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Tudós fórum

BARNA BALÁZS (1948)

Agrártudományok Osztálya • Szakterület: 
növényi kórélettan, növényi betegség-ellen-
állóság • Kutatási téma: juvenilitás/szenesz-
centia hatása a növény betegség-ellenállósá-
gára, reaktív oxigénfajták szerepe • reziszten-
ciamechanizmusok • Munkahely: MTA Ag-
rártudományi Kutatóközpont Növényvédel-
mi Intézet Kórélettani Osztály

1. Az elhatározás nem egy pillanat alatt történt, 
érdeklődésem a biokémia iránt már középis-
kolai tanulmányaim vége felé kialakult, és az 
egyetemi évek alatt csak erősödött. Talán a 
döntő mozzanat az volt, amikor harmadéves 
hallgató koromban Farkas Gábor akadémi-
kus MTA kutatócsoportjában, az ELTE 
Növényélettani Tanszékén kezdtem dolgozni, 
és ő ajánlotta szakdolgozatom témáját, amely 
egy nukleáz enzim tisztítása és jellemzése volt 
vírusfertőzött babnövényből. Elsősorban 
ennek köszönhetem, hogy az egyetem befeje-
zése után mindjárt Király Zoltán kutatócso-
portjába, de talán helyesebb, ha azt mondom, 
hogy iskolájába, a Növényvédelmi Kutatóin-
tézetbe kerültem, ahol a külföldi tanulmány-
útjaim kivételével azóta is dolgozom, és hogy 
a növényi betegségek tanulmányozása egész 
életemben a kutatási területem maradt. 

2. Nagyon nehéz egy-egy eredményt kiemel-
ni, de talán azt a több munkánkkal alátámasz-
tott elméletünket emelném ki, amely szerint 
a növények antioxidáns-kapacitásának növe-
lése fokozza ellenállóságukat számos beteg-
séggel és abiotikus stresszel szemben. Ennek 
a felismerésnek alapja az, hogy szinte minden 
fajta abiotikus stressz (UV-sugárzás, hő, fagy, 
nehézfém stb.) és biotikus stressz (vírus-, bak-
térium-, gombafertőzés, illetve rovarkárosítás) 
hatására reaktív oxigénfajták gyors felhalmo-
zódása következik be, amelyek súlyosan ká-
rosítják a sejteket, szöveteket. A reaktív oxi-
génfajták okozta károsításokat az élő szerve-
zetekben az enzimatikus és nem enzimatikus 
antioxidánsok védik ki, amelyek aktivitásá-
nak fokozásával semlegesíthetjük az abiotikus 
stresszek és kórokozó fertőzések okozta oxi-
datív károsítást a növényben. Éppen ezért a 
fenti kutatási eredményeknek nagy jelentő-
ségük van a mezőgazdasági gyakorlatban is. 
Munkatársaimmal, különböző növényneme-
sítő intézetekkel együttműködve, olyan 
módszerek kidolgozásán dolgozunk, amelyek 
ezeket az elméleti eredményeinket a gyakor-
latban teszik alkalmazhatóvá.

3. Több „forró téma” is van a kutatási terüle-
temen, de szerintem a legizgalmasabb azok-
nak a molekuláris jelátviteli utaknak a meg-
ismerése, amelyek a kórokozó felismerésétől 
a növény rezisztens vagy fogékony válaszához 
vezetnek. A mai ismereteink szerint két fő 
típusú rezisztenciaút van a növényben. Az első 
az alap- vagy általános rezisztencia, amikor a 
növény receptora „kórokozóval/mikrobával 
kapcsolatos molekuláris mintázatot” ismer 
fel, és a másik, amikor a kórokozó által ter-
melt „effektort” ismeri fel a növény reziszten-
ciagénjének terméke közvetlen vagy közvetett 
úton. Mindkét esetben protein kinázokon és 

Kedves Olvasóink!
Régi szokásunk, hogy az MTA új levelező tagjait a Magyar 
Tudományban körkérdésekre adott válaszaik segítségével mutat-
juk be.  Idén négy kérdésre kértünk választ.

1. Hogyan emlékszik vissza, mi volt a döntő mozzanat, pillanat 
az életében, amikor eldőlt – vagy eldöntötte –, hogy éppen 
ez a kérdés, probléma, tudományterület érdekli?

2. Mi az Ön eddigi legfontosabb tudományos eredménye?

3. Mi az a kérdés, probléma, ami az Ön tudományos területén 
ma nemzetközileg foglalkoztatja a kutatókat?

4. Kivel cserélne pályát? Akár egy másik tudományterületre, 
esetleg művészi pályára is gondolva…
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HUSZTHY PÉTER (1950)

Kémiai Tudományok Osztálya • Szakterület: 
szerves kémia, szupramolekuláris kémia • 
Foglalkozás: egyetemi tanár, tanszékvezető-
helyettes • Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Vegyészmérnöki és 
Bio mérnöki Kar Szerves Kémia és Technoló-
gia Tanszék Szerves Kémia Csoport • Kuta-
tási téma: enantiomertiszta királis koronaéte-
rek kovalens kötésekkel szilárd hordozókhoz 
történő rögzítése és az így kapott királis álló-
fázisok felhasználása racemátok rezolvá lására, 
heterociklus egységet tartalmazó optikailag 
aktív koronaéterek szintézise és enant iomer-
felismerő képességük tanulmányozása, köny-
nyen deprotonálható makrociklusok előállí-
tása, szelektív komplexképzése és kation-
transzportja

1. Tizenkét éves koromban édesapámnak, aki 
kertészkedett, egyszer segítettem a szőlő per-
metezésénél, és amikor a bordói levet készítet-
tük, felfigyeltem arra, hogy a rézgálic (kékkő) 
oldat kék színe mélyül, amikor hozzáöntjük 
a mésztejet (az oltott mész vízzel készült ke-
verékét). Amikor a különböző kémiaköny-
vekben elkezdtem kutatni, mi ennek az oka, 
más érdekességeket is találtam. Például vala-

melyik könyvben leírták, hogyan csinál a 
bűvész „fehér borból” (valójában vas(III)-
klorid vizes oldata) néhány csepp víz (valójá-
ban a kálium-rodanid vizes oldata) hozzáadá-
sával „vörös bort” (valójában vas(III)-rodanid 
oldatot). Ezek, és más reakciók, annyira fel-
keltették az érdeklődésemet, hogy nap mint 
nap órákig bújtam a különböző kémiaköny-
veket, és édesanyám engedélyével a nyári 
konyhában berendezhettem egy laboratóri-
umot, amelyhez az eszközöket és a vegyüle-
teket édesapám és a környékbeli gyógyszeré-
szek segítségével szereztem be. Amikor tizen-
négy éves koromban a monori József Attila 
Gimnáziumba kerültem, beiratkoztam ké-
mia szakkörre, és az ott végzett kísérletek még 
jobban megerősítették bennem a kémia 
iránti szeretetemet. Így nem meglepő, hogy 
gimnáziumi tanulmányaim befejezése után 
az ELTE TTK nappali tagozatának vegyész 
szakára jelentkeztem, ahova felvételt nyertem. 
Később a szervetlen kémia mellett érdeklő-
désem egyre inkább a szerves kémia irányába 
terelődött. Szűkebb szakterületem (szupra-
molekuláris kémia) felé a mintegy öt évig 
tartó amerikai vendégkutatói és oktatói mun-
kaköröm irányított. Ott kezdtem el foglal-
kozni az éteroxigének mellett főleg nitrogén 
donoratomokat tartalmazó makrociklusok-
kal, az úgynevezett koronaéterekkel, azok 
szintézisével, szelektív komplexképzésük ta-
nulmányozásával és alkalmazásukkal.

2. Fiatal munkatársak és hallgatók bevonásá-
val, viszonylag olcsó és könnyen beszerezhe-
tő alapanyagokból kiindulva – többlépéses 
szintézisúton – sikerült olyan optikailag aktív 
koronaéter-alapú szenzor, illetve szelektor 
molekulákat előállítani, amelyek alkalmasak 
élettani szempontból fontos királis biogén 
aminok, aminosavak és azok származékai 

ún. transzkripciós faktorokon keresztül jut a 
jel a sejtmagba, és mindkét jelátviteli út ese-
tében az ubiquitinnek fontos szerepe van.

Egy másik, jóval vitatottabb kérdés, hogy 
milyen mechanizmus gátolja, károsítja a 
kórokozót a rezisztens növényben. Vélemé-
nyünk szerint ebben a reaktív oxigénfajták és 
a semlegesítő antioxidáns rendszerek nagyon 
fontos szerepet játszanak. Ehhez kapcsolódik 
a rezisztencia tartósságának kérdése. Súlyos 
probléma, hogy a nemesítők által nyolc-tíz-
éves munka során előállított új rezisztens fajta, 
néha pár év alatt fogékonnyá válik, mert egy 
új kórokozó rassz lép fel, amely „letöri” a re-
zisztenciát. Az eddigi kutatási eredmények 
azt igazolják, hogy elsősorban az úgynevezett 
nem specifikus rezisztencia biztosít tartós 
ellenállóságot a növénynek, de a pontos me-
chanizmusok kiderítése további kutatásokat 
igényel. Így például egy ebben az évben indult 
Európai Uniós pályázatban veszek részt, 
amelynek célja a gabonafélék és a burgonya-
félék tartós rezisztenciájának kutatása.

4. Személy szerint senkivel nem cserélnék, 
nagyon szeretem a munkámat, ezért szeren-
csés ember vagyok. Még gyerekkoromban 
nagy vadász és utazó szerettem volna lenni, 
mint Kittenberger Kálmán, Széchenyi Zsig-
mond vagy Molnár Gábor. Hozzá kell ten-
nem, hogy soha életemben nem vadásztam, 
és csak ritkán horgászok, de a természetszere-
tetem mindig is megmaradt. Később a közép-
iskolában nagyon izgatott az atommag szer-
kezete, az elemi részecskék titokzatos világa. 
Az akkori ugyancsak hiányos és homályos 
ismeretekhez képest a Than Károly vegyipa-
ri technikumban, a témában sok új és érdekes 
dolgot tanultunk. Bár még ma is kis nosztal-
giával figyelem az elemi részecskék kutatásá-
nak gyakran szenzációt keltő eredmé nyeit, 
végül mégis visszatértem az élő természethez, 
és a biokémia mellett döntöttem. Ez a döntés 
eredményezte, hogy az ELTE biológia-kémia 
szakára jelentkeztem, ahová a sikeres felvéte-
li vizsga után fel is vettek, és amely döntése-
met természetesen soha nem bántam meg.
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FRANK TIBOR (1948)

Filozófiai és Történettudományok Osztálya 
•Szakterület: új- és jelenkori egyetemes törté-
net; amerikanisztika • Foglalkozás: egyetemi 
tanár, intézetigazgató, Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Angol-Amerikai Intézet Amerikanisztika Tan-
szék • Kutatási területek: a nemzetközi mig-
ráció története, 19–20. századi művelődéstör-
ténet, a magyar–amerikai kivándorlás törté-
nete 1880–1945, 1956–57,  magyar–amerikai 
diplomáciai kapcsolatok 1920–1941,  transz-
atlanti kapcsolatok

1. A történelem kutatása tizenhárom éves 
korom óta érdekel. Jó barátom ekkor mutat-
ta meg családi kéziratgyűjteményét, amely 
annyira lázba hozott, hogy menten magam 
is a gyűjtéshez fogtam. Ennek kapcsán igye-
keztem megismerni mindazokat a történelmi 
személyeket, kulturális nagyságokat, akiknek 
a kézírásához hozzájutottam. Az elsők között 
volt Arany János egy hivatalos levele a Magyar 
Tudományos Akadémia levélpapírján, Bartók 
két levele nagymamámhoz, aki tanítványa 
volt, Romain Rolland két nagyon érdekes, 
magyar vonatkozású levele és Thomas Mann 
egy igen szép és tanulságos levele nagybátyám-
hoz. Osztálytársaimtól is kaptam értékes 
családi iratokat, így a Simonyi-Semadam-

kormány Trianon utáni lemondását rögzítő 
iratot Horthy aláírásával, illetve Teleki Pál 
játékos rajzait és versezeteit. 1962–63 táján, 
újsághirdetések révén kapcsolatot kerestem 
más gyűjtőkkel, akiktől sokat tanultam a 
történelemről, és értékes kéziratlapokat is 
kaptam. Antikváriumokban számos dedikált 
könyvet vettem, akkor még 10–20 forintjával. 
A kutatás módszereivel ekkor kezdtem beha-
tóbban megismerkedni, érdekelni kezdtek a 
kézírás titkai. Amikor tizenhét éves korom-
ban történelemből elindultam az országos 
középiskolai tanulmányi versenyen, megnyer-
tem azt, s ez végleg eldöntötte a pályámat. 
Ekkor már nemcsak a kéziratokhoz, de a 
tör ténelem elméleti irodalmához is közel 
kerültem.

2. Egy magyar újságíró, 1849-es emigráns és 
osztrák titkosügynök, Zerffi Gusztáv életpá-
lyájának felfedezése volt első fontos eredmé-
nyem. Sok éven át kutattam ennek a sok 
országon átívelő, kalandos életnek a titkait, 
és sikerült e tehetséges kalandornak sok or-
szágban szétszóródott, többnyelvű, nehezen 
fellelhető irataiból nemcsak egy antihőst re-
konstruálni, hanem a Habsburg Monarchia 
titkosszolgálatának működését és organizáció-
ját is megismerni. Zerffi közel kétezer (!) 
szá mozott (és sokszor igen terjedelmes) titkos-
ügynöki jelentést küldött Bécsbe, a belügy-, 
illetve a rendőrminisztériumba, előbb Szer-
biából és Törökországból, majd Franciaor-
szágból és Nagy-Britanniából. Azt találtam, 
hogy az ügynökök nemcsak megfigyelték, de 
akcióikkal aktívan bomlasztották is az 1848 
utáni nemzetközi forradalmi mozgalmat. E 
könyvem hosszú készülődés után 1985-ben 
jelent meg, s Zerffi alakja és pályája fényt 
vetett azokra a titkosszolgálatokra is, amelyek 
között akkoriban éltünk. Erre a korabeli kri-

enantiomer arányának pontos megállapítá-
sára, illetve ezen enantiomerek elválasztására.

3. Ismeretes, hogy az élő szervezetekben lévő 
különböző királis biológiailag aktív moleku-
lák (olyan molekulák, amelyek nem hozha-
tók fedésbe a tükörképükkel) közül az egyik 
térszerkezetű vagy annak tükörképe különbö-
ző élettani hatást fejthet ki. Ezért ezek egyi-
kének vagy tükörképi párjának (eze ket külön-
külön enantiomereknek nevezzük) tiszta 
for mában való előállítása vagy arányuk meg-
határozása fontos feladat, különösen a gyógy-
szer-, növényvédőszer-, élelmiszer- és illatszer-

ipar számára. Ennek megoldására enan tio-
mer-szelektív komplexképzésük következté-
ben a királis koronaéterek egyaránt alkalmasak.

4. Azt hiszem, szerencsés vagyok, mert még 
mindig a szerves kémiát szeretem a legjobban 
a különböző tudományágakat tekintve. A 
legközelebb hozzám – más tudományterü-
letre gondolva – ezen kívül a régészet áll. 
Nagyon érdekesnek és izgalmasnak találom, 
amikor ásatások során a tudósok olyan ősi 
kultúrákra bukkannak, tárnak fel és értelmez-
nek, amelyeket eddig még egyáltalán nem 
vagy csak nagyon felületesen ismertünk.

Az MTA új levelező tagjai
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PYBER LÁSZLÓ (1960)

Matematikai Tudományok Osztálya • Szak-
terület: csoportelmélet, kombinatorika • Ku-
tatási téma: aszimptotikus csoportelmélet, 
gráf elmélet, reziduálisan véges csoportok • 
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóin-
tézet Diszkrét Matematika

1. Mint kezdő kutatónak módom volt együtt 
dolgozni Erdős Pállal, akit azóta is „szellemi 
nagyapámnak” tekintek. Egy időben rendsze-
resen felhívott szombat hajnalban azzal, hogy, 
mi újság?. Azután rájött, hogy olyankor én 
még nagyon álmos vagyok. A téma a gráfel-
mélet volt, és Erdős buzdított, hogy foglal-
kozzam valami mással is. Gimnazista korom-
tól nagyon érdekelt a szimmetriák elmélete, 
a csoportelmélet, és volt egy zseniális tanárom, 
Pelikán József. Egy Erdőstől származó problé-
mafelvető cikkben találtam egy csoportelmé-
leti kérdést is. Nekiveselkedtem, és úgy kilenc 
hónap alatt  megtaláltam a választ, aminek 
Pali bácsi nagyon örült. Azóta leginkább 

„Erdős-típusú” csoportelmélettel foglalkozom. 

2.  A véges csoportok építőkövei az úgyneve-
zett egyszerű csoportok. Ezek közül a legérde-
kesebbek azok, melyekben a szorzás nem 

kommutatív. Harald  Helfgott 2005-ben a 
„legkisebb” nemkommutatív egyszerű csopor-
tok egy meglepő növekedési tulajdonságát 
fedezte fel. A Fields-érmes Jean Bourgain 
munkatársaival, Alexander Gamburddal és 
Peter Sarnakkal az expander gráfok elméleté-
nek és a nemkommutatív számelméletnek 
egy új ágát építette erre az eredményre. Az új 
elméletek fő hiányossága az volt, hogy csak 
két dimenzióban működtek. 2010-ben Szabó 
Endrével közösen sikerült Helfgott eredmé-
nyét kiterjeszteni tetszőleges Lie-típusú véges 
egyszerű csoportra. Eredményünket, a „szor-
zat-tételt”, az arxiv oldalon jelentettük be. 
Négy órával később jelent meg Emmanuel 
Breuillard, Ben Green és Terrence Tao beje-
lentése ugyanott, lényegében ugyanarról. Ez 
egy, a matematikatörténetben korábban is-
meretlen, szoros döntetlen!   A szorzat-tétel-
re építve azóta Bourgain és Sarnak munka-
társaikkal nagy tempóban kiterjesztették el-
méleteiket tetszőleges dimenzióra. Ebben 
komoly szerepe volt Varjú Péternek, Bourgain 
tehetséges magyar diákjának.
 
3. Breuillard, Green és Tao később egy fan-
tasztikus kvalitatív általánosítását adták a 
szorzat-tételnek tetszőleges csoportokra.  Soka-
kat foglalkoztató kérdés, hogy ennek az ered-
ménynek van-e a szorzat-tételhez hasonló 
polinomiális változata. Kommutatív csopor-
tokra a nevezetes Polinomiális Freiman–Ru-
zsa-sejtés szerint a válasz igenlő. A pozitív 
válasznak már a kommutatív esetben is szá-
mos alkalmazása lenne, például a számítógép-
tudományban.
 
4. Antonio Gadesszel, a flamencoművészével. 
Magyarázatul, íme egy sor Nagy Lászlótól : 
„Táncra lábam kutya a föld, eb az ég!”

tika gyorsan felfigyelt, és a könyv antikvár 
példányaiban találtam is olyan bejegyzéseket, 
amelyek a Ferenc József-kor és a Kádár-kor 
titkosügynöki rendszere közötti hasonlósá-
gokra utaltak. Zerffi élete során a 19. század 
jelentős figuráival állott kapcsolatban, Karl 
Marxszal, Gottfried Kinkellel, Szemere Ber-
talannal, Kossuth Lajossal, Vetter Antal altá-
bornaggyal. Élete második felét Londonban 
töltötte mint ismert történész, műtörténész, 
a Royal Historical Society tanácsának elnöke. 
Még ma is kerülnek elő új dokumentumok 
Zerffi életéről, fényképeit Angliában élő 
családjának segítségével kaptam meg éppen 
mostanában. Büszkeségem, hogy e könyvem 
négy nyelven is megjelent.

3. Kutatói pályám során mindenekelőtt a 
mig ráció kérdéseivel foglalkoztam, immár 
több évtizeden át. Ez a kezdetekben alig ér-
dekelt nálunk komoly szakembert, szívesen 
emlékszem arra a kivételes példára, amelyet 
Puskás Julianna adott. Mára ez a terület 
szinte robbanásszerű kibontakozáson ment 
át, kutatóközpontok (örömömre már nem-
csak a német Osnabrückben vagy az amerikai 
Ellis Islanden, de legújabban minálunk is, a 
Debreceni Egyetemen), folyóiratok, rendsze-
res konferenciák, roppant könyvtermés jelzik 
a fejlődés lépcsőfokait. A migráció mára kü-
lönlegességből általános, globális létformává 
vált, összesen mintegy egymilliárd ember 
vándorol országán belül és azon kívülre, a 
nemzetközi vándorlás arányait a világ lakos-
ságának 3,1%-ra teszik (214 millió személy). 

A migráció új kérdései között a vendégmun-
kásság, a menekültügy, a visszavándorlás, az 
új, európai célországok megjelenése, a perifé-
riákról a centrumokba áramlás, az urbanizá-
ció, a multikulturális központok kialakulása, 
az interetnikus személyközi kapcsolatok ter-
jedése, a klímaváltozás, a nagy nemzetközi 
migrációs adatbázisok, például a www.
ellisisland.org vált, válik fontossá. Hazánk 
egyszerre vált újra kibocsátó és befogadó or-
szággá: az emigráció és a bevándorlás párhu-
zamosan jellemzi a mai Magyarországot is. 
Egyik folyamatot se szabad dramatizálni, 
hiszen e tendenciák ma mindenütt a világon 
felerősödnek és természetessé válnak – és igen 
gyakran vissza is fordulnak. De figyelni kell 
e jelenségek nemzetközi kezelési módszereire, 
s különösen a tudomány világában a kiemel-
kedő tehetségek megtartására és visszanyeré-
sére. Örülök, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia ezen a területen még a mai szűkös 
időkben is jelentős és példaértékű lépéseket 
tett. 

4. A zenei világban könnyen találnék olyat, 
akivel szívesen cserélnék pályát. A családunk-
ban több kitűnő zenész volt, én is szívesen 
lettem volna zongoraművész, még inkább 
karmester. Sok éven át tanultam zongorázni, 
hangversenyeken is szerepeltem, de mindig 
amatőr maradtam, sohasem elég tehetséges 
ahhoz, hogy akárcsak gondolhassak is a zenei 
pályára. Mára a zenei kéziratok gyűjtése és a 
minél gyakoribb zenehallgatás helyettesíti az 
aktív muzsikálást, amiből sajnos alig maradt. 


