szakmai elismerés, 
amely csak nagyon kevés külföldinek adatik 
meg, és rendkívül megtisztelő számomra. 

Három éve indítottam el a Baygen Inté-
zet működését az NKTH Teller-programjával 
néhány külföldről visszahozott kivételesen 
tehetséges kutatóval az SZBK-tól bérelt he-
lyiségekben. Úgy érzem, hogy kis intézetünk-
ben nagyon értékes eredmények születtek, 
amelynek a csúcspontja az ez évi Science-
cikkünk, továbbá a világ 152 országában be-
nyújtott szabadalmunk a peptidek alkalmaz-
hatóságáról. Szeretném elérni, hogy az elkö-
vetkező években az antibiotikum-jelölt pep-
tidek hatásmechanizmusát megismerjük, és 
ezekből valóban hatékony gyógyszerek fej-
lődjenek ki. Tekintve, hogy az antibiotikum-
kutatás negyven éve szinte leállt, és a jelenle-
gi antibiotikumokra multirezisztens törzsek 
fejlődtek ki, az emberiség egyre védtelenebb 
mind a multirezisztens törzsekkel, mind az 
újonnan megjelenő fertőző betegségekkel 
szemben. Éppen ezért e századra az emberiség 
egyharmadának a pusztulását jósolták meg 
fertőző betegségek következtében. Az ered-
ményeink alapján várható, hogy tudunk 
baktériumokra és gombákra együttesen ható, 
és az eddigi antibiotikumokra rezisztens 
törzsekre is hatékony antibiotikum-jelölteket 
előállítani. Az viszont egy nagy kérdés, hol és 
hogyan tudjuk ezeket a kísérleteket megvaló-
sítani. Intézetünk kizárólag pályázati forrás-
ból, minden alapfinanszírozás nélkül mű kö-
dik. A jelenlegi nagy pályázatunk nyolc hó-
nap múlva lejár, és még az is lehetséges, hogy 
az SZBK-tól bérelt épületből az utcára kerü-
lünk egy tervezett építkezés kapcsán. Ha va-
lamit nagyon szeretnék az a megpályázott 

ERC „Advanced Grant” elnyerése lenne, ami 
biztosíthatná működésünket, terveink meg-
valósítását és számos alapvető biológiai kérdés 
vizsgálatát.
 
3. Tudományos pálya választásakor döntő 
szerepe van a példaképeknek és a tudomány-
terület kihívásainak. Esetemben a tudós 
példaképek családon belül adódtak; apám és 
férjem személyében. Apám, Tarnai Andor 
irodalomtörténész, az MTA levelező tagja 
volt, akit mélységes tudásáért, szerénységéért, 
emberszeretetéért a tanítványai és munkatár-
sai mindmáig tisztelnek, és az emlékéről, 
ha lála után tizenhat évvel is minden évben 
megemlékeznek. Mindig szerettem volna az 
ő hivatástudata szerint, az ő példáját követve 
végezni munkámat. Az igazi szakmai kihívá-
sokat, a nagy nemzetközi megmérettetéseket 
a férjemmel, Kondorosi Ádámmal végzett 
kutatások jelentették. Ádámnak már huszon-
hét évesen nagy nemzetközi hírneve volt. Az 
ő révén szerettem meg igazán a kutatást, és a 
vele való, szinte mindennapi szakmai párbaj-
ban váltam igazán eredményes kutatóvá. 
Mel  lette tanultam meg, hogy milyen az 
igazi tudományos igényesség, hogyan kell a 
szakmai versenyben helytállni, a munkatár-
sakat eredményesen és sikeresen irányítani és 
vezetni. Mellette lestem el az intézetvezetés 
titkait is. Pályám során számos kivételes egyé-
niség mellett tanulhattam, dolgozhattam. Az 
SZBK-ban kezdetben Straub F. Brunó, majd 
Venetianer Pál volt a főnököm.  Ebben az 
időben volt az SZBK szaktanácsadója Rol lin 
Hotchkiss, az amerikai tudományos akadé-
mia tagja, aki a fiatal kutatók példaképe volt; 
rengeteg időt szánt ránk, és nemcsak tanácsa-
ival, hanem sokszor konferenciarész vételek 
anyagi támogatásával is segített bennünket. 
Jeff Schell, aki a növények Agrobacte riummal 
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történő transzformációjának egyik kidolgo-
zója és az első transzgénikus növény előállí-
tója, és méltán tekintették a Nobel-díj váro-
mányosának, a növénybiológia egyik, vagy 
talán a legnagyobb vezéregyénisége volt. 
Éveken keresztül dolgoztunk együtt; félelme-
tes híre ellenére összhangban és barátságban. 
E sok kiváló férfi mellett van még egy általam 
csodált és tisztelt női kutató is, Ull mann 
Ágnes, a Pasteur Intézet kutatási igaz gatója 
és az MTA külső tagja, aki egész életét a kuta-
tásnak szentelte; mind a mai napig keményen 
dolgozva és mindvégig kiemelkedő eredmé-
nyeket produkálva. Az utóbbi években Ull-
mann Ági és Venetianer Pál tanácsai és kriti-
kái segítették munkámat és döntéseimet. 

4. A természetben szimbiotikus nitrogénkö-
tés csak a Rhizobium baktériumok pillangós 
virágokkal való együttélésében történik. Az 
egyre emelkedő olajárak és ezáltal az egyre 

költségesebb és környezetszennyező nitro-
gén műtrágyázás helyett egyre kívánatosabb 
lenne a növények nitrogénigényét biológiai 
nitrogénkötéssel pótolni. Ez már a 70-es 
évek végén is felmerült, amikor a nitrogén-
kötésért felelős bakteriális gének felderítésé-
vel nagy remény fűződött a nitrogénkötési 
képesség kiterjesztésére. Sok biotechnológi-
ai cég próbálkozása fulladt kudarcba. Azóta 
tudjuk, mennyire komplex ez a folyamat, és 
mennyi re naiv volt az akkori elképzelés. Az 
utóbbi két évtizedben nagyrészt ismertté 
vált a gümőfejlődés menete, és a mai, genom-
szintű vizsgálatok felgyorsulásával elképzel-
hető, hogy az elkövetkező tíz évben már 
valóban tervezhető és kivitelezhető lesz a 
nitrogénkötési képesség megvalósítása gén-
technológiai módszerekkel nem pillangós 
virágokban is. Ennek a Föld és az emberiség 
jövőjének szempontjából óriási jelentősége 
lenne.  

mézes miklós (1953)

Agrártudományok Osztálya • Szakterület: 
gazdasági állatok takarmányozása, takarmány-
toxikológia • Foglalkozás: egyetemi tanár, 
tanszékvezető

1. Szűkebb szakterületem a takarmányozástan 
és a takarmánytoxikológia, emiatt kutató-
munkám során legfontosabbnak új, korábban 
nem ismert folyamatok, történések feltárását 
tartom, amelyek révén jobban megismerhe-
tővé és befolyásolhatóvá válnak a tápanyagok 
hatásai, s a takarmányokban potenciálisan 
min dig jelen lévő toxikus anyagok hatásme-
chanizmusának ismerete segítheti az ellenük 
való minél hatékonyabb védekezést. Szakte-
rületem jellege miatt sok vizsgálatom eredmé-
nye közvetlenül átvihető a gyakorlatba, javít-
va a gazdasági állatok genetikai teljesítőképes-
ségének minél teljesebb kihasználását, és 
csök kentve gazdasági állatainkat terhelő, a 
takarmányokban jelen lévő toxikus anyagok 
által előidézett kedvezőtlen hatásokat. Kuta-
tómunkám során legérdekesebbnek ugyanak-
kor azokat a kihívásokat tartom, amikor kí-
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sérleteim során a legjobb tudásom szerint 
fel épített munkahipotézissel össze nem egyez-
tethető, abba nem illeszthető, sőt olykor el-
lentétes eredményeket kapok, amelyek ma-
gyarázata újabb kutatásokat tesz szükségessé, 
vagy felhívja a figyelmet a kísérlet során el-
köve tett hibákra. Ezek feltárása és megoldása 
sok szor igen nehéz feladat, esetleg hosszú 
éve kig vakvágányon haladok, az viszont fan-
tasztikus érzés, ha feltárva az okokat, azokra 
értelmes és tudományos szempontból elfo-
gadható magyarázat adható.  

2. Több mint három évtizedes aktív kutatói 
múlttal és néhány originális megfigyeléssel a 
hátam mögött azt szeretném, hogy jelenlegi 
és jövőbeni munkatársaimmal elérhessünk 
olyan további eredményeket, amelyek gazda-
gíthatják saját szűkebb és tágabb szakterüle-
tem, azaz a takarmányokban lévő toxikus 
anyagok hatásmechanizmusáról és az ezek 
elleni védekezés lehetőségeiről, illetve tágab-
ban a biológiai folyamatok szinte áttekinthe-
tetlenül bonyolult rendszeréről már meglévő 
ismereteinket. Ezen belül talán legfőbb kuta-
tási célom egy olyan probléma eldöntése, 
amely napjainkban, sok-sok éves kutatás után 
még mindig nyitott. Nem tud juk ugyanis 
pontosan, hogy a takarmányokban, élelmi-
szerekben jelenlévő mikotoxinok, azok közül 
a Fusarium penészek által termelt vegyületek 
által előidézett, régóta ismert oxidatív stressz-
hatások a szervezetben közvetlen vagy közve-
tett módon alakulnak-e ki. Eddig ugyan is 
még nem sikerült egyértelműen bizonyítani, 
hogy ez hatás ok vagy okozat. Azaz a miko-
toxinok közvetlenül idéznek-e elő oxigén 
sza badgyök képződést a sejtekben, vagy a 
ha tás közvetett, vagyis a mikotoxinok a bioló-
giai antioxidáns-rendszer mennyiségének és/
vagy aktivitásának csökkentésén keresztül 

fo kozzák-e a sejtek érzékenységét az oxidatív 
stresszhatások iránt. A probléma eldöntését 
azért tartom fontosnak, mert a hatás pontos 
ismeretében a leginkább hatékony védekezé-
si stratégia is könnyebben kialakítható, amely 
eddig még számos esetben nem bizonyult 
kellő mértékben megfelelőnek. 

3. Példaképei, mesterei, úgy gondolom, min-
den kutatónak szép számban vannak, közü-
lük egyet kiválasztani nem könnyű. Eddigi 
pályafutásom során nagyon sok kollégától 
kaptam közvetlen vagy közvetett segítséget, 
támogatást, vagy csak lestem el tőlük a kuta-
tás egy-egy mesterfogását, vagy ismertem meg 
másfajta gondolkodásmódot, a tudományos 
problémák megközelítésének és megoldásá-
nak módjait. Bár a kérdés egy példaképre 
vonatkozott, én most mégis két olyan tudóst 
szeretnék megnevezni, akik tudományos pá-
lyám adott szakaszában, majd a későbbiek-
ben is sokszor, meghatározó jelentőségűek 
voltak. Egyiküknek azt köszönhetem, hogy 
a kutatói pályát választottam. Még egyetemi 
hallgató koromban témavezetőm kezembe 
adott egy könyvet: André Maurois Fleming 
és a penicillin regénye című regényét azzal, hogy 
ezt feltétlenül el kell olvasnom. A könyv – egy 
író fantáziája által – számos olyan szépségét 
és nehézségét jelenítette meg a kutatásnak 
egy fantasztikus ember, Alexander Fleming 
életének történetén keresztül, amelynek én 
is feltétlenül szerettem volna aktív részese 
lenni. Egyik példaképemnek azért tartom, 
mert egy véletlen megfigye lésben meglátta 
azt az újdonságot, amely számára a Nobel-
díjat, emberek millióinak pedig életük meg-
mentését jelentette. Pályám során engem is 
sokszor egy véletlen, nem várt eredmény len-
dített előre, és nyitott meg új irányokat kuta-
tásaim során, amelyekre most így, sok év 




