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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. 

peThő aTTila (1950)

Matematikai Tudományok Osztálya • Szak-
terület: számelmélet • Foglalkozás: matema-
tikus, egyetemi tanár, dékán
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 
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adnak bizonyíthatóan megfelelő megoldást. 
A nyilvános kulcsú kriptográfiai algoritmusok 
jelentős hányada nehéz számelméleti problé-
mákon – prímfaktorizáció, diszkrét logarit-
musszámítás – alapszik. Kutatómunkámba 
az anonim azonosítás problémakörére kon-
centrálok. Az anonimitásnak többféle foko-
zata van a gyakorlatban. Lehet olyan, mint a 
papírpénz, amelynek önmagát kell igazolnia, 
az átmeneti tulajdonosa pedig lényegtelen. A 
titkos választás alkalmával a választásra jogo-
sultnak igazolnia kell a személyazonosságát, 
de a voksa már nem különböztethető meg a 
többi választó szavazatától. Az objektív vizs-
gáztatás közben sem a vizsgáztató nem tudja, 
kinek a dolgozatát javítja, sem a vizsgázó nem 
tudja, ki értékeli a dolgozatát. Tehát a vizsgá-
zó és a vizsgáztató is anonim, de van egy lé-
nyeges különbség közöttük: a vizsga befeje-
zése után a vizsgázónak érdeke személyének 
felfedése, hiszen tudni akarja a vizsga ered-
ményét. Ezzel szemben a vizsgáztató személye 
csak akkor válik érdekessé, ha olyan hibát vét, 
amely miatt akár ki is zárhatják a szakértői 
csoportból. A felsorolt és még sok más ha-
sonló feladat megoldására többféle javaslat is 
található a szakirodalomban. Célom a prob-
lémakör szisztematikus feldolgozása és mate-
matikai eszközökkel való elemzése. 

3. Őszintén szólva ez a kérdés okozta a legna-
gyobb fejtörést. Sok híres tudóssal találkoz-
tam személyesen, még többről olvastam, de 
eddig nem jutott eszembe példaképet válasz-
tani. Igyekez tem a magam egyszeri útját járni. 
Az sem igaz persze, hogy senki sem hatott 
tudományos érdeklődésemre és fejlődésemre. 
Wolf gang Schmidt, Robert Tijdeman, Peter 
Bundschuh, Horst Günter Zimmer és Buzási 
Ká roly munkáikkal és emberi példamutatás-
sal is jelentős hatást tettek rám. 

A legtöbbet azonban Győry Kálmán aka-
démikustól kaptam. ő hívta fel a figyelme-
met a számelmélet szépségére, és ismertet te 
meg velem a tudományos munka műhelytit-
kait. Hatására kezdtem el foglalkozni dio fan-
toszi egyenletekkel, ő volt a doktori témave-
zetőm. Megtanultam tőle, hogy csak jól ki-
érlelt és pontosan megfogalmazott eredmé-
nyeket szabad kiadni a kezemből. Lényegé-
ben előzmények és támogatás nélkül építette 
ki a ma már nemzetközileg is elismert debre-
ceni számelméleti iskolát. 

 
4. Szívesen látnék olyan tudományos eredmé-
nyeket, amelyek az emberiség energiaellátását 
hosszú távra biztosítanák. Zsófi unokám 
másfél éves, jó lenne tudni, hogy hatvan év 
múlva olyan életet élhet, mint én most. 

A tudomány egyik nagy kérdésének tar-
tom, hogy van-e a földihez hasonló fejlettsé-
gű élet más bolygón. Az utóbbi időben sok 
naprendszeren kívüli bolygót fedeztek fel, de 
civilizációra utaló jelet még nem tudtak 
észlelni. 

Az egyetemes tudomány nagy kérdései 
után a szakterületem néhány izgalmas problé-
máját fogalmazom meg. Jurij Matjaszevics 
1972-ben bizonyította be, hogy nem létezik 
olyan algoritmus, amellyel tetszőleges diofan-
toszi egyenletről eldönthető, hogy megold-
ható-e. Másrészt egyenletek széles osztályaira, 
például lineáris, kvadratikus, Thue- stb. isme-
rünk ilyen algoritmusokat. A harmadfokú 
egyenletek státuszát azonban még nem ismer-
jük. Ma még nem tudjuk, hogy van-e olyan 
eljárás, amely tetszőleges a,b racionális szám-
ra el tudná dönteni, hogy az y2 = x3 + a x + b 
elliptikus görbén van-e racionális pont. A 
huszonegyedik század egyik problémájának 
választott Birch- és Swinnerton-Dyer-sejtés 
erre választ adna.  

A debreceni számelméleti iskola egyik 
legeredményesebb kutatási területe az egy-
ség egyenletek és alkalmazásaik vizsgálata. 
Nagyon általános feltételek mellett meg tud-
juk mondani, hogy mikor lehet egy ilyen 
egyenletnek végtelen sok megoldása. A két-
változós egységegyenletek összes megoldását 
is meg tudjuk határozni. Kettőnél több isme-
retlenes egyenletekre azonban általában már 
nem ismerünk eljárást a megoldások meg-
keresésére. Én valószínűnek tartom, hogy ez 

is egy algoritmussal megoldhatatlan problé-
ma, de szívesen látnám a bizonyítását.

Befejezésül egy kriptográfiai problémát 
említek. Peter Shor nevezetes eredménye 
szerint kvantumszámítógéppel a faktorizáció 
és a diszkrét logaritmus kiszámítása is meg-
oldható polinom időben. Az irodalomból 
ismert legjobb implementáció azonban még 
csak a 15-öt volt képes prímszámok szorzatá-
ra bontani. A következő dekádtól azt várom, 
hogy van-e reális fizikai alapja a kvantumszá-
mítógép hatékony implementációjának.

s. varga pál (1955)

Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya • 
Szakterület: 19. századi magyar irodalomtör-
ténet, eszmetörténet • Foglalkozás: egyetemi 
tanár, Debreceni Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Kar

1. Már a tudományos kutatás fontosságát és 
hasznosságát sem célszerű azonosítani. A 
tudomány alakulásának sajátos autonómiája 
van (ennek legismertebb leírása Thomas S. 
Kuhntól származik); egy-egy tudományág a 
maga szempontjából azokat az eredményeket 
tekinti a legfontosabbaknak, amelyek az ille-

tő tudományos közösség számára aktuális 
kérdéseket megválaszolják, vagy megváltoz-
tatják a feltehető kérdések irányát. Vannak 
tudományágak, amelyekben a kutatásnak e 
saját érdekeltségei hasznossági szempontok-
ból is igazolhatóak, de nem tudom, számon 
kérhető-e például a fekete lyukak kutatóin, 
felfedezéseiknek milyen fokú a gazdasági-
társadalmi hasznosíthatósága.

Amit a magam munkájában a tudomány-
ág saját viszonyai szempontjából a legfonto-
sabbnak tartok, az az irodalom kutatásának 
előfeltevéseivel kapcsolatos. Abban az előfel-
tevés-rendszerben, amelyet a karteziánus 
bölcseleti tradíció határoz meg, az ember 
gondolkodó szubjektum, az irodalmi szöve-
gek pedig objektumok, amelyeket természet-
tudományos módszerekkel kell vizsgálni. 
Ilyen módon azonban az irodalomnak leg-
följebb a létfeltételeit lehetett megmagyaráz-
ni. Hatékonyabb kiindulást kínál az európai 
bölcseletnek az az alternatív hagyománya 
(elég talán Herdert vagy Wilhelm von Hum-
boldtot említenem), amely az embert ereden-
dően nem a gondolkodás szubjektumának, 
hanem egy nyelvi-kulturális hagyomány le-
téteményesének, az irodalmi szöveget pedig 
e hagyomány részének tekinti. Magam egy 




