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Pethő László 

MODELLEK A DÖNTÉSEK HáTTERÉBEN

Interjú Molnár Sándor informatikus professzorral 

– Jászfelsőszentgyörgyön a ma hétvégi házként használt, egykori szülői házban beszélgetünk. 
Kérjük, idézd fel helyi kötődéseidet!

– Jászfelsőszentgyörgyön születtem 1948-ban. Apám géplakatos volt Jászberényben, később 
Pesten dolgozott. A háborúban a légierőnél szolgált repülőgépszerelőként. Később kereske-
dőként dolgozott. 1956 őszén ő vezette a helyi TüzÉP-telepet, ahonnan deszkákat adott a 
szétlőtt jászberényi Nagytemplom tornyának befedéséhez. Édesanyám, Turjányi Mária egy 
módosabb középbirtokos családból származott, felmenői közül került ki a falu egyik bírája. 
Két testvérem volt, sajnos már mindketten elhunytak. Nővérem a Pénzügyi és Számviteli 
Főiskolán végzett, a húgom abbahagyta a gimnáziumot és könyvkötészettel foglalkozott. 

– Hol jártál iskolába, hol érettségiztél?

– A falu régi olajospadlós-szeneskályhás általános iskolájába jártam, az új éppen akkor ké-
szült el, amikor nyolcadikos lettem. Az iskolával szemben volt a szülői házunk. Az osztály-
ban harminchárman voltunk, a többség megállta helyét az életben, a társaság egyharmada 
főiskolát vagy egyetemet végzett. 1962 és 1966 között a Lehel Vezér Gimnázium tanulója 
voltam. A fizikát szerettem a legjobban, de a matematika, a biológia és a történelem is ked-
venc tantárgyaim közé tartozott. Kiváló matematikatanárunk volt Szikszai József személyé-
ben, akit harmadik-negyedik osztályban az ELTE-n végzett Benedek Sándor váltott. Már az 
általános iskolában is gyakran szavaltam, amit a gimnáziumban sikerrel folytattam.

– Mikor és hol kezdted, majd folytattad egyetemi tanulmányaidat?

– 1966-ban előfelvételt nyertem a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem matemati-
ka-fizika szakára. A tanulmányok megkezdése előtt katona voltam Vácott, ahol a híradós 
ezred programját a továbbtanulók érdekei mentén szervezték. Rendszeresen jártak ki hoz-
zánk tanárok az ELTE-ről, a Műszaki Egyetemről, sőt az akkor Marx Károlyról elnevezett 
Közgázról is. Emellett aktív kulturális életet éltünk, zenekart szerveztünk, kapcsolatban 
voltunk a Váci Fonógyár ifjúsági klubjával, Katonáskodásunk ennek ellenére konfliktussal 
végződött, mert egy gúnyolódó póló felirata miatt visszarendeltek bennünket egy hónapos 
továbbszolgálatra, és valamennyiünket le is fokoztak.   

– Milyen emlékeid vannak egyetemi tanulmányaidról?

– Alapjában jól éreztem magam Debrecenben, de egy affér miatt váltanom kellett és átkér-
tem magam az ELTE-re. Debrecenben koncentráltabban, együtt szervezték a két szak óráit, 
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Pesten pedig nagyobb hangsúlyt 
helyeztek az egyes szakágak és 
szakirányok differenciálására. Én 
például bejáratos lettem az Analí-
zis II. Tanszék belső szemináriu-
maira, és ott Czách László tanár 
úr óráin legalább kétszerannyi 
funkcionálanalízist hallgattam, 
mint a normál matematikusszak 
hallgatói. Czách tanár úr igen 
okos és jó pedagógiai érzékkel 
megáldott tanár volt, nem mel-
lékesen Kantorovics tanítványa. 
Kantorovics egy kiváló szov-
jet-orosz matematikus volt, aki-
nek a lineáris programozásban 
elért eredményeit közgazdasági 
Nobel-díjjal ismerték el.
Meg kell említenem a teljesség 
igénye nélkül még Fényes Imre 
professzor urat, aki kutatási fel-
adatokat adott nekem. Fényes 
meglehetősen különc és szóra-
kozott ember volt. Nem hordott 
például órát. Megtörtént, hogy a 10 órára kitűzött vizsgáztatásáról megfeledkezett és délután 
2-kor kellett telefonon tapintatosan figyelmeztetni kötelezettségére. Velem egyszer az is elő-
fordult, hogy ő vizsgázott le helyettem. Elkezdtük a vizsgát, s egy ponton közbevetőleg én 
kérdeztem tőle. A kérdésemet olyannyira fontosnak tartotta, hogy tűzbe jött, s minden rész-
letre kitérve fejtette ki érvelését. Amikor a gondolatmenet végére ért, mély lélegzetet vett és 
jelest ajánlott nekem. 

– Ezek szerint az egyetemen kapott impulzusok hatására kerültél a tudományszervezés és 
alkalmazott tudomány területére?

– Az ELTE-n 1974-ben fejeztem be tanulmányaimat. Kósa András és Czách László 
segítségével kerültem egy minisztériumi számítástechnikai intézetbe, ahol különféle 
matematikai alkalmazások kidolgozása lett a feladatom.  Az első feladataim egyike egy 
DÖNTS nevű, menedzserek részére kidolgozott stratégiai játék elkészítése volt.

– A későbbiek során még inkább konkrét gazdasági feladatok megoldása lett a feladatod.

– Hosszú ideig dolgoztam az 1200 kutatót és más alkalmazottat foglalkoztató Központi 
Bányászati Fejlesztési Intézetben, ahol a hazai liász- és az eocén programot menedzselték és 
emellett például Mongóliában a wolfram bányászat fejlesztésének kérdéseivel foglalkoztak. 
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Ma itthon a bányászat jelentősége lecsökkent, de tény, hogy az ország fosszilis energiahor-
dozókészletei 2-300 évig biztosították volna az erőművek ellátását – Hasonlóan jelentősnek 
minősíthető a recski rézvagyon helyzete, ami nemzetközi jelentőségű, de nem könnyen ki-
bányászható mennyiséget képezett.

– Akkor miért nem folyik ma nálunk réz- vagy jelentősebb lignitbányászat? 

– Az eocén program sokáig sikeresnek bizonyult, de a vezető geológus szakértők nem pon-
tosan adták meg a szén- és lignitvagyon elhelyezkedését, így előbb a dunántúli, majd a fő-
városi karsztvíz források veszélybe kerültek, ráadásul a karsztvíz kiszivattyúzása nagyon 
költségesnek bizonyult.  Nekünk, matematikusoknak megfelelő teljesítményű geostatiszti-
kai szimulációs modellt kellett kidolgoznunk. Egyik oldalon összegeztük a kiszivattyúzandó 
karsztvíz mennyiséget, majd vizsgálataink eredményeként kimutattuk a várható kockázati 
tényezőket. 

– Egyik fontos kutatási területed a játékelmélet. Megvilágítanád olvasóink számára a 
játékelmélet lényegét?

Szívesen, hiszen az első megalkotók között a magyar Neumann Jánost tartjuk számon, aki 
kimondottan döntési problémákat, illetve azok megoldását helyezte középpontba. Igen egy-
szerű probléma a víz felhasználása, amit akár ipari, akár háztartási vagy akár mezőgazdasági 
célra alkalmazunk, egyaránt konfliktusos helyzeteket generál. Itt alkalmazható a játékel-
mélet, melynek segítségével feltárjuk és bemutatjuk a szereplők interakciójának lehetséges 
és várható következményeit. Közbevetőleg megjegyzem: a mesterséges intelligencia szá-
mos esetben játékelméleti alapokra támaszkodik. A játékelmélet terén kiemelkedő tudós-
nak számított Harsányi János, akinek eredményeit közgazdasági Nobel-díjjal ismerték el. 
Szidarovszky Ferenccel közösen írt játékelméleti tárgyú könyvünk először 1986-ban jelent 
meg, majd átdolgozott formában 2011-ben jelentettük meg ismét.

– Az alkalmazott matematikai modellek és az ezekre alapozott becslések komoly gazdasági 
megtakarításokat vagy ellenkező esetekben komoly profitot eredményezhetnek?

– A kőolajkutatás egyik legköltségesebb területét a kutatófúrások képezték és képezik. A ha-
gyományos eljárásokkal ez akár több száz igen költséges mélyfúrást jelent. Ezzel szemben 
matematikai eljárásokra alapozott becslésekkel akár néhány vagy néhány tucat fúrás adatait 
elemezve hasonló pontossággal megbecsülhető a várható vagyon mennyisége és elhelyezke-
dése. Azt talán nem kell részleteznem, hogy néhány komolyabb számítógép sokkal kevesebbe 
kerül, mint akár egyetlen fúrótorony.

– Pályafutásod, előrehaladásod szempontjából komoly jelentősége van annak, hogy viszonylag 
hamar tettél szert külföldi tapasztalatokra, és bekapcsolódtál a nemzetközi tudományos életbe. 

– Külföldön 1981-ben – ami akkoriban meglehetősen ritka lehetőségnek számított – az USA-
ban dolgozhattam először, ahova többször visszatértem. A Chicagói Egyetem Argonne Natio-
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nal Laboratory kutatóintézetében 1991-ben töltöttem majdnem egy évet.  A Központi Bányá-
szati Fejlesztési Intézet kőzettani kutatásaival nemzetközi elismertséget szerzett és széleskörű 
kapcsolatrendszert épített ki. Így kerülhettem a Denveri Egyetemre, ahol katasztrófaelméletre 
alapozott differenciáltopológiai kutatásokkal foglalkoztam. 1990-ben JSPS ösztöndíjjal egy 
évig kutathattam Japánban, ahol játékelméleti és energiahasznosítási kutatásokban vettem 
részt. Összességében nagyon jól éreztem magam az intézetben, ahol előbb osztályvezetővé 
léptettek elő, majd a főosztályvezetői posztot is elnyertem. Mellette az ELTE-n tanítottam, 
méghozzá a korábban említett Analízis 2. tanszék oktatója lehettem. 

– Hogyan alakult pályafutásod és kutatói érdeklődésed a rendszerváltás után?

– 1994-ben egy outsourcing céget alapítottam, melynek tulajdonosa és igazgatója lettem. 
Cégünk komoly kapcsolatot épített ki az amerikai Környezetvédelmi Minisztériummal, 
amelynek eredményeként több millió dolláros projektekben vettünk részt, és bejárhattuk 
a fél világot. Tekintélyes pozíciókat szereztünk az üvegházhatás elemzésében, az erdészeti 
alkalmazások területén, és rendre mi készítettük el a klímaváltozással kapcsolatos hivatalos 
országjelentést az ENSz szakosított szervezete, az UNFCCC számára.   
Fontos kutatásokat folytattunk az Arizonai Egyetemmel közösen, ahol a Kísérleti Közgazda-
ságtan Labor vezetőjével, a később Nobel-díjat kapott Vernon Smith-szel közös projektjeink 
voltak. Mindeközben folyamatosan tanítottam, később a BME-n habilitáltam és végül a gödöl-
lői Szent István Egyetemre kerültem, ahol a Gépészmérnöki Kar kebelében működő Informa-
tikai Tanszék vezetője, majd a Matematikai és Informatikai Intézet igazgatója lettem.
A rendszerváltást követően fél szemmel már az EU felé kacsintgatva egyre jobban előtérbe ke-
rültek a környezeti problémák: a levegőszennyezés, a szennyvízkezelés, a hulladékhasznosítás 
és feldolgozás kezelése. 

– Érdeklődésed középpontjába a környezeti problémák kerültek. Jobban érvényesültek ezután 
a tudományalkalmazás területén szerzett tapasztalataid?  

– 1994-ben elsőként vezettem be a környezetinformatikát, mint önálló tudományos diszciplínát 
szép hazánkban. Később az egyetemen újra visszatértem kedvenc területemhez, a rendsze-
relmélethez, amelynek megalapozói Kálmán Rudolf és Lev Szemjonovics Pontrjagin voltak. 
1992-től dolgozom részidős státuszban az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató-
intézetében a rendszerelmélettel és  irányításelmélettel foglalkozó laboratóriumban, amelyenek 
vezetője Bokor József akadémikus. Az utóbbi 8-10 évben Bokor akadémikussal együttműköd-
ve a Lie-algebrák rendszerelméleti alkalmazásával értem el eredményeket. Ezen eredményekre 
és egyéb jelentős tudományterületi eredményeimre támaszkodva nyújtottam be értekezésemet 
az MTA doktora cím odaítélésére. Oktatói és kutatói tevékenységemet 2007-ben Apáczai Csere 
János-díjjal, 2012-ben pedig Szent-Györgyi Albert-díjjal ismertek el.

– Végül térjünk vissza a Jászságba és Jászfelsőszentgyörgyre, hiszen velük a te kapcsolatod 
lényegében sohasem szakadt meg. Az egykori családi házat és annak kertjét folyamatosan 
gondozod. 
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– Budapesten lakom, és rendszeresen hazajárok. Gondozom a kertemet, nyesegetem a fáimat 
és ápolom a széles rokonsággal a kapcsolatot.

– Hogyan alakul a kapcsolatod az egykori alma matereddel a helyi iskolával?

– Nem egyértelmű a kapcsolat minősége. Nekünk Gödöllőn van 5-6 laborunk 200 számító-
géppel. Egyszer felajánlottam a számunkra nem megfelelő, de még jól használható számító-
gépeket a felsőszentgyörgyi iskolának, sőt egy komplett labor kialakítását is vállaltuk volna. 
Felajánlásunkra nem kaptunk érdemi választ.

– Befejezésül fejtsd ki véleményedet egy fontos jászsági problémáról, a Tanítóképző helyze-
tének alakulásáról. Te 1994-től kezdve a Szent István Egyetem komoly tudományszervezési 
felkészültséggel rendelkező, vezető oktatója voltál és vagy. A Tanítóképző Főiskola az integ-
ráció folyományaként 2000-ben az egyetem egyik kara lett. Hogyan alakult a kapcsolatod a 
karral és annak vezetésével?

– Többé kevésbé tudták rólam, hogy innen származom, így ritkán, de megkerestek. Nem 
örültem annak, amikor láttam a kar vezetőinek vitáit, és az emiatt folyamatosan változó 
csoportdinamikát.

– Te tagja voltál az egyetemi tanácsnak, később a szenátusnak. Onnan nézve hogyan viszo-
nyult az egyetem vezetése Jászberényhez? Törvényszerű volt a kar és a képzés leépülése?

– Az egyetem vezetését igazán két dolog érdekelte. Számukra az volt a legfontosabb, hogy 
a jászberényiek kiadásai ne terheljék meg az egyetem központi költségvetését. Keményen 
támadták a kar vezetését még azért, mert az oktatók minőségében nem tudtak megfelelő mu-
tatókat produkálni, és a csökkenő hallgatói létszám is nyugtalanította őket. Ezekre a problé-
mákra a helyi vezetőknek nem volt kitörési lehetőségeket felmutató megoldási javaslata, így 
tavaly viszonylag könnyen megváltak egymástól. Talán, ha Jászberényben találtak volna egy 
karizmatikus vezetőt, vagy sikerült volna egy fejlesztési stratégiát kidolgozni és elfogadtat-
ni, akkor más lett volna a történet vége.  


