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távlatából visszatekintve, talán kevesebb fi-
gyelmet szenteltem volna, esetleg kísérleti 
hibaként kezeltem volna, ha néha nem jut 
eszembe Fleming példája. A másik példaké-
pem, akiről feltétlenül meg szeretnék emlé-
kezni, Matkovics Béla professzor, a hazai 
szabadgyök-kutatás atyja, akinek ugyan nem 
voltam közvetlen munkatársa, de aki a sza-
badgyök-kutatással kapcsolatos érdeklődé-
sem alapján atyai jóbarátként segítette első 
lépéseimet ezen az akkor hazánkban még 
ke véssé ismert és kutatott területen, és teljesen 
önzetlenül számos olyan tanáccsal látott el, 
amelyek később alapvetően befolyásolták 
kutatóvá válásomat. Tőle elsősorban a multi-
diszciplináris gondolkodás fontosságát tanul-
tam meg, azt, hogy ne csak szűk szakterületem 
legújabb eredményeit kövessem folyamato-
san, hanem a társterületeket is, és igyekezzek 
ezeket beépíteni saját munkahipotéziseimbe 
és kísérleti eredményeim értelmezésébe. Ma 
az információrobbanás időszakában ugyan 
egyre nehezebb akár még a szűkebb területe-
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1. Nehéz erre a kérdésre egyszerűen válaszolni, 
mivel a ma szokásos tudománymetria ér-
telmében kutatásaink eredményességét, fon-
tosságát és hasznosságát retrospektív módon, 
évekkel később mások munkáinak fényében, 
mások hivatkozásai által láthatjuk igazolódni. 
A legidézettebb munkáink közé tartozik 
például a Tusnády Gábor matematikussal 
közösen kidolgozott konformációs sokaságok 
kvantitatív analízisére kifejlesztett eljárásunk 
(http://www.chem.elte.hu/departments/
protnmr/cca/). Módszerünket ma már sok 
száz laboratóriumban használják világszerte, 
ide vonatkozó cikkeinket sok százan idézték. 
Az újításunk leírása előtt magát a problémát 
szeretném nagyon röviden vázolni, melynek 
lényege, hogy a biopolimerek téralkata, így a 

men született új eredményeket is nyomon 
követni, de még mindig igyekszem, ha csak 

„művelt laikus” szinten is, de követni más, 
rokon tudományterületek legújabb felfede-
zéseit. 

4. Napjaink kutatásai közül nagyon izgalmas-
nak tartom a nanotechnológia fejlődését és 
a nanorészecskékkel kapcsolatos biológiai 
vizsgálatokat. Ezek hatásairól a sejtek anyag-
csere-folyamataira még viszonylag kevés is-
merettel rendelkezünk, emiatt gyakran egy-
másnak ellentmondó eredmények is napvi-
lágot látnak. Emiatt nagyon szívesen látnék 
egy vagy több olyan tudományos bizonyíté-
kokkal alátámasztott mechanizmus-elképze-
lést vagy -elképzeléseket, amelyek ezeknek a 
jövő gyógyszer- takarmány- és élelmiszeripa-
rában várhatóan egyre nagyobb jelentőséggel 
bíró komponenseknek akár kedvező, akár 
kedvezőtlen hatásait leírnák, ezzel új távlato-
kat nyitva meg felhasználásukkal, illetve azok 
korlátaival kapcsolatban.  

peptidek és fehérjék térszerkezete is, gyakran 
csak több, egymástól jelentősen különböző 
térszerkezettel (koordinátakészlettel) jellemez-
hető helyesen. Ezek a szerkezetek dinamikus 
egyensúlyban vannak egymással, s e szerkeze-
ti sokszínűség teszi a biopolimereket plaszti-
kus és adaptív makromolekulákká. Ennek 
fényében érdemes az „életet hordozó” mole-
kulákat nem különböző merev kőszobrok 
vagy vasöntvények kicsinyített másaként fel-
fogni, hanem egy izgatottan sokoldalú és 
nagy létszámú közösség együttesének. Olyan 
nanorendszerek ezek, amelyek önmagukban 
is hajlékonyak és mozgékonyak, s időben 
változtatják – akár különböző mozgási idő-
skálán is – térszerkezeteiket. Semmilyen so-
kaság, így a molekuláké sem kezelhető 
könnyen és egyszerűen. Több évtizeden át 
ennek a problémának a megoldását úgy kí-
vánták megtalálni, hogy valamilyen kémiai 

„trükkel” kimerevítették, rögzítették vagy „ki-
fagyasztották” ezeket a dinamikus rendszere-
ket, s így kívántak megismerni egy-egy tipi-
kusnak vélt újabb és újabb téralkatot. Ezek a 
mesterséges rögzítések (például: gyűrűbezárás, 
kémiai áthidalás stb.) azonban gyakran „élet-
idegen” formákat eredményeztek, majd ka-
nonizáltak. Az általunk javasolt megoldás 
értelmében – amely közelítésmód elterjeszté-
sében nagy szerep jutott Gerald D. Fasman 
amerikai professzornak – nem kívántuk sem 
a térszerkezeti sokaság eleminek számát le-
csökkenteni, sem a tipikusnak vélt komponen-
seket kimerevítés után meghatározni. Ellen-
kezőleg, a dinamikus sokaságról rögzített 
spektroszkópiai adatokat mint pillanatfelvé-
teleket használtuk fel a „mozgóképek” analí-
ziséhez és rekonstrukciójához. Úgy találtuk, 
hogy ha a peremfeltételeket ügyesen választ-
juk meg, akkor a sokaságok együttes analízi-
se elvégezhető, és ha nem is univerzális, de 

az adott térszerkezeti családra éppen jellemző 
főbb konformációs adatok kinyerhetők egy-
fajta extrakció során a rendszer kísérleti ada-
taiból. A módszer elterjedésében kiváló ku-
tatótársunk, Jákli Imre folyamatos program-
fejlesztői munkája is sokat segített. Még ma 
is dolgozunk ennek a módszernek az általá-
nosításán és a konkrét spektroszkópiai adat-
típustól való függetlenítésén. 

A biopolimerek (például peptidek) belső 
mozgékonyságát és „arculatváltását” vizsgál-
juk több mint húsz éve alkalmazott kvan-
tumkémiai módszerek segítségével is. Éppen 
tizenöt évet kellett várnunk arra, hogy a 90-es 
évek legelején Csizmadia Imre professzorral 
leközölt szerkezeti alaptípusokat meg is tud-
juk mérni, és kísérletileg igazolni tudjuk azok 
létét. A zseniálisan intuitív Vilajanur Rama-
csandran (Vilayanur Subramanian Ramach-
andran), indiai kutató által korábban kvali-
tatív szinten leírt konformációs altér kvan-
tumkémiai alapokon nyugvó jellemzése le-
hetővé tette számunkra, hogy olyan általános 
összefüggéseket vegyünk észre, melyek meg-
adják a fehérjéket felépítő alap-térszerkezeti 
elemek teljes leltárát. Az idevonatkozó mun-
káink kedvező, és jelentősnek mondható 
nemzetközi visszhangot váltottak ki. Ezek a 
számomra érdekes és némi szubjektivitást 
megengedve talán fontosnak is mondható 
eredmények nem vákuumban, hanem egy 
inspiráló környezetben születtek. A teljesség 
igénye nélkül itt említem meg Kajtár Márton, 
Hollósi Miklós és Gráf László professzorok 
segítő és inspiráló lelkesedését. 

2. Szerkezetkutatóként a molekuláris képal-
kotás érdekességeivel és korszerű kihívásaival 

„birkózunk” nap mint nap. Nagyon érdekel, 
és izgatja fantáziámat az, ahogy az „élettelen” 
aminosavakból önszerveződő módon létre-
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jönnek olyan makromolekulák, amelyek 
ké pesek aztán integrált nanorendszereket al-
kotni. Olyanokat, amelyek a sejtekben meg-
teremtik az élet hordozásának molekuláris 
alapját és hátterét. Mindez lenyűgöz, és óva-
tos alázatosságra int. Szeretnénk minél többet 
megérteni olyan betegségek molekuláris 
hátteréről is, mint például a neurodegeneratív 
Alzheimer-kór vagy a rohamosan terjedő 2-es 
típusú cukorbetegség. Ezekben az esetekben 
a dinamika-szerkezet-bioaktivitás hármasá-
nak feltérképezése talán elvezethet abba az 
irányba, hogy hatékony gyógyszerjelölt mole-
kulákat fejleszthessünk egyszer. Mint a ter-
mészetjáró, aki a táj szépségére rácsodálkozhat, 
úgy legfontosabb célomnak a molekuláris 
világ mélyebb megismerését tartom.

3. Az okos emberek és nagy tudósok mindig 
lenyűgöztek. Tisztelettel adózom Emil Fischer 
(Nobel-díj 1902-ben) géniuszának, aki már a 
molekulaszerkezet felfedezése előtt kellett, 
hogy molekuláris térszerkezetben tudjon gon-
dolkozni, hiszen csak így érthetjük meg zse-
niális szintetikus munkáit és felfedezéseit. 
Lenyűgözve állok Ferdinand Max Perutz 
(Nobel-díj 1962-ben) kitartása előtt, aki közel 
harminc évig próbálta az első fehérjéket ki-
kristályosítani úgy, hogy közben sokan meg-
mosolyogták értelmetlennek tűnő erőfeszíté-
seit. Hála Istennek, sokan vannak itthon és 
külföldön is, akikre tudásuk és eredményeik 
miatt fel lehet nézni, példaként állhatnak ma 
is előttünk. Ám amikor a szellemi kiválóság 
emberi nagysággal párosul, az az igazán lélek-
emelő. Ilyennek tartom Fre derick Grant 
Banting esetét, akinek 1923-ban megítélték a 
kémiai Nobel-díjat az inzulin felfedezéséért. 
ő sértőnek és igazságtalannak találta, hogy 
asszisztensét, Charles Bestet mellőzték a ki-
tüntetésből, ezért a díjat és az elismerést meg-

osztotta vele. S hogy „egy fecske igenis csinál 
nyarat” azt mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy ezen emberi nagyság hatására a szintén 
Nobel-díjas John James Richard Macleod is 
megosztotta saját elismerését James Collippal. 
Már csak hab a tortán, hogy az inzulinra 
be nyújtott szabadalmukat 1 dollár ellenében 
átadták a Torontói Egyetemnek, míg más 
források szerint be sem nyújtották szabadal-
mukat azért, hogy az inzulin mihamarabb 
elterjedhessen. Szerencsére az ilyen emberi 
nagyság nem maradt elismerés nélkül, hiszen 
egy mai kanadai felmérés szerint is Bantinget 
a „tíz legnagyobb ka nadai” között tartják 
számon.

4. Szent-Györgyi Albert már az 1970-es évek 
közepén hangsúlyozta, hogy egyes betegségek, 
mint például a rák hátterében molekula- és 
elektronszerkezeti problémák állhatnak, meg-
fogalmazva ezzel a „molekuláris medicina” 
alapjait. Azt remélem, hogy ez a közel negy-
ven éve vizionált „vertikum” mihamarabb 
tényleg megvalósul, és a betegségek hatéko-
nyabb leküzdése érdekében egyre jobban be 
lehet integrálni a molekuláris medicinába 
nemcsak orvosi és biológiai, de kémiai és fi-
zikai ismereteinket is. Jó az, ha a javasasszo-
nyok által már évszázadok óta ismert gyógyí-
tó füvek és természetes anyagok mellett egy re 
több és több „segítő molekulát” fedezünk fel, 
és tudunk célracionálisan módosítani, haté-
konyabbá tenni. Susan Lindquist szavai után 
szabadon, ahogy az elmúlt tízezer évben az 
emberiség sikerrel háziasította az állatokat, 
úgy itt van most már annak is az ideje, hogy 
ugyanezt megtegye a molekulákkal is. S ha 
ezen az úton sikerrel járhatunk, s ha ebbe az 
izgalmas kalandba munkatársaim és én is 
konstruktívan bekapcsolódhatunk, az önma-
gában is siker lesz számunkra. 
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Matematikai Tudományok Osztálya • Szak-
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1. Tudományos munkáim jelentős része a 
diofantikus egyenletek elméletével foglalko-
zik. Ezek olyan egyenletek, amelyeknek a 
megoldásait az egész számok között keressük. 
Az elméletben fontos szerepet játszanak az 
el liptikus egyenletek, amelyekre nagyon sok 
probléma vezethető vissza. Egy elliptikus 
egyenlet megoldása (leegyszerűsítve) egy egész 
együtthatós harmadfokú polinomok érték-
készletében előforduló négyzetszámok meg-
keresését jelenti. Ilyen egyenletekkel már 
Leonhard Euler is foglalkozott, és az elmúlt 
évszázadok alatt a számelméleti kutatások 
fon tos alanya volt. 1968-ban Alan Baker 
Fields-díjas matematikus bizonyította be, 
hogy az elliptikus egyenletek algoritmussal 
megoldhatóak. Módszerét azonban, bár köz-
ben sokat finomítottak rajta, máig sem sike-
rült számítógépen implementálni. Az 1990-es 
évek elején, Josef Gebel és Horst Günter Zim-
mer német matematikusokkal sokkal haté-
konyabb algoritmust sikerült kidolgoznunk. 
Módszerünk az elliptikus görbék algebrai el-
méletén, valamint a diofantikus- és numeri-
kus számelmélet mély eredményein alapul. 

Több algoritmikus számelméleti programcso-
magban implementálták. Olyan eszközt 
kap tak ezzel a diofantikus egyenletekkel fog-
lalkozó kutatók, amely lehetővé teszi a ko-
rábban csak sok szép egyedi ötlettel megoldha-
tó, elliptikus egyenletek néhány másodper cen 
vagy percen belüli automatikus megoldását. 

 
2. Az utóbbi időben érdeklődésem a helyi ér-
tékes számrendszerek általánosításai felé for-
dult. Rényi Alfréd a múlt század közepén 
vezetette be a β-előállításokat, később Kátai 
Imre definiálta a kanonikus számrendszereket. 
A két fogalomból egymással párhuzamosan 
fejlődő elméletek lettek. Egy informális nem-
zetközi kutatócsoporttal a múlt század végén 
kezdtük el vizsgálatainkat a kanonikus szám-
rendszerekről, amelynek érdekes hozadéka 
volt a két elmélet közös gyökerének felfede-
zése. A közös gyökér egy diszkrét, dinamikus 
rendszer, amelynek sok érdekes tulajdonságát 
sikerült már kiderítenünk, de nagyon sok 
nyitott kérdést is felvetett. Az egyik izgalmas 
probléma a következő: legyen λ egy kettőnél 
kisebb abszolút értékű valós szám és an egész 
számok egy olyan sorozata, amelyik minden 
n-re eleget tesz a 0 ≤ an-1 + λ an + an+1 < 1 
egyenlőtlenségnek. Azt sejtjük, hogy ekkor 
an periodikus. Ezt λ néhány értékére be is 
tudtuk bizonyítani, de az aritmetikai szem-
pontból legegyszerűbbnek látszó, nem triviá-
lis eset, a λ = 1/2 is nyitott, és fogalmunk sincs, 
hogy milyen módon támadható.

Kutatómunkám másik aktuális területe 
a kriptográfia, az adatvédelem algoritmikus 
elmélete. A számítógépes hálózatok elterje-
désének következtében fontossá vált az egy-
mástól távol levő, egymást személyesen nem 
is ismerő felhasználók biztonságos azonosí-
tása. Erre, mai ismereteink szerint, csak a 
nyilvános kulcsú kriptográfiai algoritmusok 




