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Az MTA új levelező tagjai

A Magyar Tudományos Akadémia 
új levelező tagjai

Kedves Olvasóink,

régi szokásunk, hogy az MTA új tagjait – ha csak röviden is – bemutas-
suk. Reméljük, hogy a Magyar Tudomány néhány kérdésére adott vála-
szaik legalább vázlatos képet adnak róluk. Az Akadémia most megválasz-
tott tagjai idén a következő kérdéseket kapták:

Mit tart a legfontosabbnak, leghasznosabbnak kutatómunkájában, és mit tart 
a legérdekesebbnek? Mert e kettő nem mindig közös halmaz…

Mit vár saját magától, milyen tudományos eredményt szeretne elérni tudomá
nyos pályafutása során?

Kit tart az egyetemes tudománytörténetben példaképének – nem feltétlenül a 
saját tudományterületéről –, és miért éppen őt?

A tudományosság elkövetkező tíz évének eredményei közül mi izgatja leginkább 
a fantáziáját?

bÁrSony ISTVÁn (1948)

Műszaki Tudományok Osztálya • Szakterü-
let: mikroelektronika, mikro- és nano tech-
nológia • Intézetigazgató, tudo mányos tanács-
adó, egyetemi magántanár (BMGE), egyete-
mi tanár (Veszp rémi Egyetem)

Mit tart a legfontosabbnak, 
a leghasznosabbnak kutatómunkájában, 
és mi tart a legérdekesebbnek? 
Mert e kettő nem mindig közös halmaz…

Kiváló munkatársaimmal együtt folytatott 
kutatásaim a nanoméretű anyagok funkcio-
nális tulajdonságainak megismerésére és el-
sősorban integrált érzékelőkben történő al-
kalmazására irányulnak, a természettudomá-
nyok és a mérnöki tudományok határterüle-
tén. Az anyagok a nanométeres mérettarto-
mányban különleges viselkedést mutatnak, 
ami gyökeresen eltérhet a makroszkopikus 
vagy akár mikro méretben megismert viselke-
déstől. Ezen a méretskálán a kiválasztott tu-
lajdonságokat mutató szerkezetek szintézissel, 
azaz az anyag molekula-, sőt atomi szintű 
manipulációjával állíthatók elő. A nanotudo-
mány és nanotechnológia ugyanakkor már 
nem engedi meg a problémák szakmaspecifikus, 

szigorúan diszciplínákhoz kötött megközelí-
tését. Szükség van a társdiszciplínák (fizika, 
kémia, biológia, matematika, informatika, 
mérnöki tudományok) módszereinek, ered-
ményeinek alkalmazására is – ezek integrálá-
sát tartom a legfontosabbnak. Ez viszont 
sokkal intenzívebb kooperációt igényel, ezért 
a mi szakterületünkön a kutatás széles hazai 
és nemzetközi K+F, sőt ipari együttműködés-
ben folyik. Ezt  tartom a leghasznosabbnak, 
hiszen a különböző szempontú megközelí-
tésmód, az eltérő szemléletmód mind-mind 
gazdagítja az egy-egy kérdés megoldására 
bevethető arzenálunkat, ezáltal javítva a mul-
tidiszciplináris kutatások hatékonyságát, 
eredményességét.

Mit vár saját magától, milyen tudományos 
eredményt szeretne elérni tudományos 
pályafutása során?

Eredeti szakterületem a félvezető eszközök, 
integrált áramkörök technológiája. Az áram-
köri technológia fejlődése, a minden korábbi 
elképzelést meghaladó töretlen méretcsök-
kentés a Moore-törvény hatványfüggvénye 
szerint mára korábban elképzelhetetlen, in-
kompatibilisnek tekintett anyagok alkalma-
zását is igényli, ami az anyagtudomány in-
tenzív támogatása nélkül nem valósulhat meg. 
Ugyanakkor a mikro-nanotechnológiai in-
tegráció így olyan, a „Moore-törvényt” köve-
tő processzor és memória áramköri alkalma-
zásokon felüli speciális, érzékelő és beavatko-
zó eszközökre is kiterjedt, melyeket „More-
than-Moore” összefoglaló néven említünk. 
Anyagtudományi indíttatású, elfajzott villa-
mosmérnökként kísérletes tudományterüle-
temen, az integrált mikronanorendszerek 
te rületén szeretnék továbbra is olyan tudo-
mányosan megalapozott kutatásokat folytat-
ni, amelyek – akár már középtávon is – a 
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gyakorlatban hasznosítható hozadékkal jár-
nak. Az én szakterületem – mint a multi disz-
ciplináris kutatások általában – elsősorban 
teamekben, feladatorientált kutatócsoportok-
ban és intenzív kooperációban művelhető. 
Ez ma már elképzelhetetlen az általam veze-
tett intézet nyújtotta szakmai háttér nélkül, 
melynek szervezése, formálása, fejlesztése 
tu dományos pályafutásom tekintélyes részét 
kitöltötte. Ennek építését, bővítését, színvo-
nalának emelését tartom a legfontosabb fel-
adatomnak a jövőben is, beleértve az ifjú te-
hetséges munkatársak pályafutásának egyen-
getését.

Kit tart az egyetemes tudománytörténetben 
példaképének, nem feltétlenül saját tudo
mányterületéről, és miért éppen őt…

A tudománytörténet szinte valamennyi kivá-
lósága életében vannak olyan momentumok, 
amelyek példaként szolgálhatnak az utódok 
számára. Így minden kutatónak számos ki-
váló elődje munkássága szolgál követendő 
példákkal, esetemben sincs ez másként. Szá-
momra  – egy kutatómérnök számára – még-
is egy olyan sokoldalú, koncepciózus, kezde-
ményező, szervező és megvalósító tudós 
élet pályája az igazi követendő példa, aki nem 
csupán saját egyéni teljesítményével, hanem 
az általa vezetett csapat, intézmény kollektív 
eredményességével képes maradandót alkot-
ni, ami gyakorlatban is hasznosul. 

Abban a szerencsés helyzetben voltam, 
hogy tudományos pályám egy meghatározó 
részét a félvezető eszközfizika, az optikai 
kommunikáció, a THz-es jelfeldolgozás út-
törője, Nisizava Junicsi (Jun-ichi Nishizawa) 
professzor irányítása alatt folytathattam, Ja-

pánban. A Nobel-díjat háromszor is csak 
haj szállal elszalasztó, hihetetlen munkabírású 
tudós, feltaláló, nevelő, tudományszervező, 
aki személyében egyesíti a zseniális alapkuta-
tó és műszaki alkalmazó erényeit, a számom-
ra talán leginkább követendő példa. Nagy 
öröm lenne, ha nyolcvanhárom éves kora 
ellenére az MTA külső tagjai közt üdvözöl-
hetnénk. 

A tudományosság elkövetkező tíz évének 
eredményei közül mi izgatja leginkább 
a fantáziáját?

Bár elcsépelt szlogennek hangzik, korunk 
legnagyobb kihívása a fenntarthatóság – a szó 
legáltalánosabb értelmében. A mai általános 
rablógazdálkodással, a természeti kincsekkel, 
a kiművelt emberfők intelligenciájával nem 
jutunk sehová. Ugyanakkor jobbára már ma 
is rendelkezünk azzal a tudással, sőt azokkal 
az eszközökkel és technikákkal is, melyekkel 
például az emberiség energiafelhasználása, 
környezetszennyezése, az elosztás társadalmi 
igazságtalansága drasztikusan csökkenthető 
lenne, megtakarítva az értékes erőforrásokat 
az utánunk jövő nemzedékek számára. Azo-
kat a tudományos eredményeket látnám 
szí vesen, melyek alkalmazása a nélkül segíti 
a fejlődést, hogy egészségromboló, tömeg-
pusztító mellékhatásaik révén újabb veszély-
be sodornák az emberiséget. Így jó lenne a 
nano-biotechnológia áldásainak birtokában 
kontrollálni majd ezek összes eddig ismeret-
len káros hatásait, és mindezt olyan komplex 
rendszerszemléletben hasznosítani, melynek 
megvalósítását szinte már a mai informatikai 
eszközeinkkel is csak az akarat és koordináció 
hiánya korlátozza.

dÁVIdHÁZI PÉTEr (1948)

Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya • 
Szakterület: irodalomtudomány, irodalom-
történet, kritikatörténet • Foglalkozás: egye-
temi tanár (ELTE Anglisztika Tanszék)

Mit tart a legfontosabbnak, a leghasznosabb
nak kutatómunkájában, és mit tart a 
legérdekesebbnek? Mert e kettő nem mindig 
közös halmaz… 

Legfontosabbnak azt érzem, hogy talán vala-
mennyire sikerült megvilágítanom az előfor-
máltság szerepét az irodalom befogadásában. 
Három monográfiám az előformálódás jelen-
ségeit vizsgálta más-más szempontból, azaz 
előbb kultusztörténeti, majd kritikatörténeti, 
végül tudománytörténeti összefüggésben. 
Első könyvemnek mind magyar változata 
(„Isten másodszülöttje”: A magyar Shakespeare
kultusz természetrajza. Budapest: Gondolat, 
1989), mind angol átdolgozása (The Romantic 
Cult of Shakespeare: Literary Reception in 
Anthro pological Perspective. Macmillan, 1998) 
a vallási ősmintájú, de az irodalmi életbe át-
tevődött kultuszok előformáló közreműkö-
dését igyekezett bemutatni, második köny-
vem (Hunyt mesterünk: Arany János kritikusi 
öröksége. Budapest: Argumentum, 1992) a 

kritikai normakészletekét, a harmadik (Egy 
nemzeti tudomány születése: Toldy Ferenc és a 
magyar irodalomtörténet. Budapest: Akadé-
miai – Universitas, 2004) a tudományos 
módszerekét és műfajokét. 

Mindhárom esetben az irodalmat birtok-
ba vevő egyedi tapasztalat közösségi előformá-
lására voltam kíváncsi, és ezért választottam 
ismételten olyan kutatási tárgyat, amely egye-
sek szemében mindmáig származékosnak 
látszik. Azonban bízvást szakíthatunk a régi 
feltevéssel, miszerint ezek származékos utóje-
lenségek volnának, vagyis másodlagos halma-
zok az irodalmi művekéhez képest. Ehelyett 
joggal tekinthetjük őket elsődleges jelenség-
nek, hiszen a műveket is ezeken át, vagyis 
ezek által értelmezetten és átformáltan vesz-
szük birtokunkba. Amit végső értelemben 

„magának a műnek” hiszünk, az már eleve 
(éppen a közvetítések által) előformált jelen-
ség, intézmények szentesítette műveletekkel 
kialakított eredmény, e műveletek vizsgálata 
tehát az elsődleges tapasztalat kialakulásának 
megismerését teszi lehetővé. Az irodalom 
közösségi használatának mindhárom módja 
beépül abba, amit (öntudatlan tárgyiasítással) 
elsődleges irodalmi jelenségeknek szokás te-
kinteni, egyúttal valamennyire előformálja, 
hogy a közösség tagjai mit gondoljanak, il-
letve egyáltalán mit gondolhatnak az irodal-
mi művekről, amelyekkel látszólag közvetle-
nül és előkészítetlenül találkoznak. 

Számomra épp e beépülés nyomai a legér-
dekesebbek. Ezek a régmúltba vezetnek, egyik 
fajtájaként annak a jelenségnek, amelyet 
nemrég hagyományrétegződésnek nevezve 
vizsgáltam (Menj, vándor: Swift sírfelirata és 
a hagyományrétegződés. Pécs: Pro Pannonia, 
2009). Thienemann Tivadar egyik mélyreha-
tó (és Paul de Man évtizedekkel későbbi 
gondolataival rokon) észrevétele nyomán 
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