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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 




