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Tanulmányok
A koponya tudós anatómusa
és az antropológia megalapítója
hazánkban: Lenhossék József
(1818–1888)
Pásztor Emil

az MTA rendes tagja, professzor emeritus,
Semmelweis Egyetem Budapest
epasztor@iif.hu

Jelen munkámban Lenhossék József koponyát
tárgyaló tanulmányait kívánom ismertetni és
értékelni. Teszem ezt mindenekelõtt azért, mert
minden tudományos kutatómunka érdekel,
amelyik a koponyával foglalkozik, és mert ezek
a tanulmányok ismertetik a magyarságra vonatkozó pontos kraniometriai adatokat, ezzel megalapozva az embertan tudományát hazánkban.
A tanulmányok bepillantást engednek a
XIX. század elején divatos frenológiába és
a század második felében újra induló rasszista
elméletekbe.1
Az embereket még ma is nagyon érdekli,
és többet szeretnének tudni errõl a bonyolult
1
Rassznak nevezzük az élõlényeknek azokat a
csoportjait, altípusait, amelyek egyaránt rendelkeznek
mind az adott típus jegyeivel, mind a típuson belüli meg
különböztetõ jegyekkel. A rasszokra való felosztás, azon
alapelv alapján, amellyel az elméletet igazolni óhajtják,
több szempontból lehetséges, lehet például genetikai,
földrajzi stb. Rasszizmusnak nevezzük egy rassznak
nevezett emberi csoportot negatívan megkülönböztetõ
elméletet, cselekvést vagy intézményt. A tudományos
rasszizmus elmélete a negatív diszkriminációt tudományos elméletekkel, tudományos kísérletekkel próbálja
alátámasztani.



alakzattal bíró szervrõl, amely az evolúció
során kb. 450 millió évvel ezelõtti megjele
nésével a gerincesek mindmáig gyõzelmes
életét indította el. A koponya sok nép mito
lógiájában jelentõs szerepet játszott, és min
den vonatkozásban, a múltban és a jelenben
is kedvenc témája a mûvészeteknek. Az
õslénytani kutatásokban a leletek identifiká
ciójánál, de az embertanban, az antropológiai kutatások szempontjából is a koponya
a legértékesebb szervnek számít.
Lenhossék József bécsi és pesti tanulmá
nyai után 1841-ben orvosi, majd szemész
és szülészmesteri, valamint sebészdoktori
oklevelet szerzett. Tudományos munkásságát 1859-tõl mint a pesti egyetem leíró és táj
bonctani intézetének nyilvános rendes tanára
fejtette ki. Fõként az idegrendszer és a vese
finomabb szerkezetével, valamint a kisme
dencei szervek érrendszerének vizsgálatával
foglalkozott. Tudományos munkásságát
értékelve a Magyar Tudományos Akadémia
1864-ben levelezõ, 1873-ban pedig rendes
taggá választotta. A XIX. század második
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felében az anatómiai kutatások jelentõs része
világszerte antropológiai témákkal foglalko
zott. Lenhossék József kutatómunkájának is
külön értékes fejezetét képezték munkássá
gának utolsó másfél évtizedére esõ antropo
lógiai kutatások, amelyek fõleg a koponya
szerkezetének és formai sajátosságainak
méréseibõl, kranioszkópiából állott. Ezen
kutatásokban elért sikereiért sok külföldi ant
ropológiai társaság választotta meg tagjául.
Az elsõ tanulmány
Lenhossék József 1875. május 30-án az Aka
démián tartott elõadást, amely még ugyan
azon évben nyomtatásban is megjelent: Az
emberi koponyaisme. Cranioscopia címmel.
A szöveg 128 nagyalakú oldalon és hét számtáblán a csontkoponyákon véghezvitt méréseket közli. Öt számtáblán az élõkön végzett
koponyamérések adatait adja, két képtáblán
pedig a koponyára vetített mérési vonalakat
és mérési szögeket egyharmad természetes
méretben ismerteti. A tanulmányban idézett
szerzõk száma 180.
Ez a tanulmány érdeklõdésre tarthat szá
mot azért is, mert ez a témakör a XIX. század
utolsó évtizedeiben a világ vezetõ anatómus
tudósainak fontos kutatási területe volt.
Lenhossék a bevezetõben megfogalmazza
álláspontját: „Az anthropologiai tudományok
legfontosabb részét a koponyaisme – cranioscopia – képezi, mert a koponya külsõ alakjából
következtetni lehet az agynak, mint a szellemi
tevékenység szervének kifejlettségére, a
mennyiben t.i. ez, habár nem is teljesen, de
legalább nagyobb körvonalaiban megfelel a
koponya alakjának.”
Megállapítható tehát, hogy mivel a koponya
körvonalaiban az agyhoz idomul, az emberi
koponya azzal különbözik az állati koponyától,
hogy a homlokagy nagyfokú fejlettsége miatt
a koponya homloki része különösen megnõ,
és a homlok minden emberfajtánál (rassznál)
az arc fölé tolódik. Ugyanakkor teljesen
egyértelmû számunkra az is, hogy Lenhossék

nem fogadta el, és erõsen kritizálta a Gall-féle
frenologia tételeit.2,3
Lenhossék és munkatársai nagyon sok mérést végeztek csontos koponyán és élõ emberi
fejen. Az Anatómiai Intézet múzeumából 61
csontkoponyán, a Nemzeti Múzeumból 15
koponyán történt mérés. 130 élõ emberen
Lenhossék saját maga végzett méréseket
a fejen (közülük 91-en akadémikus társai
voltak), munkatársai 135 élõn végeztek
méréseket.
Még az anatómiai intézetek és a múzeumok
gyûjteményeiben is kevés az olyan koponya,
amelynek adatai között a kor, a születési hely,
szülõk nemzetisége pontosan ismert. A mérések száma viszont döntõen befolyásolja az
eredmények értékét. Így lett az élõkön tett
méréseknek különösen nagy jelentõsége.
Lenhossék vizsgálatainál egy koponya vagy
fej adatainak felvétele órákat vett igénybe. Egy
csontos koponya „vizsgálatakor” a következõ
méréseket és számításokat végezték el: a
koponya súlyát mérték állkapocs nélkül
és állkapoccsal; meghatározták a koponya
köbtartalmát (a koponya „ûrfogatát”); a
koponyán ötven hosszúsági mérést végez
tek meghatározott pontok között. Emberen
2
A frenológia a koponyával foglalkozó azon „tudo
mány”, amely a koponya alaki felépítésében a szellemi
képességeknek és a karakternek alapvetõ szerepet
tulajdonít, így a koponya alaktani tulajdonságairól
következtettek az egyén szellemi képességére, lelki
tulajdonságaira. Ezeknek a tulajdonságoknak „agyi
központjait” a koponya felszínén is megjelölték. Franz
Joseph Gall híres könyve (Gehirn und Schädellehre,
Leipzig, 1803) alapján õt tartják a teória megalapítójának. Joseph Hyrtl szerint voltak az elméletnek sokkal
korábbi irodalmi elõfutárai: már Albertus Magnus
(1193-1280) is készített frenológiai táblát, és a XIII.
századtól kezdve évszázadokként megjelent egy-egy
frenológiai tábla (Petrus Montagnana 1491, Ludovico
Dolce 1562, Cornelio Ghirardelli 1670). A késõbbiek
között legismertebb Carl Gustav Carus munkája: Atlas
der Cranioscopie, (Leipzig, 1834).
3
I. Ferenc Ausztria császára és Magyarország királya
1802-ben megtiltotta a frenológiával való foglalkozást,
mert azt vallásellenesnek tartotta. Érdekes megjegyezni,
hogy a tiltó rendelet már Gall könyvének megjelenése
elõtt napvilágot látott.
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történt „vizsgálatkor” érthetõen csak hosszú
sági mérések voltak kivitelezhetõk a fejen, és
azok is lényegesen kisebb számban, mint a
csontos koponyán.
Johann Friedrich Blumenbach, a kranio
szkópia megalapítója, hangsúlyozta, hogy
a fajok egyik fõ jellegzetessége a koponya
hossz és a -szélesség közti viszonyban
rejlik.
Lenhossék mérései szerint a szélességi index
magyar eredetû csontkoponyákon: 82,9. Élõ
magyar emberek fején mérve: 90,4 – 76,6.Vagyis
csontkoponyán és élõkön mérve egyaránt a
magyarok erõsen brachicephalok.4
Magassági index = a koponyamagasság
X 100 / koponyahossz. Lenhossék mérései
szerint csontkoponyákon: 74,7; Élõkön:
78,1 – 55,5. Mi magyarok platycephalok
vagyunk.
Az orrmelléküregeket illetõen az az ér
dekes különbség észlelhetõ, hogy a homlok
üreg (homloköböl, sinus frontalis) emberen
általában kifejlett, vastag csontú egyéneknél
nagyobb méretû, a majmok többségében
viszont hiányzik.5
Lenhossék tanulmányaiban ismerteti a XIX.
század nemzetközi etnológiai kutatásairól szóló
szakirodalmat, miszerint a legõsibb korból származó emberek koponyája – a Neander-völgyiek
kivételével – nem különbözik lényegesen földünk jelenlegi lakóinak koponyájától. Ezen belül
természetesen kimutathatók az alfajok (nagyrasszok, rasszok) különbségei. Lenhossék végzett
méréseket a magyaron kívül más nemzetiségû
élõ embereken és csontkoponyákon egyaránt.
Ha megvizsgáljuk az összehasonlító táblázato
kat a koponyák szélességi indexére (mint a
legfontosabb alfaji megkülönböztetõ jelekre)
vonatkozóan, megállapíthatjuk, hogy akármi
Brachicephalia = rövidfejûség, olyan koponyaalkat,
amelynek szélessége meghaladja a koponyahosszúság
négyötödét.
5
Az orrmelléküregek (homloküreg, arcüreg, iköböl, rostasejt-rendszer) a hangadás rezonátoraként szerepelnek,
de alapvetõ jelentõségük a koponya súlyának (a fej
terhelésének) csökkentésében rejlik.
4



lyen részletes és pontos vizsgálatok történtek,
nemzetközi összehasonlítás céljára csak a
magyar nemzetiségûekre vonatkozó adatok alkalmasak és használhatóak. Az egyéb
vizsgált nemzetiségûektõl (tótok [szlovákok],
románok, szerbek, németek, cigányok) nyert
adatok biztos következtetésre nem alkalmasak,
azok kevés száma miatt. Ezt maga Lenhossék
is elismeri. Számunkra természetesen nagy
érték, hogy a magyarokra vonatkozó kopo
nyaindexek megfelelõ számú mérés alapján
rendelkezésünkre állnak, és azok nagyon
pontosak, precízek. A több ezer részadatot tartalmazó táblázatok még viszonyított, összegezõ
értékeket (indexek, arcszögek) is feltüntetnek.6
Lenhossék Józsefet a magyarországi antro
pológia megalapítójának tekintjük.
Második tanulmány
Lenhossék ismertetett tanulmányát egy év
múlva követte a Deák Ferencz koponyáján
tett mérések és ezekbõl vont következtetések
címû munka. A tizenkét nagyméretû oldalt
és két táblázatot tartalmazó írás bekezdése
erõsen humorizáló: „… fejméréseket vég
hez vinni…hazánk nagyfiát és a m. tudom.
Akadémiának tiszteleti tagját, Deák Ferenczet
önfeláldozó orvosa Dr. Kovács Sebestyén
Endre úr által kérettem fel, mire a jó öreg úr szokott humorával ekképen válaszolt: „Szivesen,
de halálom után””.
„… Széll Kálmán pénzügyminiszter és
Visontai Kovács László háznagy urak szives
ségébõl, két nappal a nemes szív dobogá
sának megszünte után, azaz f.é. január 30-án
délután fél négykor a fejméréseket Dr Horváth Gyula segédemmel a lehetõ legnagyobb
6
Bár az ókori görög felfogásban is találhatók rasszista
elemek, a valódi rasszizmus gyökerei az újkorban, fõleg
az új népek és földrészek felfedezésével, a tudományos
naturalizmus és racionalizmus, valamint a nacionalizmus áramlataiból erednek. Megjelennek a korai fajelméleti tárgyú
mûvek (Arthur de Gobineau: Az emberi fajok egyenlõtlensége). Lenhossék József is érezhette a rasszizmus
veszélyét, de tanulmányaiban ezzel nem foglalkozott,
bár kritikát írt Rudolf Virchow egyik könyvérõl.
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pontossággal véghez vittem.”
Lenhossék leszögezi, hogy a tárgyilagos adatok alkalmazásával feltétlenül a
tudományos antropológia keretein belül
akart maradni, és nem tért át a tévúton járó
frenológia területére. Ilyen elvont tévutakon
járó értekezésnek tartja viszont Michael D.
Castle munkáját Liszt Ferenc koponyaviszonyairól.
Adatai Deák Ferenc koponyájáról:
A fej nagysága: Az egész test hossza 1730
mm. A fej hossza 221 mm, így a fejhányad:
7,8. Ez az érték Albrecht Dürer (1471-1528)
és Peter Paul Rubens (1577-1640) szerint is
mesocephaliát jelent, amely viszonylag ritka
ilyen testhossz mellett.
Szélességi index: A koponyahossz 190
mm, a koponyaszélesség 164 mm, vagyis
a szélességi index: 86,3, vagyis a koponya
hyperbrachicephal. Deák Ferencnek mint
tõsgyökeres magyar embernek a koponyája
a magyarokra jellemzõ (brachicephal a hy
perbrachicephal felé hajolva) koponyaérté
keket adta.
Magassági index: A koponyahossz 190
mm, a koponya magassága 127 mm. Magas
sági index: 67,9, tehát a koponya mesocephal.
Ez viszont ritka, mert hyperbrachicephaliával
rendszerint platycephalia jár együtt.
Virchow-féle külsõ arcszög: 79°30’, ami
opisthognath arcnak felel meg. A magyarok
kétharmada orthognath.
A zygia: az arcus zygomaticus erõsebben
kidomborodott, de ennek ellenére Deák
Ferenc cryptozyg (rejtett halántékívû) volt,
mert halántékának szélessége a járomíveket
elfedte.
A Deák Ferenc koponyáján végzett mé
rése az alábbi megállapításra szolgáltattak
alapot Lenhossék József számára:
„Ezen szép öszszhangzat a mérésekbõl
is kitûnik, mert ha a 3 fõ tényezõnek u. m.
a szélességi, magassági index- és Virchof
féle külsõ arczszögnek értékeit egybevetve
figyelembe vesszük, kitûnik, hogy Deák

Ferencz hyperbrachicephal, mesocephal és
egyszersmind opisthognath vala…”
„Látjuk tehát, Deák Ferencznél e 3 fõ
tényezõ egymással a legtökéletesebb öszsz
hangzatban állott, és pedig oly nagy mérv
ben, mely megragadó módon figyelmeztet
bennünket az õ nagy szellemi tehetségeire,
ezeknek öszszhangzatos müködésére és
örökké következetes cselekedeteire.”
Harmadik tanulmány
Lenhossék József professzor koponyával fog
lalkozó harmadik munkája: A mesterségesen
eltorzított koponyákról általában, különösen
pedig egy Csongrádon és Székely-Udvarhelyen talált ilynemû makrokephal és egy
Alcsúthon talált barbár korból származó
koponyáról. A tanulmány 138 nagyalakú
oldal terjedelmû, szövegközti vonalas áb
rákkal és három táblával. Az egyik csongrádi
és az alcsuti koponyát Lenhossék professzor
bemutatta az 1876-ban Budapesten tartott
VIII. Nemzetközi Õsrégészeti és Embertani
Konresszuson, és a témáról elõadást tartott.
A tanulmány elõszavában megemlíti, hogy
anyaga feldolgozásához több hasonló munka
mellett tanulmányoznia kellett Karl Ernst Baer
makrokefáliáról szóló munkáját, valamint a
koponyatorzításokról addig elsõnek megjelent
tanulmányt Louis André Gosse-tõl. A székelyudvarhelyi koponyáról pedig már történt
közlés Steinburg Mórtól.
A korábban megjelent munkák ismeretét,
azok felhasználását, értékelését és ismertetését
(idézését) Lenhossék alapvetõ fontosságúnak
tartja, az ezzel kapcsolatos véleménye pedig
ma is teljes mértékben helytálló: „Némelyek
oly lelkiismeretlenül járnak el az idézetek
és utánidézetek közlésénél, hogy ezek nem
ritkán vagy egészen hamisak, vagy legalább
a felületesség bélyegét hordozzák magukon,
ismeretes ez minden tudósok elõtt, kik velem
együtt azon nézeten vannak, miszerint valamely tudományos tétel földolgozásánál másod sorban a helyesen és világosan felsorolt
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irodalom a conditio sine qua non arra nézve,
hogy kimerítõleg tárgyaltathassék.”
Lenhossék mindenekelõtt azt akarta kí
sérletekben is vizsgálni, hogy megvan-e a
koponyának az a strukturális adottsága, hogy
külsõ hatással változtathassunk a koponya
„normális” formáján. Ezért újszülött gyerme
kek tetemén végeztek különbözõ irányú
nyomásokat a koponyán, és megfigyelték a
csontok eltolódásának lehetõségeit. A kísér
letekben a fejtetõrõl, a homlok felõl, kétoldalt
a halánték felõl és hátulról a nyakszirt felõl
alkalmaztak nyomásokat. Megfigyelték és
leírták a koponyacsontok és a varratok el
mozdulásait, a kutacsok alaki és kiterjedési
változásait.
A koponyatorzítás módszerei Paul Broca
szerint két fõcsoportra oszthatók: 1., a kopo
nyatetõ lenyomását7 okozó: „déformation
couchée”, és a 2., koponyatetõt megnyújtó8
módszerek: „déformation relevée”.
A kétoldali összenyomás következtében
a koponya hossz- és magassági átmérõje
megnagyobbodik. Errõl számolt be Lenhos
séknak személyesen Vámbéry Ármin is, a
Kaszpi-tenger keleti partján élõ nomád tür
komannoknál szerzett tapasztalatairól.
Körkörös összenyomásnál közvetlenül
születés után a csecsemõ fejét összenyomják,
majd körkörösen pólyát tekernek fel, ame
lyet elöl a homlokon az orrgyök felett, hátul
a nyakszirten magasan rögzítenek.
Amerika „legszebb” brachikefal torzko
ponyáit Peru és Mexikó balzsamozott hullái
között találták. A Krímben több makrokefal
koponyát találtak egy-egy sírban, mint az
európai leletekben.
Fõleg az arisztokrata családokban a cse
csemõk koponyatorzításának technikáját
nagyon hozzáértõ „szakemberek” végezték,
és folyamatosan felügyelték. Az alkalmazott
Az ilyen módszereket Franciaországban még Len
hossék idejében is alkalmazták.
8
Az ilyen módszerek okozta torzításokról már Hippo
kratész (i. e. 460–377) is beszámolt.
7



pólyák és bandázsok, egyéb szorító szerke
zetek helyzetét gyakran ellenõrizték. A sze
gényebb családok ezeket a szakembereket
nem tudták megfizetni, és maguk végezték a
koponyaalakítást, sajnos nagyon sok selejttel,
„szabálytalan” torzformákat kreálva.
A kívánságnak megfelelõ eredmény
csak akkor volt várható, ha az összenyomást
mindjárt a születés után, de legkésõbben há
rom hónapon belül elkezdték, és legalább a
harmadik év végéig, a varratok záródásáig
fenntartották. Néprajzi kutatások viszont
nagyon eltérõ adatokról is beszámoltak: a
szorítások tartamát egyes népeknél nyolc
hónaptól négy-öt, sõt akár kilenc-tíz évig is
fenntartották.
Az akkori társadalmi kívánalmak szerint
az inka fõrangú családoknál az orthognath-hypsikefal koponya volt a kívánatos:
a homlok elõre domborodó és felfelé
haladó, hasonlóan a nyakszirti tájon is, így
a koponyaboltozat magasra nyúlik, az arc
hátra álló, a szemöldökívek alig emelkednek ki. Mindezek a „fejnek egy magasabb
értelmi kifejezését és egyenes tartásnál
bizonyos büszkeséget kölcsönöz”. Az ókori
görögök és rómaiak isteneik szobrainak is
elõdomborodó, az orrháttal egy vonalba esõ
homlokot, meredek nyakszirtet és magas
koponyaboltozatot adtak, ezzel elérve az
„eszményi szép” forma megvalósulását.
Fentiekkel ellentétben voltak olyan nép
törzsek, amelyek durva és ijesztõ koponya
torzításokat alkottak, hogy a háborús össze
csapásokban elriasztó, félelmetes alakot
mutassanak. Leírások szólnak Kolumbusz
és társainak meglepetésérõl ilyen furcsafejû
(Flatheads) bennszülötteket látva.
A tüzetesen megvizsgált koponyákon a
torzítások következtében – az alaki elválto
zásokon túl – a csontokat illetõen legfeljebb
a boltozati csontok elvékonyodását lehetett
észlelni, az agyalapi csontok nem szenved
tek el torzulásokat. Mindez biztosította azt,
hogy a koponya ûrtartalma nem változott. A
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kissé deformálódott agy teriméje sem válto
zott. A már többször idézett Baer szerint: „az
elidomítások, melyek a különféle népeknél
elõfordulnak, rendesen megengedik az
agynak, ha valamely irányban akadályoztatik,
egy más irányban kiterjedni. […] Valóságos
szerencse, hogy az erõmûvi elidomítási sze
rek, melyeknek használatára a különféle vi
dékeken rájöttek, mind oly kevéssé képesek
a koponya alapjára hatni.”
A kegyetlen beavatkozás kínt és folya
matos fájdalmat jelentett a csecsemõknek,
a kisdedeknek, de még a nagyobb gyer
mekeknek is. Limában az egyház már 1585-ben
rendeletet hozott a koponyatorzítás tiltására.
Eredménytelenül. 1752-ben a helytartó az
alábbi rendeletet adta ki: „… elrendelem,
hogy egy indusnak és egy indus nõnek sem
engedtetik meg az ujszülött gyermekek fejét
– mint azt tenni szokták – összeszorítani a
végbõl, hogy az hosszúvá tétessék, mert ebbõl
a gyermekekre kár háramlott és háramlik, sõt
azok meg is halhatnak; ennek következtében
tehát a törvényszékek, papok, békebírák és
cazikok különös gondot fordítsanak arra, hogy
ez többé ne történjék.”
Mindezek ellenére megállapíthatjuk azt,
hogy a megfelelõ tudással és elõvigyázattal
kivitelezett koponyaalakítás – az esetleges
elhanyagoltságból eredõ fertõzõdés kompli
kációinak kivételével – sem bénulásos
idegrendszeri károsodás tüneteivel, sem a
szellemi képesség csökkenésével nem jár,
bár a szemüreget képezõ csontok súlyosabb
deformációja a látóideg megfeszülése miatt
látásromlást okozhat.
Sok mesterségesen eltorzított koponyát
találtak Ázsiában, fõleg a Krímben. Európá
ban Angliában, Németországban, Svájcban,
Ausztriában, Oroszországban. A hazánkban
talált makrokefal koponyaleletekrõl bõvebb
ismertetést ad Lenhossék.
Acsongrádi Tisza-parton 1867-ben a parti
omlás következtében megnyílt, feltehetõen a
tatárjárás idejébõl való sírban, hét csontvázat

találtak. Ebbõl az egyik koponya a helyi
múzeumba és hosszú kerülõvel Lenhossék
Józsefhez került. A 33-36 éves egyén kopo
nyája feltûnõen kicsiny volt, külsõ kerülete
400 mm, magassága 151 mm, hossz-magas
sági indexe 98,0, hypsikefal. Arcélben (profil
ban) tekintve: „a koponyaboltozat erõsen
hátrafelé hajlott gömbölyded végû kúp”.
Összegezve megállapítható volt, hogy
hiányzik a mongol fajnak minden jellege
ennél a koponyánál.
A nyomokból következtethetõ az alakítás
technikája: a nyakszirten és feltehetõen a homlokon is egy-egy kemény lemezt helyeztek el,
amelyeket kötelékkel szorítottak össze. Baer
szerint, ahogy az egy makrokefal koponyánál
várható, a koponyát az asztalra téve (alsó állkapocs nélkül): a külsõ hallójárattól kiinduló
függõleges vonal mögé esik a koponya
nagyobbik része. Az arc elõretolul.
A székelyudvarhelyi mesterséges makro
kefal koponya morfológiai leírását Steinburg
Móric korábban elvégezte. A csongrádi ko
ponyával összevetve megállapítható, hogy
azok mind bonctani, mind koponyaméreteit
illetõen lényegében nem különböznek egy
mástól, „ . . . Tehát nagy valószínûséggel
egy és ugyanazon fajhoz és nemzetiséghez
tartozhattak; továbbá hogy az eltorzítás létre
hozására mindkettõnél ugyanazon eljárás
lett követve”. A torzítás fokában csak annyi
a különbség, hogy a csongrádi nagyobb
fokban makrokefal.
A mesterséges koponyatorzítás megne
vezés helyett én szívesebben használom a
mesterséges koponyaalakítást. A kívánt ko
ponyaformát kialakító beavatkozás ugyanis
nem büntetés vagy negatív megkülönbözte
tés érdekében, hanem ellenkezõen, a
„szépség”, a kiváltságosokhoz való tartozás
megjelölésének érdekében történt.
A nem mesterségesen alakított, hanem
fejlõdési rendellenesség alapján kialakult torz
koponyavarratok korai, még akár méhen
belüli elcsontosodásból keletkeztek. A cra
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niosynostosist Rudolf Virchow 1851-ben írta
le mint fejlõdési hibát.9 Attól függõen, hogy
melyik koponyavarrat csontosodik el idõ
elõtt, eltérõ lesz a koponya alakja. A Virchowszabály szerint a koponya növekedése meg
szûnik az elcsontosodott varratra merõleges
irányban. Hosszú, sajka alakúvá válik a
koponya (dolicho- vagy scafocefália), ha a
fejtetõt alkotó két falcsont közötti nyílvarratra
korlátozódik a csontosodási folyamat. Az
ilyen koponya hosszú, viszonylag keskeny,
a nyakszirti része kidomborodik, míg a hom
lok aránytalanul széles. Rövidfejûséget (bra
chicefáliát) a koronavarrat, míg a toronyfejû
séget (turricefáliát) a koronavarrat, a hom
lokcsont és az ékcsont, valamint a homlok
csont és a rostacsont közötti varrat idõ elõtti
elcsontosodása okozza.
A kraniosynostózis természetesen nem
szüntethetõ meg, csak mûtéttel. Az idejében
(lehetõleg hat hónapos korig) elvégzett de
compressziós mûtét biztosítja az agy további
normális fejlõdését. Az újracsontosodás elke
rülésére többféle megoldást alkalmazunk.
Negyedik tanulmány
1882-ben az Akadémia III. osztályának kü
lönkiadásában jelent meg a nagyon hosszú
címet viselõ tanulmány: A szeged-öthalmi
ásatásokról, különösen az ott felfedezett
õs-magyar, ó-római és kelta sírokban talált
csontvázakról; továbbá egy ugyanott talált
sphenocephal és katarrhin hyperhamae
cephal koponyáról, végre egy Ó-Szõnyön
kiásott mesterségesen eltorzított makroce
phal koponyáról, amely ásatási térrajzzal, hét
ábrával és három táblával ellátott, rengeteg
részadatot tartalmazó, Lenhossék kutatási
precizitását és alaposságát jellemzõ munka.
A neves antropológus Bartucz Lajos még fél
évszázad múlva is példaképnek állítja ezt
a tanulmányt mint a régészet és embertan
9
Az újabb kutatások szerint a kötõszöveti rostképzõ sejt
(fibroblast) osztódását serkentõ anyag receptorának
szerkezeti módosulása idézi elõ.



tudományának és módszertanának komplex alkalmazását.
A feltárt sírokban a csontvázakon, de fõleg
a koponyákon az elsõ tanulmányban már
részletezett összes méréseket elvégezték, a
megfelelõ koponyaindexeket kiszámították,
de ezenkívül a sírokban talált összes tárgyat
(használati tárgyakat és ékszereket ) szám
ba vették, leírták. A leletek között két ritka
típusú torzított koponyát és egy a római Brigetiumból (Ó-Szõny) származó makrokefal
koponyát ír le nagyon részletesen.
Véleményem szerint ebben a tanulmá
nyában Lenhossék nem tesz új megállapítá
sokat az elsõ tanulmányával történõ összeha
sonlításban. De ebben az idõszakban az ilyen
részletességgel és pontossággal feldolgozott
anyagnak, a feldolgozott anyag mennyisé
gének nagy nemzetközi jelentõsége volt. Más
országból származó mérési eredményekkel
össze lehetett hasonlítani, mivel standard
mérések voltak. Ezért jelentõs nemzetközi
elismerést és sikert jelentett e tanulmány
kétszeri német kiadása, elõbb 1882-ben
Budapesten, majd 1886-ban Bécsben.
Ötödik tanulmány: Progén koponyák
1868-ban a göttingai elmegyógyintézetben
Dr. Meyer figyelmét három visszataszító arcú
elmebeteg keltette fel. Az általa progén ko
ponyájúnak nevezett alakokat, leírása szerint,
az alábbiak jellemezték: 1., Roppant nagy
fokú prognatizmus, vagyis rendkívül elõre
álló alsó állkapocs, amely keskeny, hegyes
állcsúcsban végzõdik; 2., Az állkapcsok záró
dásakor a ferdén hátrafelé álló alsó metszõ
és szemfogak fedik a felsõket; 3., Keskeny
és lapos arc, lelógó pofák, elõre és oldalra
domborodó terjedelmes agykoponya ; 4., A
kidomborodó homlok mögött a koponya végig
lapos; 5., Messze, hátra álló fülek; 6., Lelapított
meredeken álló nyakszirtcsont; 7., A súlyos fej
elõrebillenését megakadályozó, a nyaktól a koponya hátsó részén tapadó erõs, elõdomborodó
inas köteg.
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Dr. Meyer az intézet múzeumának két áztatott (formalinos vagy egyéb fixáló folyadékban
eltett) koponyán az élõben leírtakhoz képest
további 17 kisebb-nagyobb eltérést talált,
mint például a rendkívül keskeny és magas
kemény szájpad vagy a lapos hátsó koponyagödör (a kisagy helye) stb.
Késõbb mások is leírtak progén kopo
nyákat (összesen 56-ot), és az az álláspont
alakult ki, hogy a feltehetõen genetikai okok
alapján létrejött furcsa koponyaalakot egy
nem patológiás koponyavariációnak tartják,
amely természetesen nemcsak elmebetege
ken, de testileg és lelkileg egészséges egyé
neken is elõfordul.
Lenhossék Józsefet is izgatta a progén ko
ponyák problémája, ezért vizsgálatokat végzett
egy elmebeteg és egy épelméjû, magas kultúrájú egyén progén valamint egy pálos szerzetes
normális alakú koponyáján. E három koponya
összehasonlításakor a táblázatokban mindegyik
koponyán 77 koponyamérés adata, valamint 16
koponyaindex és arcszög meghatározása szerepel. Lenhossék mérései szerint az elmebeteg
progén koponyája a középnagyságnál valamivel nagyobb; az épelméjû, kulturált progén
koponyája középnagy; a pálos szerzetes „nor
mális” koponyája nagy koponya volt. Fontosak
az alsó állkapcsok méretbeli különbségei: az
elmebeteg és a normális elméjû progének állkapocsmérete (a külsõ hallójárattól az állcsúcsig
) közel van egymáshoz (148 illetve 144 mm); a
pálosé 4, illetve 8 mm-el rövidebb. Az állkapcsok
felhágó szára a progéneknél közel azonos, a
pálosnál 8, illetve 10,5 mm-rel hosszabb. Az arc
élszöglet a progéneknél közel áll egymáshoz
(51°, illetve 5830’); a pálosnál 25°-kal, illetve 17°
30’-cel nagyobb.
Az alsó állcsonttal kapcsolatban a pale
ontológia számára nagyon jelentõs Lenhos
sék azon megállapítása, amikor egy helyen
több csontvázat és így több állkapcsot
találnak összekeveredve, a koponya és az
állkapocs összepárosításakor nem szabad
az állkapocs ízfejét a koponya ízvápájába

beszorítani, illetve az illeszkedéssel teljesen
fölösleges és téves erõszakosan próbálkozni.
Ez a rágást szolgáló ízület ugyanis egészen speciá
lis, amelynek két részét még egy porcos párna
(meniscus) is elválasztja, így annak mérete
néhány mm is lehet. Ezért a helyes összeillesztésnél a fogak rágófelületeinek kopását
kell tekintetbe venni és az állkapocs-koponya megfelelést eszerint eldönteni.
A progén és a normális koponyák szem-,
száj- és orrüregeinek összehasonlítását is részletesen ismerteti.
Tanulmánya végén Lenhossék még azt a
következtetést is levonja, hogy „… a különféle
rendes koponyaalakok leírásánál és megmagyarázásánál ezen alak is múlhatatlanúl mint:
»Cranium progenium«, vagy »Progenocephal«
nemcsak elõsorolandó, de fõjellegeire nézve
is megmagyarázandó.”
Bár ez a tanulmány csak három koponyát
tesz tanulmány tárgyává, teszi azt azonban
olyan részletességgel és precizitással, hogy
ez a dolgozat nemzetközi vonatkozásban is
bázis referenciát szolgáltat a progén koponya
kraniometriai adataihoz.
Az emberré válás folyamatában az agy,
különösen a homloklebenyek kifejlõdése
és ezzel a csontos agykoponya homlokrészé
nek az arckoponya fölé történõ emelkedése,
jól ismert. Lenhossék ezt többször hangoz
tatja és koponyaméréseivel is igazolja. Ezen
túlmenõen azt a véleményét is sejteti, hogy
a nagykultúrájú, magas képzettségû egyé
nek koponyájának frontális fejlettsége még
jobban észlelhetõ. Õ ugyanis élõben történt
fejméréseit fõleg ilyen egyéneken végezte.
Ezt a véleményét határozottan nem szögezi
le, a kérdés eldöntését diplomatikusan az
olvasóra bízza: „… a valódi tudósnál látjuk,
kinél a magas széles homlok, a gondolkodó
lényt tükrözi vissza, de kinél különösen a
homlokagyat magában foglaló elõfej – sinciput – a koponya többi része felett oly any-nyira uralkodik, hogy az már az elsõ pillanatra
feltûnik. Hogy mennyire bizonyul be ez, az
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élõkön tett koponyaméréseket kimutató
táblákból (VIII. és IX. számtábla), melyek
hazánk annyi tudós és jeles férfiai koponya
viszonyainak kimutatásával díszelegnek,
– azt a szives olvasó kiszámítására bízom”.
Ugyanakkor a Gall-féle frenológia elmé
letét határozottal elutasítja, azt teljes mértékben
tudománytalannak tartja. Még keményebb
volt Lenhossék kritikája Virchow felé, akit személyesen is ismert és kitûnõ kórboncnoknak
tartott. Virchow a világ egyik leghíresebb tudós
anatómusa volt (akit a Magyar Tudományos
Akadémia is tiszteleti taggá választott 1873-ban).
Lenhossék kritikai megjegyzéseit Virchow Über
einige Merkmale niederer Menschenrassen am Schädel címû könyvéhez írta az
Orvosi Hetilapban (1876, 76–77., 115–116.,
133–135.). A Virchow által tárgyalt és a kritika
tárgyát képezõ elváltozások az alábbiak: 1.,
A halántékcsont pikkelyének elülsõ éles széle
egy homloki nyúlványba folytatódik, vagy
halántéki kutacscsontocska formájában van
jelen; 2., A nyakszirtcsont pikkelyén belül egy
inka-csontnak nevezett kisebb csontdarab; 3.,
A cararrhinus vagy pithecoid orrforma (az
orr hátat nem képez, lefelé erõsen felhányt, az
elülsõ orrtövis erõsen elõre áll, az orrnyílások
mell- és hátrafelé irányultak).
Ezen csontos variációk többsége jól ismert
a magasabbrendû állatoknál. Virchow szerint
viszont a kelet-ázsiai szigetvilág lakóinál is
fellelhetõk az ilyen koponyacsont-variációk, és
azok „… alsóbb fajoknak jellemei, de nem a
legalsó fokon állókéi”. Lenhossék kritikájában
nem szögez le határozott tagadó álláspontot,
csak a leletek ismertetésével foglalkozik, de

idézi Joseph Hyrtl véleményét: „… az, hogy e
nyulvány némely koponyák jellemeit képezné,
nem egyéb tévedésnél.”.
Lenhossék tehát hajlandó volt kritikai vé
leményt nyilvánítani már a kialakuló rasszista
elméletek hajnalán, amelyek viszont csak
évtizedekkel Lenhossék halála után, a XX.
század elsõ harmadában érték el, késõbb
népirtásba torkolló, káros fejlõdésüket.
A XX. században ugyanakkor a „tudomá
nyos rasszizmus” kísérletes alapjának döntõ
en már nem a kraniometriai adatokat, hanem
az IQ-értékeket használták.
Mind a „craniometriás korszak”, mind a
„IQ-korszak” rasszista elméleteinek kritikáját
Stephen J. Gould zseniális munkájából ismer
hetjük meg.
Lenhossék antropológiai munkásságának
értékelésére hazánk egyik legjelentõsebb antropológusa, Bartucz Lajos (1885-1966), az ELTE
Embertani Tanszékének igazgatója véleményét
idézem: „A honfoglaló magyarok antropológiájára vonatkozó elsõ hiteles adatokat néhai Lenhossék Józsefnek köszönhetjük, aki összesen 10
pogánykori magyar koponyát írt le, illetve mért
meg, köztük több olyat, amely a honfoglalók
embertani megismerése szempontjából ma is
elsõrangú fontosságú.”
Lenhossék annyira a szakmájának élt, hogy,
Mihálkovics emlékbeszéde szerint, utolsó
szavai ezek voltak: „– ideg, – izom, – gerinc,
– nyúltagy, – porcszerû, – csontképzés, – koponya.”
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A világban mértéktelenül terjed az agresszió.
Nem véletlen tehát, hogy sok irányból, sokféle
módszerrel közelítik meg ezt a tulajdon
képpen nagyon összetett és bonyolult
jelenséget.
Bevezetésül röviden foglalkozzunk az
agresszió fogalmával. Az angolszász iroda
lomban azonos tartalommal alkalmazzák az
„erõszak” (violence) kifejezést, ez azonban
a magyar szóhasználatban az agressziónál
szûkebb tartalmú, ezért az utóbbi elõnyö
sebb. Általában agresszióról beszélünk, ha
valaki a másik embert károsítani vagy
bántani akarja (s a szándékot alkalmasint
tett követi). Ezt az elterjedt meghatározást
azonban a mai pszichológiai, pszichiátriai
és pszichoanalitikus ismeretek birtokában
célszerû tágabban megközelíteni. Ennél már
többet mond a következõ definíció (Hoffmann,
1992, 7.): „Az agresszió gyûjtõfogalom, amely
bizonyos motivációkat, gondolattartalmakat,
érzelmeket és viselkedést ír körül, mely meghatározott személyekre és dolgokra irányul,
és legtöbbször ártó hatással jár.”
A fentieket és a pszichoterápiás szem
pontokat figyelembe véve – áttekintõ szán
dékkal – az agresszió fogalmát így foglaltam
össze (Hárdi, 2000):
Agresszióról beszélünk támadó jellegû
magatartás, ellenséges – legtöbbször fe
szültséggel járó – belsõ rezdületek, élmények
jelentkezésekor, amelyek irányulhatnak a
külvilágra, személyre vagy befelé az átélõre
magára; lehetnek tudatosak vagy tudat
talanok, megmutatkozhatnak közvetlenül
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vagy közvetve (például bosszúságot okozó
ajándék küldése, valakinek intenzív elha
nyagolása), akár átalakult formában is
(például elfojtott agresszióból származó
szorongásban, testi tünetekben).
E meghatározás tartalmazza az agresszió
jelenlétét és hatékonyságát a pszichében vagy
a magatartásban – akár közvetlenül, akár
közvetve. A meghatározásban igyekeztem elkerülni a kizárólagosan objektív („hiszem, ha
látom”), és a mindenféle elõítéletes, elméleti
spekulatív hozzáállást. Így lehetõvé válhat
az agresszív elemek kihámozása az esetleg
„ártatlannak” látszó dolgokból, másrészt
feltárható az agresszió sokféle kapcsolata,
összeszövõdése, bonyolultsága. A maga
tartás mögötti lelki dinamika nem hanyagol
ható el, amelyre hétköznapi életünk számos
példával szolgál. Így ha az ide tartozó „negatív érzelmekbõl” megvizsgáljuk a gyûlöletet
(lásd a „gyûlöletbeszéd” vitát), tudjuk, hogy
az nemegyszer átcsaphat szerelembe, vagy
fordítva: a szerelem gyûlöletbe. Természe
tesen egy meghatározás nem tartalmazhat
„mindent”, inkább tájékoztató, irányadó jelle
gû, másfelõl szeretném elkerülni azt, hogy a
fogalom „parttalanná” váljon azon vitatható
állítással, mely szerint minden pszichés ener
gia = agresszió.
Hétköznapjaink fontos eseményei sok
szor „szemünk elõtt játszódnak le” – róluk
jórészt látás útján értesülünk, s így is hatnak.
A médiumoktól kezdve az utcai plakátokon
át a falfirkáig töméntelen – többek között
– agressziót is közvetítõ vizuális benyomás ér
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bennünket. Másfelõl a sok tudományos meg
állapítást, eredményt ezek a benyomások
közelebb hozzák, megértésüket, gyakorlati
alkalmazásukat elõsegítik. A képi világ nem
csupán az összefüggések, tények közvetí
tésével nyújt tájékoztatást, de számos – sza
vakból még nem megértett – konkretizáló,
illusztratív elemmel az „egészben való meg
ragadást” teszi lehetõvé. Sõt, néha a mélyebb
megértést, esetleg a hirtelen ráeszmélést, az
úgynevezett „aha élményt” is szolgálhatja.
A képekben rejlõ érzelmi ösztönös, esetleg
archaikus tényezõk további informatív gaz
dagítást nyújtanak. Ezt a mûvészi alkotások
magas szinten, az élménykeltéssel, az átlagos
vagy gyengébb minõségû ábrák kifejezõ
jellegükkel érik el. Hatásuk legtöbbször
erõteljes, ezért is lehet beszélni a „képek
hatalmáról” (Freedberg, 1989).
Az agresszió elsõsorban a tartalomban
jelenik meg: mit ábrázol a mû? Mi történik
a képen? Az agresszió legtöbbször támadás,
kínzás, gyilkolás stb. formájában tárul sze
münk elé. Vannak visszatérõ témák, például
apokalipszis (Dürer metszetei), háborúk
(Goya: A Háború borzalmai és más mûvei),
csaták, állatküzdelmek, vadászat ábrázolása.
Az ilyen tárgyú képek nem csupán ábrázol
nak, de hatnak is: szorongást kelthetnek. A
középkori gótikus katedrálisokban a vízkö
põ fejek a gonosz elriasztását szolgálták; a
keleti mûvészetben, például a kiotói Szan
zsuszangendó 1001 Buddha-templomában
az õr-szobrok arckifejezése, megmintázása
ijesztõ, azaz elrettentést, védelmet szolgál.
Martin Schuster (2005) utal a mûvészetben
elõforduló, az etológiából ismert, félelmet és
agressziót kiváltó „fenyegetõ nézésre”, „szú
rós szemekre”, miként Hermann (1943, 1984)
a „vérben forgó szemek”, a „tüzes szemek”
szorongást keltõ és mágikus szerepére (pél
dául szemmel verésre). Alátámasztja ezt a
pszichiátriai betegek rajzaiban, festményei
ben gyakran elõforduló szem – nemegyszer
önálló, kiemelt – ábrázolása (például para-

noid kórképekben a „megfigyelés” jeleként).
Schuster ugyancsak fontosságot tulajdonít a test
megnagyításának, s az ezáltal a hatalmat árasztó
fölénynek, például a katonai egyenruhák
tömött vállainak, sisaknak, hatalmas dísszel
(kakastollas csendõrkalap) stb. Kiemeli
még a hím nemi szervvel való fenyegetést,
mely például a középkori zsoldoskatonák
egyenruhájában a falloszt fedõ kapszula
nagyságában is kifejezõdött. A fallikus fenyegetés egyébként az etológiában is ismert:
Csányi Vilmos írja (1999, 25.): „fõemlõsöknél,
az agresszív hímek merev péniszükkel
fenyegetik a rangsorban alattuk állókat”. „A
régi görög kultúrában keresztutakon, házak
elõtt vagy határokon helyeztek el fallikus
figurákat. Nias és Bali szigetén a kísértetek
elûzésére használnak hasonló szobrocská
kat.” Ugyancsak utal a horrorfilmekben a
nézõket borzongató hatalmas szörnyek és
óriás állatok szerepére, gondolhatunk King
Kongra, Godzillára, valamint az õsállatok
divatjára.
A tartalmiak mellett természetesen nem
hanyagolhatók el a formai elemek sem. A
mûvészetben a tehetségen kívül a technikai
tudás, az egyéniség és a kor stílusa alakítja a
formát. A kompozíció, a színek stb. ugyan
csak részesei az alaki tényezõknek, és szol
gálhatják az agresszió megjelenítését. A mû
vek manifeszt, tartalmi tényezõit áthathatják
a színek (például sötét vagy élénk), amelyek
ugyancsak „színezik”, érzelmileg befolyásol
ják a nézõ élményi folyamatait.
A képzõmûvészetben számos példát ta
lálunk az agresszió különféle formáira. Ralp
W. Pickford (1967) szerint tudattalan fantá
ziák és motivációk megtalálják indirekt kifeje
zési útjukat a mûvek tudatos tartalmában és
céljában. Szexuális és agresszív tendenciák
az alkotómunkával átdolgozva, mintegy ál
arcban jelentkeznek. (Pickford, 1967, 104.)
„A keresztény mûvészetben agresszív fantá
ziák számos témában széleskörû kifejezési
lehetõséget kapnak, például a keresztre fe
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szítésnek, a keresztrõl levételnek s a szentek
kínzása és mártíromságuk ábrázolásában.”
(Az angol szerzõ szerint ez természetesen
nem esztétikai vagy teológiai értékelés.)
Hieronymus Bosch (kb. 1450-1516) mû
vei nem csupán csodálatra késztetnek, de
témánk megértésében is segítenek. Alko
tásaiban a Gyönyörök kertjé-ben, a Szénás
szekér-ben, az Utolsó ítélet-ben különös világ
tárul elénk: Egyrészt meztelenül ölelkezõ
párok, másrészt csonkolt testek, végbélbe
dugott tárgyak, torz szörnyek, törpék hem
zsegõ hada árasztja el a vásznat. Miután a
mûvész életérõl keveset tudunk, a képek
háttere, értelmezése a mai napig nem eldön
tött; sok vitát keltett, és a vélemények jelenleg
is igen eltérõek. Például Wilhelm Fraenger
(1977) vitába szállt Tolnai Károllyal, aki Freud
pszichoanalitikus gondolataival magyarázta
e különös világ képeit. Ugyanis szerinte
(Fraenger, 1977, 14.) „… a tudattalanból
mitikus dimenzióba felszálló rémálmokat
a késõ középkori eretnekség történelmi
valóságából lehet levezetni”. Ha pusztán a
látottakra támaszkodunk, valószínûnek tûnik,
hogy a szexualitás és az agresszió kapcso
lódása is fontos meghatározó (miként errõl
Freud mûveiben részletesen olvashatunk).
Az akasztott, megkötözött, szerelmeskedõ
és ugyanakkor megkínzott, szörnyektõl
uralt vagy azokon lovagló meztelen testek
szado-mazochista ábrázolásoknak tûnnek.
Dominálnak a szadisztikus elemek a karddal
átszúrt nyakon és testen, a kasztrációs jelenetekben – különösen a pokol ábrázolásában.
Mint Fraenger (1977, 13.) írja: „Itt elszabadul
a tudattalan teljes démonikus világa…” Gyak
ran torz alakok, szörnyek, visszataszító lények,
vadállatok a szentéletû embereket ostromló
kísértések kifejezõi. Bosch Szent Antalt is ilyen
helyzetben ábrázolja. Hasonló változatokat
láthatunk Grünewald, Schongauer, Teniers,
Mandijn, Huys, Deutsch stb. mûvein.
Kegyetlen képeket mutat be a 17. század
nápolyi festészetébõl W. Karl Lang (2001).
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Elsõsorban vértanúk, mitológiai hõsök
tragikus sorsát ábrázoló festményekkel
foglalkozik. A Bibliából ismert a fejlevágás
Dávid és Góliát, Judit és Holofernesz, Salome
és Keresztelõ Szent János történetében. A
megöltek fejének tálon történõ bemutatása
– például Rubens vagy Mattia Preti Heródes
lakomája és – utóbbi mûvésznek – Absalon lakomája címû mûvein – nem csupán
ijesztõ, de orális, kannibalisztikus jellegû is.
Még jobban elborzaszt a vér látványa, ahogy
ezt a fej nélküli törzs ábrázolásain látjuk Preti
alkotásain, vagy Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) Szt. János lefejezése (1608)
címû – egy máltai templomban lévõ – képén,
ahol a vértócsából indul el a mûvész aláírása.
Ez még inkább hangsúlyozza a mû kegyet
lenségét (lásd Lang, 101.). Utóbbi személyes
élete és mûvészete egyaránt bõvelkedik
agresszív megnyilvánulásokban. Kortársa,
Carel Van Mander szerint benne a bûnözõ és
a mûvész váltogatta egymást, és a mûvészet
számára „Mars és Minerva sohasem voltak jó
barátok…” A nyugtalan, izgága természetû,
zseniális mûvész számtalanszor követett el
kisebb-nagyobb bûntényeket, végül gyilkos
ságba keveredett, és börtönbe zárták. Mûvei
ben a manifeszt és latens agresszió egyaránt
megtalálható. Egyik fõ témája a lefejezés: Judit és
Holofernesz (1598), valamint Keresztelõ Szent
János lefejezése (1608), Dávid Góliát fejével
(1606). Képeinek ez szinte horror-jelleget
kölcsönöz. Hasonló légkörû a kígyóktól
fojtogatott, fuldokló Medúza feje (1598) címû
alkotása.
Gustave Moreau Jelenés-én viszont Salo
me lelkiismeretének rémítõ víziójában meg
jelenik a megölt próféta feje.
Az emberiség hitvilágában, mitológiájában
nagy szerepet foglalt el a „gonosz” – a Sátán,
Belzebub, Lucifer stb. néven nevezett – ördög.
Legfõbb jellemzõje az erkölcsi törvényekkel
szemben álló gonosztevés, középpontjában
az agresszióval. Ezért is adhatta Konrad
Lorenz (1963, magyarul: 1995) könyvének
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Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte
der Aggression – Az úgynevezett gonosz.
Az agresszió természetrajza – címet. A
középkorban az eretnekséget felkutató
és elítélõ inkvizíció kegyetlenül harcolt a
sátáni boszorkányság ellen. A legnagyobb
eretnekségnek az ördög azon mûvét tartották, amikor embereket kerített hatalmába
(obsessio), vagy „szállt meg”, azaz „beléjük
bújt” (possessio). Akik így boszorkány-nyá
váltak, mindenféle gonoszságot mûveltek:
embert, állatot megrontottak, betegséget
okoztak, s másokat is a Sátán szolgájává
tettek. A boszorkányhit, az ördöghit az iro
dalomban sokféle formában szerepel, elég
ha Shakespeare darabjaira gondolunk, vagy
a Faust-témára, amely Christopher Marlowe,
Goethe, Heinrich Heine, Nikolaus Lenau
és Thomas Mann mûvein keresztül széles
körben ismert. Bosch, Hans Baldung Grien,
Dürer, Albrecht Altdorfer, Breughel, ifj. David
Teniers, Frans Francken, David Rykaert, Sal
vator Rosa, Goya és Ernst Barlach stb. alkotá
saiban is találkozhatunk boszorkányokkal.
Fõként metszetek, rajzok, könyvillusztrációk
elevenítik meg ezt a különös világot. Ez a
„boszorkánygrafika” (Gloger – Zöllner, 1983) tükrözi a boszorkányhitet, s a motiváló szexualitás
és agresszió összekapcsolódását.
A XX. század német festészetének egyik
kiemelkedõ mûvésze, Otto Dix (1891-1969)
mûvészetében is igen fontos az agresszió szerepe. Mûveiben az élet és halál, s a kettõ együttese
sokféleképpen jelentkezik. Ez az ellentétpár
már az elsõ képeitõl – a koponya és a virág
– (Virágzás és elmúlás, 1911) festményén, a
késõbbiekig, például A halál diadalá-ban
(1954) – végigvonul. Sokféle stílusban tudott
festeni; végül mûveire az „expresszionista
verizmus” jelzõt kapta, elsõsorban a valóság
nyers ábrázolása miatt. Karikaturisztikus és
deformált figurái, portréi hihetetlen pszichológiai jellemzéssel mutatják az egyén és a
társadalom fonákságait.
Az önmaga ellen fordított agresszióval az

öngyilkosság ábrázolásában találkozhatunk.
Kedvelt, történelmi alakok képein, például
Guido Cagnacci Kleopátra (1659), Joos van
Cleve Lukrécia (1525) címû mûvein a de
presszió is plasztikusan észlelhetõ.
Rubens Betlehemi gyermekgyilkosságok
képe az ártatlanokkal történt kegyetlenséget
mutatja be.1 Ugyancsak ilyen jellegû a Hábo
rú borzalmai és az Oroszlánvadászat címû
alkotása. Érdekessége, hogy Rubens béke
közvetítõ diplomataként is tevékenykedett,
és gyûlölte a háborút (Jones, 2003)
A magyar mûvészetben Zichy festmé
nye: A pusztulás géniusza – a címnek meg
felelõen – a malignus, destruktív agresszió
romantikus-allegorikus ábrázolása. Madarász
Viktor Dózsa népe a harc kegyetlenségét
mutatja be. A csata agresszióját ábrázolja
Johann Peter Krafft Zrinyi kirohanása címû
alkotása. Wagner Sándor Dugovics Titusz-a
magával rántja a mélységbe a várat ostromló
törököt – a hazáért vesztesként harcoló, ha
lált is vállaló hõs. Gyárfás Jenõ Tetemrehívás-a
az öngyilkosságot okozó nõnek az áldozattal
történõ szembesítésekor megjelenõ és lelki
ismeret-furdalásából származó rémületét tárja
elénk. Ugyancsak az öngyilkosságot illusztrálja Zichy Mihály Arany János balladájához
készített Hídavatás címû mûve.
Az agresszió képi megjelenítése, illetve
kifejezése az esztétikai, a mûvészet által nyújtott
öröm egyben valamilyen ventilt is lehetõvé
tesz. Miként Freud kifejtette, a viccnél a
nevetés, itt a mûvészi-esztétikai öröm ré
vén tiltott, elfojtott szexuális vagy agresszív
impulzusok, ösztönök válnak – bizonyos
fokban – tudatképessé, és jutnak levezetésre.
A katartikus hatás teljesen egyéni, attól is függ,
hogy kiben mit és mennyire mozgat meg.
Sokat jelent a képhez fûzõdõ viszony, annak
az ismételt elmélyült nézése, az empátia, az
alkotásba való beleélés. Tulajdonképpen a
1
A remekmûvek örök aktualitására emlékeztetve
– önkéntelenül is a észak-oszétiai, beszlani iskolások elleni terrorcselekményre kell gondolnunk.

15

Magyar Tudomány • 2006/1
mûvész alkotásán, illetve a mû által elõhívott
fantázián keresztüli kiélés zajlik. A kegyetlen
képek láttán a mûvész és nézõ azonosulhat
az áldozattal vagy a kínzóval, ami az agresszió szublimálását teszi lehetõvé (Lang,
2001). A látvány meghökkenthet, szorongást
is kelthet, s ezáltal ugyancsak feszültség
levezetését szolgálhatja. (Gondoljunk csak
arra, hogy sok mai mozilátogató szívesen
néz horrorfilmeket.)
A nézõ pozitív kapcsolata a „tetszésben”,
ha úgy tetszik, a „mûvészi élményben” feje
zõdik ki. Az ellenkezõnek, a „nemtetszésnek”,
a negatív kapcsolatnak ugyancsak széles
a skálája. A mû elutasítása elmehet a mellõzés
tõl, a „megjegyzéseken”, (például modern
képeknél: „ilyet én is tudok csinálni”), haragos
kifakadáson át egészen a képrongálásig.
Történetelembõl is ismert agresszió a kép
rombolás (ikonoklazmus) (Freedberg, 1989;
Gamboni, 1998). A reformáció korában sok
templomból eltávolították, sõt néhol el is
pusztították a mûveket a „bálványimádás”
gondolatával. A törökök magyarországi ural
ma alatt számos remekmûvet semmisítettek
meg, mivel a mohamedán vallás tiltja az
emberábrázolást. Így ment tönkre például
Budán a Kolozsvári testvérek alkotta Sárkány
ölõ Szent György szobra.
A mai képrombolóknál elsõsorban hét
köznapi vandalizmusról, antiszociális, border-line személyekrõl van szó. Szobrokat
összefirkálnak, befestenek, bepiszkítanak,
máskor bronz anyagú mûvek részeit letörik,
elviszik, sõt – ha lehet – értékesítik, eladják.
A Margitsziget Mûvészsétányát díszítõ szob
rokat nemegyszer éri csonkítás, az Erzsébet
téren egy kiállítás mûveit ugyancsak súlyosan
megrongálták. Csak a mûvészek lelkesedése
tette lehetõvé, hogy gyors javítással a nagyközön
ség tovább élvezhesse az alkotásokat.
A nézõ és a mûalkotások érzelmi, indulati
(áttételi) kapcsolatában nem feledkezhetünk
meg az animisztikus tényezõrõl. Az ember
ben õsidõk óta él – sokakban nem is olyan
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mélyen tudattalanul –, hogy a kép vagy a
szobor azonos – vagy legalábbis – helyettesít
heti az ábrázolás alanyát. Ezen alapul az ókor
ból ismert Pygmalion-legenda, amely szerint
az alkotó beleszeretett a mûvébe, egy nõi
szoborba, akit az istenek kegyelembõl élõvé
változtattak. A „megszólalásig hû” ábrázolás
kifejezés is erre utal. Apellesz lovait olyan
hûen ábrázoltnak tartották a görögök, hogy
„hallották a nyerítésüket”. Mint Freedberg is
írja, a mûvek körül történt csodák (például
könnyezõ Madonna) fokozták a beléjük ve
tett hitet, másfelõl azt a meggyõzõdést is, hogy a
mûvek „nem földi kéztõl származnak”.
Az utcákon szemlélhetõ plakátok erõtel
jesebben kívánják mozgósítani a járókelõket.
A közlésre szánt tartalom mellett érzelmileg
is hatnak. A képet kísérõ szöveg még vilá
gosabbá teszi a célt, s a jó fogalmazás, a
jelszavak, a verses mondások stb. fokozzák
a hatást. A kulturális tartalmúak színház,
mozi, és kiállítás látogatására, a kereskedelmi tárgyúak a vásárlásra ösztönöznek, a
politikaiak a politikai szemléletet – különösen
választások idején – a szavazást kívánják
befolyásolni. Miként a média, a vizuális reklám
is nagyhatalom. Befolyása, hatása – a tudatos
tartalom mellett – tudattalanul is érvényesül.
Ezt erõsíti az ismétlés, a többszöri találkozás.
A plakát nemcsak kifejezheti az agressziót,
hanem keltheti is, mondhatni „képi uszítás
sal”. Fenyegethet, s kiválthat szorongást is.
A nácik az antiszemitizmushoz – a verbális
propaganda mellett – a karikatúra, a torzítás,
sõt a hamisítás képi eszközeit is felhasználták az „ellenségkép” kialakításához: a
plakátokkal is a zsidóság megsemmisítésére
mozgósítottak.
A plakátok összefirkálása, torzítása – a
férfiakra, nõkre bajusz, szakáll rárajzolása –
közelebb visz az utcai erõszak grafikus meg
nyilvánulásához. Amíg az eddig tárgyalt ké
peken az agresszió elsõsorban a tartalomban
szembeötlõ, addig a közterületen már több
szörös a szerepe. Elsõsorban a falfirkáké,
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amelyek beborítják a szép új, tiszta, fehér
falfelületeket, de nem kímélik a régieket sem.
Ormótlan hullám-, illetve kígyóvonalaikkal összevissza csúfítják a szabad felületeket. A formátlan, kaotikus firkák bepiszkítanak, bemocskolnakfalakat,beszennyeznek,olvashatatlanná
teszik a lakosságot tájékoztató, fontos táblákat, például a tömegközlekedés megállóhelyein. Bizonytalan szimbólumok, nevek,
rövidítések, szövegek nem csupán a házakat,
a vasúti kocsikat is „dekorálják”. Alapvetõen
ugyanolyan antiszociális cselekmény ez,
mint a telefon- és vasúti kocsirongálók tevékenysége. Az ilyen firkák formai szempontból a káoszon keresztül a közvetlen indulatot
fejezik ki. Az újabb és újabb ráfestések nyomán az egymásra rétegzett firkák az irracionális-tudattalan ellenséges impulzusokat is
tükrözik. A közelben nem ritkák esetleges
törés-zúzás nyomai, az öncélú pusztítás jelei.
Az esztétikátlan, piszkoló firkáktól – bizonyos fokig – elkülöníthetõk a graffitik. Ezek

1. ábra • Nyelvöltögetõ, nagy szájú, nagy
fogú, karikatúra-jellegû graffiti, orális
agressziót fejez ki. Ezzel a „nyelvöltõ
tematikával” elég gyakran találkozunk.

különféle színvonalúak. A gyermeki, primitív
ábrák mellett jobban kidolgozott, stilizált – de
olvashatatlan – betûkön kívül, differenciáltabb produktumokkal, sõt tehetségre utaló
mûvekkel is találkozhatunk. „Falfestõkbõl”
nemegyszer valódi mûvészek lettek. A graffitik alkalmasint egy-egy csoport szemléletét is
megjelenítik. Az ábrázolásban erõs a karikatúra-jelleg. A graffitikben megjelenõ agresszió
nem csupán a legtöbb szerzõ társadalmilag
marginális – vagy így érzõ – helyzetébõl,
tehát bizonyos fokú aszocialitásából fakad.
A graffiti az Egyesült Államokban egyes
színesbõrû és más bandák territoriális harcaiból keletkezett: mint a természetben az
állatok megjelölik életterüket, úgy jelezték
az emberek a falakon „eddig a mienk ez
a hely.” A torzítás, a karikatúra-elemek, az
irracionális firkatömeg stb. mellett a személyes élmények is mindezekre utalnak. A
szerzõk elmondják, hogy tudják: veszélyben
dolgoznak, törvényt szegnek. Ha rajtacsípik,
megbüntetik õket. Azonban az izgalom, s az
azt követõ „sikerélmény” megéri: sikerült, s
készítettek valamit…
A graffitikben tehát az erõszak sokféle
megnyilvánulása észlelhetõ. Gyakoriak ben
nük a karikaturisztikus elemek (1. kép).
Az agresszió egyik kedvelt képi formája
a karikatúra. Mûvészi szinten nem a valósá
got, hanem az igazságot mutatja be. Ez elsõ
sorban a modell lényeges vonásainak megra
gadásából áll, mondhatni, jobban hasonlít
rá, mint saját maga… Ehhez hozzájárulnak
a túlzások, aránytalanságok, melyek még
jobban kidomborítják az egyénre jellemzõ
tulajdonságokat. Szellemesen írja errõl Ernst
Kris (1952, 197.): „… ha a karikatúrát folya
matként határoznánk meg, az agresszió hatá
sára primitív struktúrákat használ az áldozat
nevetségessé tételére”. Innen a gyermeki,
infantilis stílus, a játékos szabadság. A jó kari
katúra ellenállhatatlan, azonnal „ráismerünk”
a „kifigurázott” áldozatra. Alkalmazhat szim
bolikát is, például állatformában – rókának,
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tigrisnek „álcázva” ábrázolja az illetõt, ami
ugyancsak tovább jellemzi, és még nevet
ségesebbé teheti a célszemélyt. Munkácsy
Mihály például egy önkarikatúrában saját
magát oroszlántesttel ábrázolta.
A pszichológiai gyakorlatban alkalmazott
rajzvizsgálatok is elsõsorban a tartalmat né
zik: mit ábrázol a vizsgálandó személy – a gyermek vagy a felnõtt. A gyermekpszichológiában
a fejlõdés követésére használják: mennyiben
felel meg a rajz a gyermek életkorának, fejlõdési
szakaszának (megfelelõ feltételek között ez az
intelligencia mérésére is támpontot nyújthat). A
személyiség jobb megértését, a klinikai gyakorlatot segíti a rendszerelméleti megközelítés
(Sehringer, 1999).
Az úgynevezett projektív rajzvizsgála
toknál (Hammer, 1958; Machover, 1949)
megadott témát rajzoltatnak – embert, csalá
dot, állatot, házat stb., vagy szabadon, tetszés
szerint bármit. Egyszerûen kifejezve: a vizs
gálat lényege, hogy miként „vetül a papírra
a személyiség”. A képek tartalmi és formai
elemeibõl következtetnek a mögöttük álló
személyiségre, érzelmeire, indulataira és ag
ressziójára. A gyermekrajzokból is ismertek
ijesztõ személyek, állatok, támadások, csata
jelenetek, háborúk stb. ábrázolásai. Fenti
szerzõk az említetteken kívül emberalakok
nál férfias jellegûnek találták (széles váll, izmok stb.) a „támadás szerveinek”, kezeknek,
lábaknak a hangsúlyozását, formailag inkább
a nagyobb, erõsebb vonallal készített ábrákat.
Vass Zoltán (2005) áttekintve az irodalmat,
megállapítja, hogy a legtöbb szerzõ egyes
„jeleket” keres az agresszió megállapítására,
s sokan ezt tradicionálisan átveszik. Õ nagy
anyagon számítógépes kódolással, algoritmusokkal tünetegyütteseket, fenotípusokat
dolgozott ki, mellyel a kérdés árnyaltabb
megközelítése válik lehetõvé.
A dinamikus rajzvizsgálat (Hárdi, 1958,
1983, 2002) ember-, állat- és szabad téma
ábrázolásának sorozatos – összehasonlító
vizsgálatával foglalkozik. Betegeinktõl keze
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lésük elõtt, közben és után kértem rajzokat.
Nem egy ábra áll a vizsgálódás középpont
jában, hanem a klinikai-pszichológiai, pszi
chopatológiai folyamatokkal párhuzamos
grafikus változások. Az eljárás tehát kóros
és terápiás dinamizmusokkal foglalkozik
(innen is adtam az elnevezést). A kérdésfeltevés a következõ: milyen klinikai történésnek
felelnek meg a grafikus változások? Hogyan
objektiválják a klinikumban észlelteket? Az
eljárás elsõsorban az intraindividuális – azaz
az egy személyen belüli – követéssel az
átlagember világába nyit betekintést, s nem
igényel tõle semmilyen különös tehetséget.
A követés ugyanakkor idõbeliséget jelent, s le
hetõség nyílik az aktuális, az „akut” állapot
elkülönítésére az állandóbbtól, a maradan
dóbbtól. Ötvenöt éve gyûjtöm pszichiátriai betegek rajzait, s a 83 ezernél több rajz sokrétû bepillantást nyújt az agresszió megnyilvánulásaiba és
változásaiba (Hárdi, 1983; 2002). Segít ebben
az egyes betegektõl nyert, nagyobb számú
képanyag s az összehasonlítás lehetõsége.
Szemben a projektív módszer asszociatív-tartalmi túlsúlyával (s nemegyszer eltúlzott szimbolikus értelmezésével), nagyobb szerepet és
elõnyösebb megközelítési lehetõséget adnak
a dinamikus formális és tartalmi tényezõk. Az
észlelt változások (vagy változatlanságok!) jobban kifejezik a személyiség affektív-irracionális
tulajdonságait, így alkalmasak az agresszió
megközelítésére is.
Egy 35 éves nõbeteget kötekedõ, össze
férhetetlen magatartása miatt küldtek hozzánk.

		2. ábra
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Kitûnõ munkaerõ, de beilleszkedésre képtelen,
agresszív személyiség. A beteg karatézott, „régebben” sok altatót szedett, s jelentkezése elõtt két
évvel „pszichopátia, narkománia” diagnózissal
kezelték pszichiátriai osztályon. Ötévi házasság
után elvált, családjával, testvéreivel nem tartja a
kapcsolatot. Anyját is gyûlöli. Igen magányos.
Elsõ rajza (A) birkózó állásba helyezkedett,
derûs arcú, jól kidolgozott férfialak. Trankvilláns kúrát kezdünk, és pszichoterápiásan
foglalkozunk vele. Jelentkezéseikor embertársaival történõ összeütközéseirõl számol be.
Rajzaiban vissza- visszatérõ elem a karatézó
férfialak. (B) ábrája is ilyen, sok vonalhibával s az
úgynevezett transzparenciával (a jobb alkaron átlátszik az alatta lévõ ruha és gombja). Utolsó rajza
(C) némileg javult állapotából való: komolyabb,
nagyobb nõi alak, profilból, kezében táskával,
a lábfej lemaradt. Mint elmondja, „saját magát
rajzolta meg, csak kissé öregebbre sikerült…”
Itt tehát a személyiség állandó tulajdonsága
az agresszivitás, amely rajzán a „férfiasság
ban”, karatetartásban mutatkozik: mondhat
nánk, „a papíron is verekszik”. Javulásával
saját nemét ábrázolja, némileg önmagához
hasonlóbb alakot készít, békésebb tartásban,
nõi táskával a karján.

A mûvészet önmagában is gyógyít: is
meretek tágítása, én-erõsítés, élménynyújtás,
a személyes problémákkal indirekt úton
való találkozás révén. A képi agresszió
megértése sokat jelenthet a terápia és
megelõzés szempontjából. A mûvészetben
az „agresszió esztétizálása” kifejezés is utal
a szublimálás lehetõségére. A korai felismerés, a megfelelõ terápiás alkalmazás a
mûvészetterápiában is hozhat eredményeket. Újabb megfigyelések szerint pszichiátriai betegek alkotásai, kiállítások – nem
csupán a mûvészet fejlõdésében játszottak
szerepet (például Hans Prinzhorn, Walter
Morgenthaler gyûjteményei), de sokat tehetnek a nagyközönség felvilágosításával
– a lelki élet és az emberi szenvedés jobb
megismerésével – az elõítéletek legyõzéséért,
a „destigmatizációért”. A vizuális kultúra
bemutatott lehetõségei is mozgósíthatnak
az agresszió megelõzésére a lelki egészségvédelem (a mentálhigéné) területén.
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Csábított a kísértés, hogy írásom címében az
és/vagy megoldást alkalmazzam, minthogy
még ma is mindkét tudományterületen fel
teszik ezt a kérdést. Meg sem kísérelem, hogy
igazságot tegyek, de azt érzékelem, hogy
vannak még ki nem mondott gondolatok,
befejezetlen mondatok.
Ptolemaiosz óta sok meghatározás történt
a földrajz célját, fogalmát, tartalmát illetõen.
Talán az egyik legszebb Ji-Fu-Tuan nevéhez
fûzõdik. Õ a geográfiát a Földnek, mint az
emberek otthonának tanulmányozására
hivatott tudománynak jelölte meg.
Kétségtelen, hogy a földrajztudomány is
folyamatos átalakuláson megy át. Bõvül, változik tematikai köre, módszertani apparátusa,
kapcsolata más tudományterületekkel. Ez
azt is jelenti, hogy a földrajzot sok külsõ,
más tudományterültekrõl származó hatás
éri. E hatások súlyának minõsítése gyakran
a végletek között csapong. Peter Haggett, a
földrajztudomány egyik kiemelkedõ teo
retikusa az 1985-ben megjelent mûvében,
a The Geographer’s Art-ban nem rest azt állí
tani, hogy a földrajz olyannyira függ a más
tudományterületekbõl eredõ koncepciótól
és technikáktól, hogy valójában ezek jelölik
ki azt az utat, amely kifejezi a kölcsönhatást a
földrajz és más tudományterületek között.
Természetesen ezeket a kapcsolatokat
mások éppen ellenkezõleg értelmezik. Min-

denesetre nem tagadható, hogy idõrõl idõre
felmerülnek sorskérdések (mint ahogy más
tudományokban is). Ezek a sorskérdések
a földrajz mûvelõire tehetségük és vérmér
sékletük szerint hatnak. Van, aki elbizonyta
lanodik, van, aki éppen ettõl élénkül fel. Van,
aki a földrajz kollapszusáról beszél, van, aki
az újjászületés boldog pillanatait éli meg.
Amikor ismét fellángolt a vita a földrajz helyzetérõl, állapotáról, jövõjérõl, az
új kihívásokról a nemzetközi geográfus
közösségekben, egyesek mindig úgy vélik, hogy a földrajz ismét homályos, sõt
ellentmondó irányzatok kuszaságává vált,
és egy darabjaira hullott, bizonytalan földrajztudományt hagy maga után, amelynek
sürgõsen újjászervezésre volna szüksége.
Mások éppen egy új, izgalmas sokszínûség
jeleit vélik felfedezni, amelynek alternatív
hangjai még arra is alkalmasak, hogy vele
szálljanak szembe a földrajztudomány újrahegemonizálására irányuló törekvésekkel.
Ebben az értelemben manapság egyfajta
posztparadigmatikus állapot fejezõdik ki.
Sokan meg vannak gyõzõdve arról, hogy
a földrajztudományt egymással versengõ,
egyszerûsített, rugalmas, tudásalkotó és
tudásmérõ módszerek alkotják. A polémia
az új évezred elején is folytatódik, miközben
néhány évtized óta „új” geográfiák (vagy csak
új ötletek?!) tündöklésének és bukásának
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vagyunk tanúi. Mindegyik történéshez elõbb
vagy utóbb különféle ellenérzések társultak,
majd felváltotta õket egy másik divat. Jóllehet
ez a folyamatos átalakulására való hajlam
a földrajz számára nagymértékû vitalitást
és a változó környezethez való nagyfokú
alkalmazkodóképességet bizonyít. Másfelõl
viszont bizonytalanságot okoz abban a
tekintetben, hogy voltaképpen mirõl is szól
ma a földrajz?! A kérdés azért is különösen
indokolt, mert a gazdaságtan térfelérõl két
impulzus, többek szerint „támadás” érte a
földrajzot.
„Támadás” a gazdaságtan térfelérõl
A 90-es évek elején egyre többet lehetett
találkozni a közgazdasági szakirodalomban
az új gazdaságföldrajz kifejezéssel, ami Paul
Krugman találmánya. Közelebb kerülve eh
hez a szemlélethez azonban úgy tûnik, hogy
itt inkább egy bizonyos földrajzi érdeklõdés
megjelenítésérõl van szó a gazdaságtanban,
mint megújuló földrajzi irányzatról. Minden
esetre tény, hogy a gazdaságtanban egyre
több híve, mûvelõje van ennek a koncepció
nak, vagyis – aligha tagadható – a helyzet
egyre nagyobb kihívást jelent a mai gazda
ságföldrajz számára.
A gazdaságtanban ez a – R. Martin kife
jezésével élve – földrajzi fordulat két témakört
érint: a gazdasági tevékenység térbeli agglomerációját és a regionális fejlõdés konvergenciájának
dinamikáját. Az érvelés alapja az, hogy a bevételek növekedése, a gazdaságos méretnagyság
és a nem tökéletes verseny sokkal fontosabb a
kereskedelem és a specializálódás szempontjából, mint a tartós bevételek, a tökéletes
verseny és a viszonylagos versenyelõny. És ezen
növekvõ bevételeket elõsegítõ piac, technológia
és egyéb külsõ tényezõk nem nemzetközi vagy
országos jellegûek, hanem a regionális és a
helyi gazdasági agglomeráció folyamatában
jönnek létre. Ezért a kereskedelem termé
szetének megértéséhez szükséges alaposan
feltárni és értelmezni a regionális gazdasági
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koncentrációt.
A másik „támadás” a regionális tudomány
megerõsödése volt, amelynek sokasodó pozíciói komolyan érintik a társadalomföldrajz
identitását. A regionális tudományt az 1950-es
években Walter Isard alkotta meg, amelyet a
területi kérdésekkel foglalkozó tudományok
közös szemléleti alapjául szánt (lényegében
a földrajz alternatívájaként, míg mások éppen
a földrajzot tekintették a regionális tudomány
hordozójaként). A regionális tudomány
erõs közgazdasági elméleten nyugszik.
Eredetileg központi témakörei többnyire a
modellezés, az elméleti analízis körében helyezkedtek el. Egészen közel álltak a területi
gazdaságtanhoz (input-output modellek, a
térbeli kölcsönhatások gravitációs modelljei)
és a kortárs közgazdaságtan elméleteihez,
nevezetesen a neoklasszikus közgazdaságtan egyensúlymodelljeihez. A regionális
tudomány – éppen túlzott elméleti jellege és
(túl)matematizáltsága miatt – erõsödõ kritika
célpontjává vált. A rohamot azonban túlélte,
és új kutatási területeket fejlesztett ki (a
regionális növekedés dinamizmusa, területi
ökometriai modellezés, környezeti hatások
modellezése, a területi elemzés számos új
technikája stb.).
A regionális tudomány Magyarországon
A regionális tudományról a vita Magyarorszá
gon az 1990-es években élénkült fel, amely
nagy hatással látszik lenni a társadalomföld
rajz jelenlegi, jövõbeni lehetõségeire és kap
csolatrendszerére is. Ezért a társadalomföld
rajz valamennyi mûvelõjének érdemes ko
molyan megismerkedni ezzel a tudományte
rülettel, még ha ez azzal a veszéllyel is jár,
hogy esetleg „katonát” vesztünk. Halkan
megjegyzem: a regionális tudomány mûve
lõinek sem okozna maradandó sérülést, ha
hasonló mélységben „megmártóznának” a
társadalomföldrajzban.
Nemes Nagy József (1998. 15., 19.) abból
a tudománytörténeti ténybõl indul ki, hogy a
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társadalom térbeli összefüggéseit különbözõ,
egymástól jól elkülönülõ tudományágak
vizsgálják: „a gazdaságét a regionális gaz
daságtan és a gazdaságföldrajz, a társadalmi
folyamatokét a településszociológia, a tele
püléstudomány, a népesedését a regionális
demográfia, a politikáét a politikai földrajz,
de ide sorolhatunk olyan generális és gya
korlatias diszciplínákat is, mint a kartográfia
vagy a területi statisztika. Ezen diszciplínák,
a területi tudományok közös forrása, hogy
szemléletükben, témamegközelítésükben
kitüntetett szerepû a tér, a térbeliség, jellemzõ
kiindulási pontjuk azonban mindig az adott
társadalmi szféra, a gazdaság, a politika, a
népesedés stb., önmagában egyik sem felel
meg egy átfogó társadalmi tértudomány kri
tériumainak.”
Nemes Nagy kissé kétkedõen felveti,
hogy egyáltalán beszélhetünk-e egységes
társadalmi tértudományról, mert a nemzet
közi gyakorlat nem ad egyértelmû választ.
Vannak, akik továbbra is a földrajzot tartják
olyan tértudománynak, amely képes lefedni
a társadalmi térproblematika egészét. Van
olyan csoport is, amelyik erre alkalmatlannak
tartja a földrajzot, és a regionális tudományt
állítaná helyébe. A kutatók egy része úgy
véli, hogy nem szükséges erõltetni egyetlen
területi tudomány létrehozását. Elegendõ a
tudományok egy csoportjának olyan laza
halmaza, amely területi vizsgálatokat végez.
Végül megjelenik az a vélemény is, hogy
létrehozható önálló diszciplínaként a regioná
lis tudomány.
Nemes Nagy felfogásában a regionális
tudomány „a társadalmi tértudományok alap
vetõ közös fogalmait, elméleteit, módszereit
egységes rendszerbe foglaló és a társadalmi
jelenségeket és folyamatokat ezek felhasz
nálásával vizsgáló társadalomtudomány”.
Koncepciója szerint „a regionális tudomány
úgy vizsgálja, mutatja meg a különbözõ
társadalmi jelenségeknek, folyamatoknak
a térbeliségbõl fakadó közös alapelemeit,

kölcsönhatásait, hogy rá is világít azok
sajátosságaira, eltérõ szerepére az egyes
társadalmi jelenségekben, szférákban. Az
önálló diszciplínának tekintett regionális tudomány semmilyen értelemben nem áll felette az
egyes társadalmi tértudományoknak, nem lép a
helyükbe, nem helyettesíti azokat, hanem épp
belõlük (is) táplálkozva teremt új tudományos
tartalmat”.
Rechnitzer János (1996) létezõként kezeli
a hazai regionális tudományt. Abból indult
ki, hogy az intézményesített formát óhajtó
új tudományterületek egy adott idõ eltelte
után kikényszerítik az elszakadást, és a saját
elméleti és módszertani bázis kialakításával
együtt autonóm intézményi rendszereket
hoznak létre.
Rechnitzer úgy véli, hogy a regionális
tudomány kutatási módszertanának alapjai
társadalomtudományi eredetûek, de a térbeli
összefüggések kiemelt szemléleti szerepe
miatt „számos természettudományi közelí
tést, törvényszerûséget, analógiát, sõt szem
léletmódot is használ vizsgálati szempontjai
között. A sokoldalú közelítési módok mellett
további jellemzõje a regionális tudománynak,
hogy a térben zajló társadalmi, gazdasági
folyamatokat megpróbálja komplexen ke
zelni, keresve azok földrajzi meghatározóin
túl a közgazdasági, szociológiai, politikai, tör
téneti, de mûszaki, urbanisztikai, környezeti
elemeit is, s ezek együttesébõl következtet a
jelenségek és a folyamatok alakulására, azok
változására, törvényszerûségeikre.
Horváth Gyula (1999, 10.) is határozott
a regionális tudomány definícióját illetõen,
Georges Benko Regionális tudomány címû
kötetéhez írt elõszavában azt hangsúlyozza,
hogy a – regional science – fejlõdése is gyors
léptekkel halad elõre. Önálló tudomány
ágazattá válásának részleteirõl még ma is
parázs viták zajlanak, a definíció tekintetében
azonban letisztult álláspontra jutottak a térrel
foglalkozó társadalomtudományi kutatók.
A regionális tudomány a térrel foglalkozó
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társadalomtudományok közös alapfogalmait,
elméleteit és módszereit egységes rendszer
be foglaló, a társadalmi és gazdasági jelensé
geket és folyamatokat ezek felhasználásával
vizsgáló tudomány.
Nemes Nagy József késõbb (2003-ban) a
szokványos rövid meghatározások keresése
helyett inkább a regionális kutatások fõ
csoportjainak, elágazásának feltérképezésé
vel kísérletezik. De azzal õ is kénytelen szem
besülni, hogy a különbözõ definícióktól füg
getlenül az egyre halmozódó tudásanyag,
a felértékelõdött gyakorlati hasznosulás, a
szervezeti kiteljesedés ellenére a valódi disz
ciplináris elismerés, a tudományrendszertani
hely meghatározása és a tudományos struktúrába való beillesztés várat magára. Elfogadja Enyedi Györgynek (2002) egy elõadáson
elhangzott azon megfogalmazását, miszerint
a regionális tudomány tulajdonképpen nem
más, mint transzdiszciplináris tudáskészlet..
De hozzáteszi, hogy a ma érvényes hazai
tudományos taxonómiában a regionális
tudománynak a multidiszciplináris társadalomtudomány kategóriájában jut hely.
Aligha tagadható azonban, hogy az 1990es évekre a regionális tudomány jelentõs
térhódítást hajtott végre: kialakult területi
intézményrendszere, komoly pozíciókat
szerzett és kiváló minõségû kutatógárdával
rendelkezik. Bár olvasni, hallani lehet arról,
hogy az új évezred elsõ éveiben már a
paradigmaváltás éveit kénytelen megélni.
A hazai geográfusok, a területi gazdaság
tant mûvelõ közgazdászok egy része, sõt az
urbanisztika néhány képviselõje is szívesen
és érdeklõdéssel közeledik a regionális tu
domány gondolatához, szemléletéhez. Ma
gam is ezt teszem. De bizonytalan vagyok.
Bizonytalanságom elsõsorban abból adódik,
hogy nem látok meggyõzõ garanciát arra,
hogy ha teljesen felépül a regionális tudo
mány eszme- és fogalmi rendszere, akkor
képes lesz-e egyenrangú társként felosztani
magát a területi problematikát elemzõ tudo
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mányok között. Félek, csupán arra lesz haj
landó, hogy ezeket a tudományokat segéd
tudományául fogadja, rosszabb esetben fel
falja azokat. Ezt látszik alátámasztani Georges
Benko (1999, 20.) felfogása, amit a Regionális
tudomány címû, magyarul is megjelent
könyvében kifejt: „… a regionális tudomány
ban fellelhetõk a szintetikus tudomány jel
lemzõi: a különbözõ szaktudományok által
szolgáltatott adatok alapján – a régió sajátos
eseteinek összességébõl – a tevékenységek
eloszlási logikájának törvényszerûségeit ra
gadja meg. Középpontjában a közgazdaságtudomány, s fõként annak egyik ágazata, a
térgazdaságtan áll, amely legfõbb tárgyának
a gazdasági tevékenységek területi megosz
lását, a vállalatok területi stratégiáit stb. tekinti.
A kutatók – hipotéziseik bizonyítása céljából
– matematikai és ökonometriai módszereket
alkalmaznak.” Azt hiszem, hogy Benko
meghatározása és annak szemlélete pontos
és igen kifejezõ.
Ennek ellenére sem utasítom el a regio
nális tudományt, mert alkalmas arra, hogy
egy – a társadalomföldrajz interdiszciplina
ritásától eltérõ – megközelítésben vizsgálja
a társadalom és a gazdaság térbeli egyen
lõtlenségeit létrehozó folyamatokat. Ezért
mielõbb helyet kell találni számára a tu
domány hazai rendszerében.
Tétovaság a társadalomföldrajzban
A társadalomföldrajz a társadalmi-gazdasági
folyamatok térbeli törvényszerûségeit, va
lamint a társadalom és a környezet kapcsola
tát vizsgálja (Kovács, 2001, 143.). A fogalom
mellé vagy után zárójelben azonban gyakran
kerül kiegészítésként az emberföldrajz név
is. Nem szeretnék különösebb fogalomma
gyarázatba bonyolódni, de néhány sor a
nem szakmabeliek számára talán indokolt.
Amikor a földrajz kettévált, és a társadalommal foglalkozó területe, az emberföldrajz
tematikai köre az idõk folyamán jelentõsen
kibõvült, egyre inkább magába foglalta a
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földrajznak minden olyan területét, amely nem
közvetlenül a természeti környezetre vonatkozik,
illetve nem speciális technikai kérdésekre vagy
olyan egyedi területre, mint például a kartográfia. Az emberföldrajz ma már összefoglaló név,
és olyan nagy, átfogó területeket ölel magába,
mint a magatartásföldrajz, a gazdaságföldrajz,
a történeti földrajz, a politikai földrajz, a népességföldrajz, a vidék földrajza (faluföldrajz), a
közlekedési és szállítási földrajz, a városföldrajz
(településföldrajz). Sokan idetartozónak vélik
a regionális földrajzot is.
Ebben a fejlõdési folyamatban kapott sa
játos önállóságot a társadalomföldrajz. A
magyar geográfusok közül többen úgy vélik,
hogy a társadalomföldrajz valójában nem
más, mint az emberföldrajz magyar neve,
még akkor is, ha belsõ összetétele némileg
különbözik a nemzetközi gyakorlatban
jellemzõtõl. Azt azonban senki nem vitatja,
hogy a társadalomföldrajznak a társadalmi
jelenségekre fordított kiemelt figyelme több
letet ad a hagyományos emberföldrajzi és a
magyarországi gazdaságföldrajzi szemlélet
hez, a fejlõdési folyamat azonban sok azo
nosságot (átfedést) tartalmaz.
Még bonyolultabb a helyzet a társadalom
földrajz és a szociálgeográfia kapcsolatával.
Szakmai körökben is gyakran bizonytalanság
észlelhetõ a két terület fogalmát, tartalmát
illetõen. Érdemes Berényi Istvánt (1992)idézni,
aki határozott különbséget tesz a két tudományterület között. Véleménye szerint a társadalomföldrajz inkább a kultúrföldrajzhoz, a szociálgeográfia pedig inkább a szociálökológiához,
illetve a humánökológiához közelít. A hazai
szakértelmezés is különbséget tesz, és a társadalomföldrajzot tágabb fogalomként, illetve
diszciplínaként érzi és értelmezi, amelynek
témája átfogja a társadalom teljes környezetét, életterét, míg a szociálgeográfia ennek
részdiszciplínája; a társadalmi környezetben
lejátszódó folyamatokat meghatározott
társadalmi aspektusból (csoportspecifikus
szempontból) vizsgálja.

A társadalomföldrajzot egészen a nyolc
vanas évek közepéig valójában a gazdaság
földrajz „személyesítette meg”, és többnyire a
„társadalom- és gazdaságföldrajz” elnevezés
volt használatos.
A magyar társadalomföldrajz helyzetérõl,
problémáiról a vita az 1980-as évek végén
élénkült fel. Elõzménye az volt, hogy 1984ben az MTA Elnöksége számára helyzetjelen
tés készült a földrajztudományról. Ehhez a
jelentéshez fûzött 1989-ben élénk visszhan
got és polémiát kiváltó „magánjelentést”
Beluszky Pál. (Beluszky, 1989)
Beluszky Pál pontos diagnózist adott a
társadalomföldrajz „bajairól”. Részletesen
kitért arra, hogy a társadalomföldrajz szak
embergárdája rendkívül kevés, az egyetemi
földrajzi oktatásban a hallgatók természettu
dományi alapképzése megfelelõ ugyan, de
a történeti, gazdaságtörténeti, közgazdasági,
szociológiai, demográfiai, tárgyi néprajzi,
közigazgatás-tudományi, tudománytörténe
ti képzésük szinte a nullával egyenlõ. A
társadalomtudományi (társadalomelméleti)
felvértezettség hiánya kedvezõtlen következ
ményekkel jár a társadalomföldrajzra. A társadalomföldrajz lassan elveszti elméletalkotó
képességét, elméleti megalapozottságunk
romlik.
Beluszky Magánjelentés-éhez többen
hozzászóltak, nem cáfolva, inkább kiegészít
ve azt, elsõsorban az oktatás oldaláról, illetve
azt kifogásolva, hogy a külföldi elméletek
adaptálása lassan telepszik meg a magyar
társadalomföldrajzban.
Egy évtizeddel késõbb Tímár Judit (2001,
40., 44.) keményebben fogalmaz. „A földrajz
és a regionális tudomány utóbbi években tapasztalható többszöri »egymásnak feszülése«
viszonyuk boncolgatása, e diszciplínák intézményesülési, illetve intézményátalakítási
kérdéseinek felszínre kerülése, módszertani
eszköztáruk használatának kritikai értékelése
azt sejteti, hogy a hazai társadalomföldrajz
önmeghatározási válsággal, de legalábbis
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gondokkal küzd. Részben, mert ezzel koránt sincs (volt) egyedül a világban, részben
pedig mert a külföldi tapasztalatok mindig
hordoztak magukban tanulságokat, érdemes
nyugati párhuzamokat vonni a diszciplína
mai fõ áramlatait meghatározó – gyakran
»diktáló« – országokban zajló folyamatokkal
felmerülõ vitás kérdésekkel hazai hasonlóságokat, különbségeket keresni.” Tímár is a társadalomelméleti kapcsolódások okát keresi.
Idézi a 2000-ben kiadott The Dictionary of
Human Geography elõszavának egy mondatát: „Számunkra valóban egyértelmûnek
látszik, hogy a társadalomföldrajzosok ma jelentékeny kritikai intelligenciával mozognak
egy transzdiszciplináris, sõt posztdiszciplináris térben.” Az amerikai kritikai irányzat mellé
áll. Idézi Neil Smith-t, aki a társadalomföldrajz
belsõ differenciálódásával kapcsolatban
lényegében egy „huszárvágással” intézi el,
hogy mirõl is szól ma a társadalomföldrajz:
„Azt hiszem, néhány kimondottan tradicionális kutatóhelytõl eltekintve az amerikai
geográfia végre felhagy annak vizsgálatával,
hogy tulajdonképpen mi is a földrajz. Így
elkerülhetõ az a nagyfokú zártság, ami a közgazdaságtant és a politikatudományt, az USA
manapság két legdiktatórikusabb diszciplínáját jellemzi. Ezek azok a tudományágak,
amelyek a rendkívül erõs versenynek kiszolgáltatva pontosan megmondják nekünk,
hogy mit gondoljunk a közgazdaságtanról,
hogy mit gondoljunk a politikáról. A mi diszciplínánk képviselõi viszont egyrészt nem
tartják ilyen fontosnak a versenyt, másrészt
senki sem tudja igazán, mi is a geográfia.
Ezért aztán senki sem írhatja elõ, mi az, amit
földrajzként mûvelnünk kell. A legizgalmasabb eredmények ma a társtudományokkal
összekötõ határterületeken születnek.”
Természetesen van sok érdemi ellentétes
nézet is. 2004 nyarán Georges Benko és Ulf
Strohmayer szerkesztésében kitûnõ Human
Geography jelent meg, amelyben azon túl,
hogy egy újszerû és lebilincselõ földrajzi
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vízió keretében értékelik a 20. század társa
dalomföldrajzát, súlypontok, hangsúlyok,
pozíciók, kapcsolatrendszerek, meghatáro
zó mérföldkövek köré csoportosítva, elõre
vetítik a 21. század földrajzának új lehetõsé
gét is. A kötet zárófejezetében Benko és
Strohmayer konklúziókat fogalmaznak meg.
Többek között arra keresik a választ, hogy,
mi az a többlet, ami az új évezred kezdetén
a társadalomföldrajzzal foglalkozó geo
gráfusok számára irigylésre méltó pozíciót
jelent. Úgy vélik, az, ha a geográfusok a kon
cepciójuk kifejlesztésében lényegesen több
szociológiai, közgazdaságtani és kulturális
tanulmányokat építenek be, mint az a 20.
században az efféle tudástranszferre jellem
zõ volt. A koncepciók, az elképzelések és a
problémák pedig olyanok, mint a jelenkori
intellektuális és politikai tájkép, amelyben
megtalálható a globalizációtól az etnikai
és kulturális konfliktusok feléledéséig, a
globális ökológiai vitáktól a fékezhetetlen
urbanizációs folyamatokig sok minden. Ez
a megújított földrajzi tudatosság, ami a tudás
folyamatát és a hálózat erejét jellemzi – sokkal inkább, mint korábban –, nyitottá teszi a
társadalomföldrajzot a társtudományokkal,
így a szociológiával és a humán tudományokkal való érdemi, földrajzi vitákra.
De figyelmet érdemel a chicagói szocio
lógusprofesszor, Saskia Sassen véleménye
is. Õ az új, vagy inkább megújult geográfia
erejét abban látja, hogy eszközeivel a globali
záció olyan képzõdményét vizsgálhatja, mint
a globális város, ahol részben elnemzetlene
dett a gazdaság, a politika és a kultúra, és
ahol az internet olyan hely a civil társadalom
számára, ahol lényegében nincs hagyomá
nyos igazságszolgáltatás, és ahol elkezdõdött
az elnemzetlenedés.
Úgy tûnik tehát, hogy (Magyarországon
is) a társadalomföldrajz olyan szemléleti és
tematikai halmaz, amelyben meglehetõsen
mélyen jelen van a régi eszmék öröksége,
miközben a modern szemléletek kidolgo

Mészáros Rezsõ • A társadalomföldrajz és a regionális tudomány Magyarországon
zottsága, elterjedtsége a szükségesnél kisebb
mértékû. Ezzel együtt (vagy ennek ellenére)
a magyar társadalomföldrajz teljesítménye
és teljesítõképessége nagy. Tehetséges és
jelentõs számú utánpótlással rendelkezünk.
Beluszky sokat emlegetett Magánjelentés-e
óta abban mindenképpen szemléletváltozás
érzékelhetõ, hogy a társadalomföldrajz
komplex, integráló tudomány – ezt a publikációk, disszertációk egyre inkább megjelenítik. Van azonban egy lényeges körülmény,
ami véleményem szerint nem hagyható
figyelmen kívül. Az nevezetesen, hogy a
regionális tudomány helyzeti elõnyben van,
elsõsorban azért, mert az interdiszciplinaritás
intézményen belül van jelen, míg a társadalomföldrajz ezzel a „kényelmi” helyzettel
nem rendelkezik – különösen az egyetemi
tanszékeken lévõ kutatók nem.
Verseny és együttmûködés
Tímár (2001) mintha kifogásolná, hogy a
hazai társadalomföldrajzot az alkalmazott
földrajzi „jelleg” uralja. Enyedi György (2003,
159.) a Nemzetközi Földrajzi Unió Alkalma
zott Földrajzi Bizottsága számára készített
jelentésében pedig éppen azt bizonyítja,
hogy Közép-Európában az alkalmazott föld
rajz – országonként ugyan különbözõ mér
tékben ugyan – de jelentõs szerepet játszott
és játszik a gazdasági és társadalmi folyama
tok térbeli vizsgálatában. Az alkalmazott
földrajz nagyon sok területen: ipartelepítési
kérdésekben, várostervezésben, a nagyvá
rosi agglomerációfejlõdés belsõ strukturális,
funkcionális átalakulásában, a fõvárosok
nemzetközi szerepkörének meghatározásá
ban, a városfejlesztési programokban, a
városok nemzetközi versenyképességének
vizsgálatában, a határon átnyúló regionális
kapcsolatok vizsgálatában, a helyi fejlesztési

tervekben, a környezetvédelmi projektekben, a településrendszer átalakulásában, a
városföldrajzi és népességföldrajzi vizsgálatokban, a regionális és települési versenyképesség
vizsgálatában stb. kiváló teljesítményt ért el.
A kutatási témák felsorolása fontos, mert
ha megnézzük az utóbbi évek regionális
tudomány által mûvelt témáit, akkor megle
põ hasonlóságokat találunk. És valahol itt
található a „probléma gyökere”. Nevezetesen az azonos vagy hasonló kutatási téma,
következésképpen az azonos vagy hasonló
felvevõpiac. Valahol tehát a két szakterület
között verseny folyik. Verseny a fejlesztési
forrásokért, az információs csatornákért és
a piaci pozíciókért.
A társadalomföldrajz mûvelõinek egy csoportja ezt így is érzi. Különösen azok a kollégák,
akik ebben érdekeltek. Ez kétségtelenül igaz,
és többnyire az egyetemi tanszékeket érinti. A
helyzetnek azonban van egy másik felülete is,
és ebbõl következik, hogy nekem egy kissé
eltérõ a véleményem. Felfogásom szerint nem
baj az, ha hasonló vagy akár azonos témákat
eltérõ koncepcióval, módszerekkel közelítjük.
Az többnyire az eredmény elõnyére válik. Ezért
inkább az együttmûködést hangsúlyozom a
két tudományterület között. De azzal a fontos
megszorítással, amit Enyedi (2003, 159.). I.
Zemko megjegyzésére („a geográfusoknak
nem a földrajz határain kellene vitatkozniuk,
hogy versenyképesek akarnak-e maradni”)
válaszolt: „Ehhez az is szükséges, hogy magunk
is tisztában legyünk az alkalmazott földrajz
erõs pontjaival, és ne csak azt keressük, hogy
mi a gyakorlat kereslete, hanem magunk is
fogalmazzuk meg – és vigyük piacra – saját
kínálatunkat.”
Kulcsszavak: társadalomföldrajz, regionális
tudomány
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Az 1990-es évek egyik nagy felfedezése a multidiszciplináris határtudománynak nevezett új
elméleti és kutatási irányzat létrehozása volt.
A regionális és etnikai kutatás, a multikulturális és posztmodern antropológia határán
mozgó új tudományág szinte egy csapásra
megváltoztatta a területiséggel kapcsolatos identitásról és a kultúráról alkotott elképzelésünket.
E határtudomány üstökösszerû feltûnése
– nagy meglepetésre – nem Európa keleti
és déli részén történt (ahol évszázadokra
visszamenõleg olvashatunk határvitákról
és konfliktusokról), hanem Amerikában és
Európa északi-nyugati felén. Az USA-ban,
a Mexikóval határos államok intézményei
(Florida State University, University of New
Mexico, University of Texas), és az USA Kanadával határos kutatóintézetei és egyetemi
tanszékei jártak elöl a kutatásban. A University of Texas (El Paso) egyedi kombinációt
dolgozott ki erre, amikor a jogi és a társadalomtudományi kutatásokat egyesítette a
nemzetközi hírnevû The Journal of Law and
Border Studies-ban.
Nyugat-európai egyetemeken létesültek
az elsõ határkutató központok (The Queen’s
University, Armagh-i Határok Közötti Kutató
központ, Ulsteri Határkutató Központ, a walesi Glamorgan Egyetem Határkutatások
Központja, a dán Border Region Studies
Network, a University of London Geopolitics
and International Boundaries Research Center,
a Warwicki Egyetem szociológiai tanszékén

mûködõ regionális kutatóközpont, durhami,
a bergeni, a nijmegeni és a berni egyetemen mûködõ, határkutatással foglalkozó
mûhelyek). Az EU különbözõ finanszírozási
lehetõségekkel több nemzetközi alapkutatást
indított el (Association of European Border
Regions vagy az 1994 és 1999 közötti INTERREG
A, B, C, vagy az EURES és az EU Border Conflict
nevezetû kutatás a Birminghami Egyetemen).
A hatás nem váratott sokáig: svéd, lett és orosz
központok, kutató tanszékek létesültek (például
a Volgográdi Egyetemen).
Miért ez a nagy érdeklõdés, és mi rejlik
mögötte?
Európában a második világháború után elcsendesültek a viták a nemzetállamok határaival
kapcsolatosan, de a Berlini Fal leomlása
óta a területi és határviták – amelyekre egyre
több kutató hívta fel a figyelmet – leginkább a
nacionalizmus és regionalizmus új formáinak
jelentkezését hozták magukkal. Lényegében e
problematika feltárása az elsõdleges célja az új
interdiszciplináris vizsgálódásoknak, amelyeket
ma már határkutatás, határkultúra-kutatás néven
ismerünk (border studies, cross-border studies).
Ezen új kutatásban az nyert központi szerepet,
hogy a területiség a nemzeti identitásformálódásban meghatározó szerepet játszott a huszadik
század végén. Az ezzel kapcsolatos kutatás
már az 1970-es évek Nyugat-Európájában
megkezdõdött, és számos kitûnõ tanulmányban foglalták össze az eredményeket (Rokkan
– Urwin, 1982).
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A konfliktuskutatásból az derül ki, hogy
több vitatott határterület hovatartozása a többszöri békeszerzõdés ellenére sem oldódott
meg. Most, amikor az Európai Unió egyre
bõvül, talán még fontosabb megismernünk
azt, hogy Európában a nemzeti „tér” és annak kiterjedése mennyire központi szerepet
játszik – sokszor igen szélsõséges ideológiai
színezettel – a nemzeti öntudat és a nemzetállam-mítoszok újraformálásában. Nyilvánvaló, hogy a kérdés ezért került elõtérbe,
ezért került be az Európai Unió, az Európa
Parlament és az Európa Tanács napirendi
pontjai közé 1993-as bécsi deklaráció illetve
az 1995-ös freiburgi találkozó óta. Ekkortól
érzékelhetõ egyfajta váltás az európai uniós
politika szóhasználatában: az „etnikum”,
„kisebbség” és „nemzet” fogalma helyett új
varázsszavak kerülnek elõ, mint „régió”,
„territoriális és nem territoriális kisebbség”, „kulturális identitás”, valamint „kulturális közösség”.
E nyelvi váltás mögött – vitatható módon – nem
feltétlenül a nyugati vezetõi jóakarat keresendõ,
hanem egyszerûen a szükségesség; 1989-ben
a kétpólusú világ felbomlása egy új nemzetállam kialakulását és egyúttal egy hatalmas
kelet–nyugati migrációs hullámot hozott.
Határvidék, határkultúra
A huszadik századi területiség problémáját
nemcsak a mesterségesen meghúzott nem
zetállam-határok jelentik, hanem az azokon
át- és keresztülhatoló nemzeti és etnikai-regionális területek vagy határkultúrák térbeli
elterjedése is. Ezek pontos kiterjedése min
dig is problematikus volt nemcsak a kelet-,
közép-kelet-európai, hanem más európai
államokban is. Az a felismerés, hogy terület és nemzet kérdése lényegében egy és
ugyanaz, nem új. Már a romantika korában
felfigyeltek egyes írók a modern nemzetek
területiségére.
A régió következetesen a nacionalista
mozgalmak áldozatává lett. A tömeges lakos
ságcsere, egyes csoportok kitelepítése, az
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etnikai tisztogatás félelmetes világa ismerõs
Kelet-Közép-Európában. Nem volt ez isme
retlen azonban a fejlettebb Nyugaton sem.
Bár sokan hangoztatják, hogy a 20. század
második felében a francia-német határvi
déken nem létezett nemzeti konfliktus a
német és a francia lakosság között – például
a kelet-európai régióban fellángoló területi
vitákkal szemben –, de nem számolnak a
történeti területi viták következményeivel.
Pontosabban azzal, hogy azután, hogy 1871.
május 10-én Bismarck és Jules Favre aláírták a
porosz-francia háborút lezáró béketárgyalást,
Franciaország mintegy ötmilliárd frank ha
disarcot volt kénytelen fizetni Németország
nak. Elzász-Lotaringia területén – ami a Né
met Birodalom részévé vált – 1871 és 1910
között mintegy félmillió francia cserélt helyet
háromszázezer német ajkúval. Mindezek
mellett, egy másik szélsõségesen naciona
lista „megoldás” volt ezen problémákra a
genocídium, vagy a gazdasági alárendeltség
megteremtése oly módon, hogy egy bizo
nyos közösséget a munkaerõpiac perifériá
jára szorítottak, megvonva tõlük egyben
az alapvetõ emberi és politikai jogokat is
(Mayall, 1990, 82–83.).
Florian Znaniecki a múlt század elején
úgy gondolta, hogy a területi követelések
„sokszor morális vagy vallási eredetûek”,
(így) a mi földünk és az õseink földje kife
jezések emberek tömegei számára válnak
kiemelkedõ jelentõségûvé” (Znaniecki, 1952,
96.). Ez a fogalom visszaidézi a romantika
klasszikusait, Johann Gottfried von Herdert
és Johann Gottlieb Fichtét, akik szerint a
nemzet fogalma nem más, mint közös nyelv és
terület. Ahogyan Elie Kedourie idézi Fichtét:
„Egy állam elsõdleges, eredeti és igazi határai
minden kétséget kizáróan a belsõ határok.
A belsõ határokból következnek a külsõ
határok, azáltal, hogy az ember belak egy
területet. S az embert nem az teszi emberré,
hogy belak egy hegyet vagy folyót, hanem
az, hogy mindezt más emberekkel együtt
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teszi, a természet jogai szerint” (Kedourie,
1967, 70.).
Az idealisták szerint a nemzet természetes
határokkal van megáldva, bár Ernest Renan
már felhívta a figyelmet arra, hogy nem
léteznek „természetes” határok. A nemzeti
földrajzról beszélve Renan több mint száz
éve már azt vallotta, hogy nem ismer önké
nyesebb és károsabb elméletet ennél. Renant
idézve Kedourie elismeri, hogy „nem léteznek természetes határok, sem földrajzi, sem
nyelvi értelemben… a határokat hatalmak
hozzák létre, és a védelmükre bármikor
bevethetõ hadsereggel tartják fent” (Kedou
rie, 1967, 69-70.). James Mayall hasonlóan
érvel: „Nyilvánvaló, hogy néhány határ
– például hegységek, sivatagok, tavak vagy
egy tengerek által körülvett sziget – elfogad
hatóbbnak mutatkozik másoknál, fõként ha
már hosszú ideje fennáll, de mégis ki kell
jelentenünk, hogy természetes határ nem
létezik, csak politikai, kulturális eredetû, me
lyet el lehet foglalni és megszállás alatt tartani”
(Mayall, 1990, 80.).
A határ mint elméleti megközelítési
lehetõség Frederik Barth Etnikai csoportok
és határok (Barth, 1970) címû munkájával
került az antropológia és az ebbõl kiváló
etnikai tanulmányok központi témájává.
Barth tanulmánya nem a politikai értelemben vett határkonfliktusokról szól, noha a
„kulturális határ” fogalmába egyértelmûen
beletartozik a terület és a határ kérdése. Barth
szerint: „A határok, melyekre nagy figyelmet
kell fordítanunk, természetesen társadalmi
határok is egyben, bár rendelkezhetnek
területi megfelelõvel is”, s még hozzáteszi,
hogy „az etnikai csoportok nem feltétlenül
vagy szükségképpen kell, hogy önálló
területeket birtokoljanak” (Barth, 1970, 12.).
Azonban nem huszadik századi érvelés az,
hogy az állam és a nemzet szüntelen dialektikus kapcsolatban áll az adott területtel
mind valós, mind szimbolikus értelemben.
Ahogyan Max Weber korábban megfogal-

mazta, az állam egy meghatározott terület
felett rendelkezik legitim erõszak monopóliumával. Anthony Smith szerint az etnikai
és nemzeti közösségek egyaránt területhez
kötöttek: „Az etnikai csoportoknak nem a
birtoklás miatt fontos a területiség, nem is a
terület éghajlata, elhelyezkedése, természete
miatt – bár ezek is befolyásolják a koncepciót
–, hanem mert van egy érezhetõ szimbiózis
egy bizonyos földdarab és a rajta élõ közösség között” (Smith, 1987, 28.). Smith szerint
az etnikai közösségek alapvetõen három
fontos jellemzõ mentén kapcsolódnak véltvalós területükhöz: „a vallási központok, a
közös emlékezés kapcsolata és a külsõ elismerés” által. A történész Jan C. Heesterman
hasonlóan érvel a határokat illetõen, amelyek
„egyaránt betöltik az elválasztás és az összekötés funkcióját is, [ami miatt] kockázatosak
és veszélyesek” (Heesterman, 1985, 69.). Így
a modern határok kiemelt szerepet kapnak
olyan kis európai államoknál, amelyekben
jellemzõ a gazdasági önellátás és belsõ piac,
valamint a gazdasági-kulturális fejlõdés lendü
lete. A szociológus Shmuel Noah Eisenstadt
szerint ezen államok problémája nem kizáró
lag gazdasági, hanem kulturális is, ugyanis:
„A kis országok egyik legnagyobb kulturális
problémája az, hogy hogyan egyeztessék össze a rangos nemzetközi kultúra befogadását
(mennyiségi értelemben) és saját identitásuk,
valamint a külföldi elismerés megõrzését”
(Eisenstadt, 1987, 69.).
Összehasonlítva Eisenstadt, Smith és Hees
terman gondolatait, John Coakley meggyõzõ
érveket sorakoztatott fel arra, hogy az etnikai és
nemzeti közösségek rendkívül találékonyan
változtathatják, átléphetik vagy forgathatják
fel az államhatárokat a nemzet szolgálatában.
„Az emberek és a föld – írja Coakley – jelentik
a két legfontosabb tényezõt a patriotizmusban
és a nacionalizmusban… Az etnikai csoportok
szorosan kötõdnek egy bizonyos »nemzeti«
területhez, és, hogy követeléseiket alátámasszák, különbözõ történelmi, pszeudotörténelmi
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vagy akár folklorisztikus elemeket is hajlandóak
felhasználni” (Coakley, 1993, 2.). Amikor ez a
nemzeti terület a nemzetállamon kívül esik,
és más csoportok is lakják, akkor a kötõdés
még erõteljesebbé válhat a nemzeti vezetõk
számára (például baszk régió, Észak-Íror
szág, Schleswig-Holstein, Kasmír, Kelet-Timor,
Erdély).
Coakley felvet egy másik fontos kérdést
is: az állam legális keretben fogja össze a
nemzeti-kisebbségi csoportokat a tradicionális
határterületek felett, melyekre pont ezek a
csoportok tartanak igényt. Ezért a kisebbségek egyenesen megkárosítottnak érezhetik
magukat akkor, amikor vélt vagy valós
területükre egy más állam vagy szomszédos
közösség „tolakodik” be. A sértetteknek ezek
után lehetõséget kell találniuk arra, hogy
területi követelésekkel álljanak elõ, mire az
állam vagy megváltoztatja az etno-nacionális
határokat, vagy szétszórja a csoportot az
államon kívül.
Ezen vizsgálatából világosan kiderül az,
hogy minél nagyobb hatást akar gyakorolni
az állam, minél jobban ki akar használni egy
bizonyos területet, annál jobban érezhetik a
helyi közösségek, hogy jogaikat megsértették,
szülõföldjükön erõszakot követtek el. A területi
konfliktus másik dimenziójaként értékelhetõek
azok az erõszakos cselekmények, melyeket a
küzdõ felek szülõhazájuk védelme érdekében
követtek el. Ezek helyszíne – Anthony Smith
szerint – a „szent központok” (történelmi épületek, emlékhelyek, parkok stb.) közelében van,
melyek kiemelt fontosságot kapnak, pláne ha a
„bennszülött” lakosság úgy érzi, hogy az újonnan
érkezettek el akarják foglalni az õsi, „szent” területet (Erdély, Ajodha, Jeruzsálem, Észak-Írország
vagy a japán partoknál fekvõ Kurili-szigetek).
Kétségtelen, hogy a 19. század óta kialakult
nemzetállamok olyan korlátozott területek,
melyeket veszélyes, érzékeny határok vesznek körül. Franciaország az élõ példája a
modern európai politikai szimbolizmusnak.
Olyan határokkal rendelkezik, melyekrõl az
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1872-es Larousse-féle Grand dictionnaire
universel du XIXe siècle azt írja: „Minden
határvidék, melyet Isten kezébõl kapott, és
melynek részét képezik a forradalmi újjáala
kulás római és kelta múltjának visszahódított
területei és fõként Tolbiac csatamezeje, illet
ve a charlemagne-i síremlék” (Heesterman,
1985, 59.). Ez a megfogalmazás tökéletes
példája annak, hogyan válnak területi és
történelmi határok – és velük sírok, temetõk
és halott hõsök – „szentté” vagy istentõl ere
deztetetté a nemzetek számára, attól függet
lenül, hogy az idõk során miként változtak
az államhatárok. Ebben a kontextusban
talán a francia-spanyol határvitákról szóló
tanulmányok fogják át a legjobban a határok
természetének kutatását. Peter Sahlins szerint,
a határvidék nagy szerepet játszik az állam
és nemzet kialakulásában: „a határvonal mi
lyenségét és jelentõségét a helyi, határvidéki
társadalmi kapcsolatok határozták meg, tehát
a helyi és nemzeti érdekek dialektikája alakí
totta ki a nemzeti terület határait” (Sahlins,
1989, 8.). Sahlins azt hangúlyozza, hogy a mí
toszteremtésben a periféria játssza a legfõbb
szerepet, a centrum csak késõbb tulajdonítja
el a vezetést. Az államok meghatározzák a
határaikat, szabályozzák a határátlépést, és
dokumentumokat (útlevél, határátlépési engedély) használnak arra, hogy ellenõrizzék a
határforgalmat és együttmûködést. De minél
erõsebb a szabályozás, annál nagyobb a vele
szembeni ellenállás is. Az olyan fogalmak, mint
„illegális bevándorló”, „vendégmunkás”, „menedékjogot kérõ” vagy „menekült”, jól lefestik az
Európai Unió országainak azon problémáját,
hogy fenntartsák a nemzeti és nemzetközi
határokat.
A kelet-közép-európai határrégió
Ezt a régiót az elõzõ századokban úgy jelölték ki, mint a nyugati civilizáció legkeletibb
részét, Európa és Ázsia közötti határvidékét.
Egy tanulmány, például, úgy határozza meg
Kelet-Közép-Európa határait, mint a nyugati
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német-olasz nyelvterület és a volt Szovjet
unió politikai határvonala közötti határvidé
ket, míg az észak-déli paramétereket a Balti
kum és a Földközi-tenger jelenti (Magocsi,
1993). Történelmi-politikai nézõpontból
Közép-Kelet-Európa határait sokféle erõ
változtatta: háború, gazdasági konjunktúra és
dekonjunktúra, etnikai villongás és változó
nemzetközi erõviszonyok. Nem véletlen te
hát, hogy egyes tudósok úgy utaltak erre a
régióra, mint a rendkívül gyakori felkelések
és háborúk, általában: a nem európai minõ
ségek hazájára. A századforduló tájától Nyu
gat-Európában uralkodóvá vált az a nézet,
hogy Közép-Kelet-Európa Oroszország és
Németország közötti határvidéke ráadásul
veszélyes határvidék. Viscount Rothermere
– a brit miniszterelnök tanácsadója az 1919es párizsi béketárgyalásokon – szerint ez a
terület „Európa lõszerraktárának számított”.
Többen hasonlóan fogalmaztak, amikor ezt
a határrégiót „válságzónának”, „az etnikai
törésvonalak zónájának” nevezték.
Ezen definíciók elõfutárának tekinthetõ az
a geopolitikai koncepció, mely szerint a Római
Birodalom, majd késõbb az Osztrák-Magyar
Monarchia keleti része perifériára szorult
Európában, és már csak úgy utaltak rá, mint
a fejlett nyugat és a technikailag kevésbé
fejlett kelet közötti határvidékre. Ezt Dudley
Seers is megfogalmazta: „A nyugat-európai
rendszeren belül minél keletebbre van egy
állam Németországtól, annál rosszabbak a tár
sadalmi viszonyai… Míg Magyarország és
Lengyelország valahol a cetrum és a periféria
között helyezkedik el, addig Bulgária és Romá
nia tisztán periférikus jellegû, mind gazdasági
struktúrájában, a nemzeti bevételeket tekintve,
társadalmilag, és jobban függ az importált
technológiától is” (Seers, 1979, 20.)
A II. világháború utáni államhatárok fenn
tarthatóságát a párizsi, potsdami, és jaltai
megállapodás, valamint a sztálini nemzetfogalom legitimálta. A nemzet e megfogalmazás szerint egy olyan történetileg stabil

közösség, amely nemcsak közös nyelvvel,
gazdasággal és kultúrával bír, hanem joga
van az önmeghatározásra és közös területre
is. A kelet-európai határokról a 20. században
elõször 1918-ban, majd 1945-ben döntöttek,
ez utóbbi alkalommal mind Moszkva, mind
a nyugati hatalmak részvételével. Néhány
politikus és tudós természetesnek vette
létüket, míg mások szkeptikusabbak voltak.
Valójában az 1960-as és 70-es években a legtöbb etnológiai és antropológiai tanulmány a
szimbolikus határokra helyezve a hangsúlyt,
a nemzeti nyelv és kultúra ellenében érintet
lenül hagyta a tényleges határok kérdését.
Visszanézve természetesen könnyû azt
mondani, hogy az akkori tudósok eléggé
lassan jöttek rá arra, hogy a sztálini nemzet–
terület koncepció már eleve elhibázott volt. A
nemzetek ugyanis eléggé messze állnak attól,
hogy stabil közösségek legyenek, s ráadásul
az önmeghatározás jogával a szocializmus
idõszaka alatt nem élhettek. A közös szovjet,
jugoszláv és csehszlovák nemzet kialakítását
vizsgálva, teljes bizonyossággal kijelenthetõ,
hogy a marxista-leninista elmélet a gyakorlatban nem mûködött, de sokkal jobban kitalált
internacionalizmus volt, mint a 19. századi
kitalált nemzetidea.
A „keleti blokkban” az általánosan elfo
gadott marxizmus-leninizmussal átitatott
tudományoknak közel negyven évébe tellett
az, hogy felismerjék, az etnikai csoportok
mindegyike él és virul, és boldogulásuk
létfontosságú az állam fennmaradása szem
pontjából. Ennek felfedezése azonban már
túl késõn érkezett a totalitárius rezsimek
számára, amelyek addig kitelepítéssel,
erõszakos asszimilációval és terrorral próbálták megoldani a kisebbségi kérdéseket.
A leviatáni kommunista állam hiába próbálta
likvidálnia az etnikai csoportokat, pártokat
és sajtót, helyükbe hasonló, a hivatásos ideo
lógiát képviselõ intézményeket helyezve. A
probléma nem is igazán magukkal az intéz
ményekkel volt, hanem inkább azzal, amit
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ezek képviseltek. Bulgária, Jugoszlávia és
Románia esetében ezek a rejtett, szunnyadó
– törökök-bolgárok, szerbek-horvátok, cigá
nyok-albánok, magyarok, németek, zsidók,
cigányok és románok közötti – etnikai ellen
tétek okozták a gyûlölt rezsimek összeom
lását. Amint ez megtörtént, erõszakhullám
indult Koszovóban, Erdélyben, Örményor
szágban, a balti államokban és Közép-Ázsiá
ban, néhány nap alatt témát szolgáltatva a
helyi és nemzetközi sajtónak.
1989 óta beszélhetünk a nemzeti moz
galmak és territoriális konfliktusok nem várt
újjáéledésérõl, valamint teljesen új nemzetál
lamok kialakulásáról. Míg néhány nemzet
(cseh, szlovák, szlovén, horvát, szerb)
államilag is újjászervezõdött, mások (lengyel,
magyar, román) újrafogalmazták nemzeti
identitásuk alapjait. Sok kisebb etnikai csoport is (roma, lett, zsidó) megerõsítette vagy
újjáalkotta identitását, míg a szovjet birodalom romjaiból számos nemzetállam született
(Macedónia, Moldova, Szakha [Jakutia]).
A közép-kelet-európai régió mint poli
tikailag érzékeny határvidék alakult újjá,
amelynek huszadik századi identitását a nem
zeti törekvések is formálták. Természetesen
Renan megállapítása ma is igaz: a földrajz
alapvetõen nem határozza meg a nemzetet,
de meghatározza a nemzeti mozgalmat, azt
a politikai folyamatot, amit – bár a magyarban ez rosszul hangzik – nacionalizmusnak
nevezhetünk. Ugyanúgy meghatározza a
földrajz és területiség a nemzeti identitást és
annak elõképét, a nemzeti képzeletet.
Természetesen izgalmas kérdés a kuta
tás számára, hogy honnan erednek azok
a térképzeletek, területképek, határviták,
melyek mentén kiformálódnak és a külsõ
hatások kereszttüzében újjáélednek az etni
kai és nemzeti identitások. A határkultúra
és határkutatások elméletei szerint, a határmitizálás lényegét nem feltétlenül a nemzet
feltalálása vagy a különbözõ nemzetképek
fel- s kitalálása modellel tudjuk megragadni.
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Bár kétségtelen, hogy Benedict Anderson
után, sokan éltek a „kitalált nemzet” fogalmával, ami viszont nem könnyen alkalmazható
területekre, országokra és földrészekre egy
aránt. A nemzeti szellemû – sokszor túlfûtött
felhangoktól sem mentes – diskurzus mint
egy távoli, védõbástyaként funkcionáló anya
földre utal a határvidékre. A nemzeti elit fõként
úgy tekint rá, mint a saját nemzeti területe
szempontjából legfontosabb régióra, a kultúra és nemzet bölcsõjére.
A brit történész Carlyle MacCartney arról
írt egyik, a régió kora középkorával foglalko
zó munkájában (ami egyébként Anthony
Smith elméletét is megalapozta), hogy a
Közép-Duna-medence „természetes egysé
get”, „harmonikus egészet” alkot. A régió
politikatörténetét vizsgálva világossá válik,
hogy az itt lévõ államokra és a határvonalak
kialakulására kétfelõl is nyomást gyakoroltak,
a Habsburg-ház és az Oszmán Birodalom
irányából is. Így a terület különbözõ részei
(Felvidék, Délvidék, Erdély) speciális hûbéri
viszonyt élhettek meg, sokszor ellenséges
politikának alávetve magukat. Az Oszmán
Birodalom hanyatlása után, hogy megtart
ható legyen ez az óriási terület, a Habsburg-ház
különös figyelmet fordított a határok õrzésére.
Az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlását
követõen a területek más és más nemzetállamok részeivé váltak.
A nemzeti értelmiség számára a távoli terület évszázadai nem egyszerûen csak történeti
tények, hanem a nemzeti kultúra zivataros
évszázadai is egyben. Mivel ez a kulturális
terület rendelkezik azzal az elõnnyel, hogy
távol esik a centrumtól, ezért úgy tekint
hetnek rá, mint egy történelmi, õsi területre.
Számukra a határrégió valaminek a vége és
a kezdete egyaránt: területeit és földrajzi jel
lemzõit azonosítják a nemzeti történelemmel,
a jellegzetes folklórral és egy „nemzetileg”
felismerhetõ életvitellel. Többen felismerték,
hogy a nemzeti mozgalom kezdetekor az
etnográfia, nyelvújítás és folklór központi
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szerepet játszik. Érthetõ tehát, hogy a nemzeti
tudományok meglehetõsen gyakran szerepeltetik a „távoli vidéket” mint néprajzilag
izgalmas és archaikus szülõhelyet (például
a magyar kultúrában Erdély). A szlovák
nemzeti kultúrában a magas-tátrai õslakos
(juhász, hegylakó?) figurája ilyen kiemelkedõ
jelentõségû. Hasonlóan a lengyel nemzeti
történelemben is megtalálhatjuk a Kresy néven ismert „távoli vidéket” – részben
Litvánia, Belorusszia és Ukrajna területén –,
amit a „lengyel kultúra egyik bölcsõjeként”
tartanak számon.
A nemzeti diszkusszióban ezt az érvelést
terheli az a tény, hogy a távoli határvidék a
hagyományos kultúra határa maradt és ma
rad a mai napig is. A nemzeti nézõpont sze
rint nem fogadható el az államhatár, ugyanis
a nemzeti kultúra határvonalai sokkal távo
labbi területekre esnek.
E határvidék-felfogás újra és újra meg
erõsíti az értelmiséget felsõbbrendûségében,
egyben segít ellenállni a szomszédos
államokból eredõ megosztó, esetleg revizionista törekvéseknek. A határrégió múltjának újraélesztésével, az egyes rezsimek
miatt marginalizálódott, etnikai-nemzeti
csoportok létfontosságú „ellenállási forrást”
teremthetnek maguknak. Michael Taussig
hasonlóan fogalmaz a „Harmadik világ”
határainak problematikájával kapcsolatban:
„A határok eltûntek, és egyben kiterjedtek is,
hogy elfedjék azokat a területeket, amelyeket valaha elválasztottak, így lassan minden
föld határvidékké alakul át.” (Taussig, 1993,
249.). Ez olyan értelmezési keretet ad,
amelyben a határvidék a nemzeti földrajz
legfontosabb régiójává válik. Manapság,
amikor a kelet-közép-európai politikusok
és értelmiségiek az Európai Unióhoz való
csatlakozás lázában égnek, a politikai határokat még mindig a nemzet határaiként
fogják fel, beleértve azokat az elszakított
régiókat, ahol az anyanemzethez tartozó
kisebbségi csoportok élnek.

Ahhoz, hogy a nemzeti múlt kellõképpen
eredeti vagy éppen teljesen idegen legyen, a
történelmet manipulálni kell, hiszen csak
így bizonyítható a területi integritás vagy
az autonómiakövetelés. Ebben a kreált tör
ténelemben a feleknek fel kell ruházniuk
egy területet, ahová a cselekményeket és
szereplõket helyezhetik, s távoli határvidék
erre tökéletesnek bizonyul. Mivel ez a terület a nemzet kialakulásához és a történelmi
fordulópontokhoz köthetõ, ezért még
jobban telítõdik szimbolizmussal és érzelmi
szálakkal. Ahogyan Edwin Ardener írja: „a
távoli vidékek a múlt romjaival telítettek”.
Ezen az „archaikus” színhelyen tehát a
nacionalista elitnek már csak egy bizonyos
lakosságra vagy összetartó etnikai csoportokra
volt szüksége, melyekre azt a feladatot rótta, hogy
továbbvigyék a szentnek és tradicionálisnak
tartott kultúrát. Itt tehát a múlt kibogozhatatlanul
egybeszövõdik a mindennapi élettel. Annak ellenére, hogy ezek a határok megfoghatatlannak
tûnnek, rosszul megrajzoltak és változók, ez az
a pont, ahol a fájó történelmi események felhasz
nálhatóságát tapasztalhatjuk.
A centrumban állók e terület egyedüli
védelmezõinek tartják magukat, akik segí
tettek átformálni azt, de a valóságban éppen
ellenkezõ eredményt értek el: a távoli vidék
nek el kell szenvednie a megkülönböztetett
kulturális, történelmi helyzetébõl fakadó kisa
játítást és nem megfelelõ bánásmódot. Ez a
romantikus geopolitika kettõsségre épül: (1)
a centrumnak újra és újra meg kell erõsítenie
vezetõ pozícióját a határvidékkel kapcsolat
ban, és (2) a perifériának meg kell õriznie
távoli határvidék jellegét, függõ voltát, töré
kenységét, parányiságát és elõnytelenségeit.
A nemzeti tudományok számlájára is írható
e távoli határvidék-kép ideologizálása és idealizálása. Amint az a nemzeti érzelmektõl sem
mentes vitákból kiderül, a távoli határvidéken
az élet tömérdek kulturális és politikai
felkeléssel, krízishelyzettel jellemezhetõ. A
régió lakosságának szembe kellett néznie
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az olykor baráti, néha ellenséges nyomásra
született kihívásokkal. Ennek egyenes eredménye, hogy életüket külföldiek, vendégek
vagy turisták közelségében kell élniük. A
határvidékek lakóinak folyamatos kap
csolatban kell lenniük idegenekkel vagy új
jövevényekkel. Ez lehet az oka annak, hogy
az ezen a területen élõk néha szélsõséges,
erõszakos viselkedést mutatnak a bevándor
lókkal vagy akár a saját lakosságukkal szem
ben. Ezzel párhuzamosan természetesen a
békés együttélésre is szükségük van, a túl
élés érdekében. A nemzeti történetírásban a
centrum mégis azt érzi, hogy a határvidéket
állandó támadás fenyegeti. Amikor pedig a
centrumot éri támadás, a periféria feladata,
hogy a jövõ generációi számára egyedül vigye
tovább és mentse meg a hagyományokat.
A határvidéken élõk bábáskodtak a nem
zeti kultúra és történelem születésénél,
egyben táplálták fejlõdését az „idegen”
közegben. A konyhájuknak, zenéjüknek,
öltözködésüknek, táncaiknak és épületeiknek szinte már kötelezõen ki kell fejezniük
ezt a fajta közelséget és a sikeres asszimilációt.
A határvidékek lakóinak ez az együttélés
akarva-akaratlan – mindennapi realitás. A
kulturális különbségek egzotikuma beleillik
a tudósok, néprajzkutatók és történészek
által kreált képbe. E képnek az a célja, hogy
megmaradjon a régió „távoli,” archaikus
természete. Az egzotikum fenntartása így az
egyik elsõrangú feladata a határvidéknek.
A centrum szinte dicsõíti a távoliságot és
elmaradottságot, mert – saját magával ellen
tétben – a távoli vidék valamiféle „törvényen
kívüliséget” szimbolizál. Ezért ezek a régiók a
folyamatos „eseménytúltengés” állapotában
vannak. Ám másféle törvényszerûséget is találunk itt, a sokszínû etnikai összetétel sajátos
„nemes barbárokat” nevel ki, kiket a többség
és a kisebbség másként ábrázol.
De a határvidékek lakóira nem szabad
úgy tekintenünk, mint hibridekre, akiknek
nincs önálló nemzeti identitásuk, és csak egy
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betelepítés honosított polgárai. Amit Donna
Flynn ír a nigériai határvidékrõl, igaz más határvidékre is. Az ilyen határterületek lakóinak
„fel kell ismerniük azt, hogy több nemzethez
tartozásuk miatt azzal a kölcsönös elõnnyel
rendelkeznek, hogy manipulálhatják a határvonalat, tárgyalhatnak róla… határnak lenni
jelent elválasztást és összekötést; kirekesztést
és befogadást; függetlenséget és függést egyaránt” (Flynn, 1994, 327.). Ez csak egy a számos
ellentmondás közül, mely a határvidékeket
meghatározza. Hasonló ellentmondás a hovatartozás kérdése, amely sosem egyszerû
és nem is egyirányú, hanem sokoldalú és ellentmondásos folyamat; az „állampolgári hûség”
ingadozik az állam, régió, nemzet és etnikai
csoport között.
A nemzeti elit nem csupán elképzeli;
folyamatosan át is alakítja a határvidéket,
amely nõ vagy összezsugorodik a politikai
erõk súlya alatt. Az igazi régió sokféle más
régióval kapcsolatos felfogást eredményez,
és az írók, kutatók által leírt helyi tapasz
talatokból, történetekbõl számtalan variáció
jöhet létre. Többen kijelentették már ebben
a kontextusban azt – erre emlékeznünk
kell, amikor Benedict Andersont idézzük –,
miszerint a nemzetet nagyrészt költõk és írók
találják ki: a nemzeti kultúrát megtestesítõ vidé
ket sok esetben is õk írják át, s eredményeiket
(vágyaikat?) politikusok vagy fanatikusok
valósítják meg.
A határkultúrát tanulmányozó kutatók
generációról generációra felfedezik azt, hogy a
határvidék különleges kulturális jegyei egyfajta
jelzésként vagy figyelmeztetésként szolgálnak
arra nézve, hogy miben különbözik ez a
régió a többitõl. A határvidékek nemcsak körülvesznek és távol tartanak, hanem létrehozzák
a saját jelenlétük logikáját. Ezek a területek
nem igazán nevezhetõek sötétnek, üresnek
vagy áthatolhatatlannak. Ardener szerint a
határvidékek a múlt romjaival telítettek, és
talán ez biztosítja számukra a külvilággal való
folyamatos kapcsolattartást. A határvidékek
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telítettek interakciókkal, zûrzavarokkal és
kétértelmûséggel, mert olyan kultúrák küszö
bét jelentik, melyek soha nem érnek véget,
hanem új életfomákhoz vezetnek. A küzdõ
felek úgy tekintenek a határvidékre, mint a
nemzeti tradíciók szükséges formálójára, ame
lyek felfedik a másképpen fel nem merülõ
dichotómiákat és fontos tényeket. Ardenert
idézve: „A távoli vidékek sokszor sugallják a
megállíthatatlan pesszimizmus vagy az utópikus
optimizmus, a változás és hanyatlás képét”.
Így a határrégió nemcsak egyszerû utópia,
hanem egyben az utópia átformálásának
egyik lehetséges változata is.
Összefoglalva a fentieket, fontos kiemel
ni, hogy a területiségnek van nem territoriális
összetevõje is. Sõt, ahogyan ezt több területi
vita körül kialakult mítosz is mutatja, a nemzeti
területtel kapcsolatos vádaskodások sokszor
nem is területiként jelennek meg. A vitákból
nyilvánvaló, hogy a nemzetnek, mind a területiségnek vannak elõ- s utóképzetei. A semmibõl
nem lehet egy nemzetet, akár egy régiót vagy or-

szágrészt kreálni. Tehát a határvidék nemcsak
egyszerûen szimbólumként funkcionál, mivel
a szimbólumok magukban semmire sem ele
gendõek; a képzeletet – csakúgy, mint az elméletet–valóstárgyakhoz,emberekhez, területekhez
kell kötni ahhoz, hogy föltöltõdjön értékekkel és
érvekkel. A határvidék többkultúrájúsága ehhez
szolgáltat megfelelõ valós alapot.
Elemzésem során próbáltam rávilágítani
azon alapvetõ módozatokra, melyekkel a
nemzetek és államok megkísérlik megszerez
ni, újradefiniálni, tárgyalni saját identitásukat,
ezzel befolyásolva saját határaikat, de másokét
is. Ez eklatánsan bizonyítja a nemzeti elitjének
küzdelmét azért, hogy birtokolják – sokszor
szimbolikusan – azt a közös régiót, amit magukénak éreznek. A határrégió ilyen, történeti-politikai tematizálása kimerítõ kutatási lehetõséget
ad az állammal, a nemzettel és az identitással
foglalkozó kutató számára.
Kulcsszavak: határkultúra, regionális kuta
tások, Európa, Közép-Kelet-Európa
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Ebben, a bevezetõ fejezetben – kutatásunkhoz
kapcsolódva – az oktatáspolitika fõ jellemzõit
vázoljuk. Elõterében az oktatáspolitikának
a munkaerõ-kereslettel és foglalkoztatással,
valamint a finanszírozással és hatékonysággal
összefüggõ gazdaságtani és szociológiai kér
dései állnak. Tudományok szerinti elemzé
sében az ágazati szakpolitikákra jellemzõ
interdiszciplinaritást érvényesítjük.
1. Politika és szakpolitika
A politika fogalmi körét a történelem folyama
tosan változtatta. Az ókorban az államot és
intézményeit,2 a középkorban a hatalom
megszerzésére, megtartására és a célok
elérésére irányuló eszközök és módszerek
tanát3 értették alatta. Korunkban politika
alatt az állam céljait és szervezeti rendszerét,
valamint a hatalom megszerzéséért, illetve
megtartásáért folyó tevékenységet értik.
A mai polgári demokráciákban a politika
irányítói és a hatalomért folyó versengés
vezetõi a politikai pártok, további résztvevõi
1
Az OTKA keretében most induló kutatás (T 049593) fõ
célja az oktatáspolitika széleskörû elemzése, közvetlen
eredményetudományosigényûszakkönyvlenne,ami–többek
között – a pedagógusképzésben tankönyvként is szolgálhatna.
Akutatásokrészeredményeit különbözõ folyóiratokban bocsátjuk vitára, kérve az olvasókat, hogy a publikációihoz
szóljanak hozzá, kritikaiészrevételeitakutatástémafelelõseinek
e-mail címére küldjék meg. Segítségüket elõre is köszönjük.
2
Platon, Arisztotelész
3
Niccolo Machiavelli

38

a különbözõ érdekeket képviselõ szakszer
vezetek, kamarák és civil szervezetek.
A politika személyes irányítói általában
hivatásos politikusok. „A politikusok célja
az, hogy politikai hatalmukat maximalizálják,
mivel ez tekintélyt és befolyást biztosít… Eb
bõl az következik, hogy a politikusok nem
mindig olyan politikát folytatnak, amit a
»közérdek« követelne. Elsõsorban arra figyel
nek, hogy politikájuk milyen hatást gyakorol
népszerûségükre… Lehetséges…, hogy egy
hosszú távú állami beruházás jelentõs hozamot
biztosítana a közösségnek, […] A politikusok
azonban a »megtérülés« idõtartamát inkább
a legközelebbi választás idõpontjához viszonyítják. Így azon beruházásokat fogadják
el, amelyek a választás idõpontja elõtt nem
sokkal már szemmel látható hasznot eredményeznek… A politikusnak az a fontos, hogy
a közcélú befektetés révén szavazatokat nyerjen.”
(Cullis – Philip, 2003, 128.)
Az „irodalom […] rámutatott arra, milyen
nagy mértékben függ a politikák kimenetele
a bürokratikus végrehajtástól, és ezzel össze
függésben a bürokráciák döntõ szerepére
az elosztási döntések meghozatalában és
kikényszerítésében […] Ez gyakran annak
az elképzelésnek a passzív elfogadásához
vezet, hogy a szakpolitikákat a végrehajtás
szempontjainak kell meghatározniuk, „alul
ról felfelé”, nem pedig fordítva, de egyben
kiemeli a közigazgatásnak a kormányzati
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munkában elfoglalt központi helyét is”.
(Godin – Klingemann, 2003)
2. A szakpolitikák
A mai politika és az azt megvalósító állam
igazgatás, a nemzetállamok keretében, az
újkor elején indult fejlõdésnek. Az állam
igazgatásban a politika ágazatok szerint spe
cializálódott. A kifejlõdõ szakpolitikák felelõs
képviselõi a minisztériumok.
A szakpolitikák nem egyszerre és nem
egyformán fejlõdtek ki. Már a kezdetén fej
lõdésnek indultak a külügy és a belügy, a
pénzügy, illetve a gazdaság minisztériumai,
illetve szakpolitikái. A szolgáltatások újabb
ágazatai, például az egészségügy és az okta
tás szakpolitikái csak századokkal késõbb
indultak fejlõdésének, és sok országban még
a 20. században sem fejlõdtek ki.
A mai politológiai irodalomban, különö
sen az amerikai politológiában a szakpoli
tikák helyét a közpolitika foglalja el. Ez alatt
a közösségi érdeket közvetlenül képviselõ
szolgáltatásokat értik. A közpolitika a 19.
század végétõl egyre inkább elõretört, és
az állam gazdasági és társadalmi szerepének
növekedését vonta maga után.
„Kiépül elõször is a közigazgatás országos
rendszere, s a 19. század végén a közoktatás,
közegészségügy és társadalombiztosítás
(«közbiztosítás» mint nyugdíjrendszer) nagy
társadalmi újraelosztó rendszereinek alapjai
is. […] Különösen a nagy világválság (192933) után, de maga a közpolitika tulajdonkép
peni kialakulása a második világháború idõ
szakára tehetõ. […] A „társadalmi tervezés”
vagy szûkebben gazdaságirányítás, ami a
világháború alatt gyakorlattá vált, szoros
összefüggésben volt az Egyesült Államok
ban is jelentkezõ hadigazdálkodással és
részleges «hadiállapottal», az erõforrások
koncentrált és államilag ellenõrzött felhasz
nálásával, amelynek bizonyos módszerei
és szervezetei spontánul és oldottabb
formában azóta is megõrzõdtek.” (Ágh,

1993) Mindez szorosan összefügg a Keynes-i
gazdaságpolitikával.
A kibontakozó jóléti állam a közpolitikák fejlõdésének újabb szakaszára, a kormányzati tervezési, fejlesztési és beruházási
stratégiákon alapuló szociális piacgazdaság
kialakulására vezetett. Ennek erõsödését a
„szocialista világgazdasági rendszerrel” folytatott
hatalmi versengés is ösztönözte.
A 20. század vége felé bontakozik ki a közpolitikák fejlõdésének újabb szakasza, amelyben a hangsúly a hosszú távú tendenciákra, a
történelmi hagyományokra és a kulturális
mintákra helyezõdik át. A hetvenes évektõl
erõsödõ gazdasági nehézségek válságba
sodorták a jóléti államot. Megerõsödik a
„neokorporatizmus”, a közpolitikában megnõ
az érdekképviseletek és a civil szervezetek
szerepe.
Az ágazati szakpolitikák sokféle ismeretet
igényelnek. Az agrárpolitikához például
szükség van agrotechnikai szakképzettségre,
de ennél fontosabb a termékek piacainak
ismerete, bár egy mezõgazdasági nagyüzem
termelésének irányítása természetesen elsõ
sorban agrotechnikai szaktudást igényel. Az
ágazati profilnak megfelelõ tudományági
ismeret (például a közoktatáspolitika ese
tében a pedagógia) mellett minden ágazat
irányításához rendelkezni kell a vonatkozó
közgazdaságtani, társadalomszociológiai és
más ismeretekkel. Az ágazati szakpolitikák
tartalmilag az adott ágazat irányításához,
vezetéséhez és szervezéséhez szükséges
ismeretek interdiszciplináris szintézise.
A fejlett, demokratikus piacgazdaságok
ban az ágazati szakpolitikákért felelõs
minisztériumok fõ feladata a stratégiai
tervezés és irányítás, az operatív feladatok
decentralizálása a kompetens területi és más
szervezetekhez, valamint a központi igazgatás
operatív ügyeinek intézése. Munkájuk eredmé
nyességét és hatékonyságát elsõsorban az
ágazati szakpolitika professzionalizálódása
határozza meg.
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A fejlett demokráciák minisztériumainak
vezetõ munkatársai általában elismert szak
emberek, akik hosszú ideje végzett szakmai
munkájuk eredményei alapján kerülnek a
vezetõ helyekre, és azokban tartósan, a vá
lasztási eredmények alapján esetleg változó
politikai vezetõ(k) cserélõdése esetén is a
helyükön maradnak.
Korunk közpolitikájában elõtérbe került a
pártok és szervezetek közötti érdekegyeztetés.
E folyamatban Magyarországon növekvõ
szerepet játszik az Európai Unió, amelyben
a hatalom sokféle szereplõ között oszlik meg,
és koherenciáját a folyamatos egyeztetés és a
kommunikáció biztosítja. Az „új kormányzás”
legfontosabb eszközei:
• a társadalmi partnerekkel folyó dialógus;
• a legsikeresebb megoldások terjesztése;
• a szakértõi szerep felértékelõdése, véle
ményük legitimáló hatásának kihasználása;
• a magánszereplõk közötti megállapodá
sok intenzív ösztönzése, önszabályozó
képességük erõsítése;
• az érintettek viselkedésének megfigyelése
és a közösségeken belüli társak ellenõrzése
(peer control);
• a fejlõdési célok meghatározása és az oda
vezetõ út bátorítása (Halász, 1993).
Végül is az „új kormányzás” a funkciona
lizmus elõtérbe kerülését jelenti – s lénye
gében depolitizálással jár – az erõforrások
meghatározásában, az ágazatok és nagy
programok közötti elosztásában a többszintû
informális egyeztetések bonyolult rendsze
rére épül, az elosztásban felerõsödik a ter
vezés szerepe.
3. A szakpolitikák specifikuma
A szakpolitikák legfontosabb specifikuma,
hogy a feladatkörükbe tartozó piacot részben
a közérdek védelmében kell szabályozniuk a
magánérdekkel szemben, részben a kollektív
magánérdek javára és megbízásából védeniük kell a közösség piacát az egyes piaci
szereplõk magánérdekeivel szemben.
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Ezt a liberalizmus ideológiája, illetve elmélete
alapján lehet vitatni, de a gyakorlatban minden
ágazatban ez érvényesül. Ezt bizonyítja a
„legszentebb” magánpiacon, a pénzpiacon
a kamat és árfolyam általánosan elfogadott
(bár nem állami, de) központosított szabályozása.
Az állam szabályozó szerepe nyilvánva
lóan nagyobb és szélesebb körû az oktatás
politikában, ahol a finanszírozásban nagy a
költségvetés szerepe, és dominál a nemzeti,
illetve a kollektív érdek.
A központi szabályozás önmagában
is nagy hatalmat ad az államigazgatás kezébe. Az igazgatás ugyanakkor kollektív
gazdálkodó szervezet is, amely a társadalmi
termék fele-harmada felett diszponál. Ennek
azonban több kockázata van. Az egyik az:
„ahogy léteznek csak a piacra jellemzõ »piaci
kudarcok«, ugyanúgy vannak a politikai szféra által mûködtetett kormányzati intézmények
döntési mechanizmusaira speciálisan jellemzõ
»politikai kudarcai«, vagy »kormányzati ku
darcok«, amelyek a vonatkozó intézmények
sajátosságaival, köztük költségérzéketlensé
gükkel, rugalmatlanságukkal vagy bürokrá
ciára való hajlamukkal függenek össze”. (Pete,
2005, 180.)
Más kockázatot jelent a korrupció. A tõ
kés megrendelõi piacot a profitérdek elég
jól védi a korrupció ellen. Annál nagyobb
gond, hogy a magánérdek korrumpálja az
államigazgatást mint megrendelõt, növelve
ezzel annak veszélyeztetettségét a döntés
elõkészítés körében. Az ellene alkalmazott
módszerek egyike se eléggé hatékony, amit
a versenypályázatok (tenderek) gyakorlata
jól mutat.
A korrupció ellen tulajdonképpen két
módszer egyidejû alkalmazása nyújthat vi
szonylagos védelmet. Hivatástudattal rendel
kezõ, nagy szaktudású munkatársak kiválasz
tása, magas fizetése s megbízatásuk stabili
tása, valamint a polgári tisztesség ethoszának
kialakítása és erõsítése.
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A rendszerváltáskor kialakuló hazai piac
gyorsan leértékelte az alacsony szinten rögzített
bérek relatív értékét. Az államigazgatás legképzettebb szakembereit gyorsan magához
szippantotta a magánszektor, és taszította
õket az új hatalmi elit bizalmatlansága is.
Emellett az egymást váltó kormányok nem
csak az államigazgatás csúcsait foglalták el,
hanem az egész igazgatást híveik és klienseik
zsákmányaként osztogatták. Egyre inkább
a „zsákmányelv” nyer teret a karrierelvvel
szemben.
4. Tudás és iskolai oktatás
Az oktatáspolitika fejlõdése szorosan össze
függ a tudás és az iskolai oktatás közötti
kapcsolattal. A 20. század második felében a
tudományos és mûszaki fejlõdésben jelentõs
változások következtek be. Az információs
társadalomban megnõtt az információk
átadásának-átvételének sebessége. Ez
felértékelte a tudás és ezzel az oktatáspolitika
szerepét. A változás megértésének kulcsa, a
tudás és az iskolai oktatás közötti kapcsolat
helyes értelmezése.
Ez különösen fontos a posztszocialista
országokban, amelyek a közgondolkozás
ban a korábbi évtizedekben a tudás olyan
szorosan kapcsolódott az iskolai oktatáshoz,
hogy a két fogalom szinonim kifejezésnek
tûnt. Ez a pedagógusok egy részénél és sok
oktatáspolitikusnál ma is félreértésre vagy
félrevezetõ következtetésekre vezet.
Nyilvánvaló, hogy az iskolai oktatás
korunkban is a korszerû tudás megalapozá
sának fõ eszköze és módszere. Korszerû és
színvonalas tudás ma már nem szerezhetõ
megalapozó oktatás nélkül. Ebbõl azonban
nem következik, hogy a két fogalom között
ne lenne lényegi különbség. Sõt még az
sem következik e tézisbõl, hogy az oktatás
feltétlenül a tudást fejleszti, és minden iskolai
oktatás elõmozdítja a gazdasági fejlõdést, és
társadalmi haszonnal jár. A kapcsolatuk nem
szükségszerû és nem is egyértelmû.

Ez a felfogás fejlett nyugati országok ér
telmisége számára annyira evidens, hogy az „emberi tõke” gazdaságtan-elméletének alapítója, a
Nobel-díjas Theodore W. Schultz, elegendõnek
tartotta, hogy csupán lábjegyzetben utaljon
arra, hogy az oktatás, annak minõségétõl
függõen, elõsegítheti, de hátráltathatja is egy
ország fejlõdését. (Schultz, 1983) Az oktatás és a
GDP-ben mért gazdasági fejlõdés összefüggése
csupán feltételezésen alapszik, és az oktatás
gazdasági hozamával kapcsolatos társadalmi
megtérülési ráták számításai nem bizonyított
feltételezéseken alapulnak.
5. Tapasztalat és tudás
Az emberi társadalom fejlõdésének nagy részé
ben a tudás csak tapasztalatok alapján nõtt.
Az iskola és az iskolai oktatás fogalma sem
alakult még ki. Hosszú ideig tartott, amíg a
tapasztalatok alapján kifejlõdõ társadalmi
tudás megõrzésének szükségessége felme
rül. Évezredekkel késõbb „találták fel” az írást; s
alakultak ki annak módszerei és eszközei.
A tapasztalatok vezették az embereket a
szerszámaik fejlesztésére, aminek során „…
nem csak a szerszámok változtak meg, …
átalakult a gazdálkodás és ezzel a társadalmi
együttmûködés szervezete is” (Childe, 1949, 5.).
Az ember a természetben talált kövekbõl szerszámokat készített és fejlesztett. Ez növelte ügyességük, valamint készségeik, tapasztalataik és
tudásuk fejlõdését.
A szélesedõ és mélyülõ munkamegosztás
következtében egyre több embernek volt szüksége a személyes tapasztalatot meghaladó társadalmi tudás egy-egy részének megismerésére.
Ez vezetett elõbb a papír, majd a nyomtatás
feltalálására. A könyv lehetõvé tette a felhalmozott társadalmi tudás gyors terjedését. Megkönnyítették annak hozzáférhetõségét és megismerését. Az egyén szabadon meríthetett az egyre
gyorsabban növekvõ társadalmi tudásból.
Ekkor, az újkor hajnalán kezdõdött és
az iparosodással fejlõdött ki a mai iskolai
oktatás.

41

Magyar Tudomány • 2006/1
Az újkor a tapasztalat és tudás ugrásszerû
gyarapodását hozta, miközben az egyéni
tudás és a társadalmi tudás közötti távolság
egyre gyorsabban növekedett. Az egyéni
tudás tartalma mindig a létfeltételekhez igazo
dóan változott, a társadalmi tudás folytonosan gyarapodott (Jánossy, 1966, 7. fejezet). Az
újkor az emberek egyéni tudásának minden
korábbi korszaknál gyorsabb változására
vezetett. Elég arra gondolni, hogy Könyves
Kálmán korában királyunk azzal érdemelte
ki elõnevét, hogy írni és olvasni tudott. A 20.
század elsõ évtizedeiben már természetes
követelmény lett, hogy minden kisgyerek
rendelkezzen e tudással. Ma már azt is
elvárjuk a gyerekeinktõl, hogy a kötelezõ
iskolázás ideje alatt tanulja meg a számítógép
kezelését és legalább egy idegen nyelvet.
6. Az iskolarendszer kialakulása
A mai oktatási rendszer a középkor vége fele
indult fejlõdésnek, és hosszú evolúció ered
ményeként alakult ki napjainkra hatalmas
szakágazattá. Forrásainak egyike a középkori
egyetem, amely a papság utánpótlására szer
vezett „székesegyházi” iskolákból fejlõdött
ki mint „universitas”, tanárok és „hallgatók”
sajátos testülete. Kezdetben a neve sem egye
tem, hanem „studium generale” (Pukánszky
– Németh, 1996) volt. Az elsõ egyetem Bolo
gnában, a 11. század végén, majd Párizsban, a
12. század elsõ felében jött létre.
Más középkori egyetemeken a hatalom
ban osztozkodó világi és egyházi elit fiataljait
készítették elõ feladataikra. Ennek megfe
lelõen a korabeli „elméleti” (ideológiai) tanul
mányok a teológiai ismeretekre, a „gyakorlati
tárgyak” pedig a harci készségek (tõrvívás,
kardforgatás, lovagi torna stb.) fejlesztésére
irányultak. A korai egyetemek egy részében
orvosi és jogi oktatás is kezdõdött.
A mai iskolai oktatás másik európai
forrása a katolikus egyház plébániaiskolái
voltak. A klerikusokat képezõ plébániaiskolák, az elsõ ábécéskönyvek megjelenésével,
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a céhekben és a gazdaság más területein
megkívánt írás-olvasási és számolási ismeretekre is kezdték felkészíteni a polgárosodó
családok és a módosabb gazdák fiataljait.
Ez a 13. században elõször a városi iskolák,
majd a 17-18. században, a legtöbb európai
országban, az általános népoktatás kialakulására vezetett. További száz-százötven évre
volt szükség, míg Európában kifejlõdött az
általános, kötelezõ és ingyenes népoktatás,
és az iskolába lépõ gyerekek 90-95 százaléka
már hat-nyolc osztályt végezett. (Lásd errõl:
Halász , 2000; Nagy, 1999; Sáska, 2002)
A népoktatás kifejlõdését a klasszikus
közgazdaságtan teoretikusai lelkesen támo
gatták, Robert Malthus azt remélte, hogy „a
mellett, hogy felvilágosítanák a társadalom
alsóbb osztályainak valódi helyzetét, a mely
jóléte vagy nyomora tekintetébõl fõleg önmaguktól függ, a községi iskolák képesek
volnának […] a jövõ nemzedéket a józanság,
szorgalom, […] vallásos kötelességeik teljes
gyakorlásában nevelni fel, ami felemelné
õket mostani elnyomott állapotukból és kö
zelebb hozná némi mértékben a társadalom
középosztályaihoz…” (Malthus, 1902, 185.)
„Ha az idõk folyamán a közgazdaság
legegyszerûbb törvényeibõl egy néhány
hozzáadatnék az ezen iskolákban adott
oktatáshoz – írta Malthus –, a társadalom
haszna csaknem kiszámítható volna. […] a
piacot uraló közönséges elvek megtanítása
jelentékeny haszonnal járna. Bizonnyal oly
tárgy az, mely miután igen közelrõl érdekli a
nép alsóbb osztályait, valószínûleg felköltené
figyelmüket”. (Malthus, 1902, 514-515.) John
Stuart Mill véleménye szerint a társadalom
nak kötelessége megtanítani állampolgárait,
hogy hogyan boldoguljanak az üzleti életben.4
4
„Lehetetlennek látszik elõttem, hogy a képzettség és
szabadság szeretetének gyarapodása a munkásosztá
lyoknál ne lenne egyszersmind ugyanazon megfelelõ
józan ésszerûséggel összekötve, mely az elõrelátó
életmódban nyilatkozik meg.” (Mill, 1874, IV. 85.) Mill
az erkölcsoktatást gazdasági ösztönzõkkel szerette volna
vonzóbbá tenni.
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Adam Smith az emberek tudását és ké
pességeit a társadalom vagyonához sorolta.
„Az ország, illetve társadalom egész jószág
készlete egyenlõ a lakosok, illetve tagok
egyenkénti jószágkészleteinek az összegé
vel […] a lakosság, illetve a társadalom
valamennyi tagjának minden, gazdaságilag
hasznos tudásával és képességével, a tudás
és készség megszerzése tényleges kiadásokat jelent, mivel megszerzõjét neveltetése,
tanulmányai vagy tanonckodása idején el is
kell tartani; alapjában véve úgy kell felfogni,
mint az illetõ személyében rögzült és megtes
tesült tõkét. Ez a tudás és készség az illetõ
személy vagyonának egy része, de egyben
része ama társadalom vagyonának is, amely
hez a személy tartozik.“ (Smith, 1992, 282.)
Magyarországon az 1777-ben kihirdetett
Ratio Educationis nyitott utat a népoktatás
nak. Újabb évszázad múlva az 1868. évi
Eötvös-törvény hozta létre a hat-tizenkét
éves gyermekeket oktató népiskolát és a
tizenhárom-tizenöt évesek ismétlõ iskoláját. A századfordulót követõen, 1908-ban
került sor a kötelezõ és ingyenes népoktatás
kimondására.
A 19. század vége fele (1883-ban) került
sor az oktatási szintek intézményes szétvá
lasztása, a négyosztályos elemire épülõ
nyolcosztályos középiskola, az általános és
a reálgimnáziumok megszervezésére. (A
további változások tárgyalására a közokta
tással foglalkozó fejezetekben részletesen
visszatérünk.)
A mai iskolarendszer másik forrása a
gazdasági ágazatokban (ipar, mezõgazdaság,
kereskedelem stb.) folyó szakmai képzés.
A középkori céhekben a termelés szerves
részeként fejlõdött ki a tanoncképzés. A gyár
ipar megerõsödésével a céhek tanonckép
zése tanonciskolai, majd szakmunkásiskolai
képzéssé alakult át. Létrejöttek a különbözõ
elnevezésû mesterképzõ „ipariskolák”.
A mûszaki és természettudományok
kifejlõdésével megkezdõdött a mérnökkép

zés. Egyes esetekben önálló, specializált
intézményekként, akadémiák, fõiskolák for
májában, mások a régi egyetemek keretében
kezdték meg mûködésüket. Az elsõ „mérnöki intézet” hazánkban 1782-ben nyílt meg a
budai tudományegyetem bölcsészkarán. A
19-20. század fejlett országaiban kialakultak
a mai felsõoktatás keretei.
Az évszázadok alatt külön utakon fejlõ
dött iskolai oktatás alrendszerei fokozatosan
megerõsödtek, kialakult sajátos struktúrájuk.
A 19-20. század fordulójára kialakult az
általános közoktatás, a szintek és szakmai
csoportok szerint differenciált középfokú
szakoktatás és a hasonlóan strukturált
felsõoktatás. Az egyes alágazatok között egyre
szervezettebb, szorosabb vertikális kapcsolatok
fejlõdtek ki, és mûködésük a fiatal generációk
szélesedõ körére terjedt ki. A 20. század második felében nagyjából kialakult az iskolai
oktatás és képzés integrált rendszere.
7. Az oktatáspolitika feladatai
Az oktatásnak az intézményesülésétõl alap
feladata a társadalmi kohézió kialakítása.
Ugyanakkor „a társadalmi kohézió kérdése
elválaszthatatlanul összefonódott a társadal
mi egyenlõtlenségek problémájával. A
kérdés ebben az értelemben az, hogy az
oktatás mennyire képes enyhíteni ezeket az
egyenlõtlenségeket…” (Radó, 2001)
Korunk fejlett országaiban, ma már Ma
gyarországon is, a kötelezõ oktatás a 18. élet
évig tart. Az ország különbözõ településein
élõ, eltérõ iskolázottságú szülõk gyermekei
szélsõségesen különbözõ ismeretekkel,
készségekkel és törekvésekkel lépnek az
iskolába. Hazánkban a mai iskolák egy része
nem mérsékli, hanem rögzíti vagy elmélyíti
e különbségeket a vizsgálatok tanulsága
szerint. Ezért a fialok egy része nem tudja
idõben vagy megfelelõ színvonalon befe
jezni tanulmányait. Ez akadályozza e fiatalok
továbbtanulását, nehezíti beilleszkedésüket
a munkába és a társadalomba. Ennek követ
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kezményei a társadalompolitika mellett a
foglalkoztatáspolitikában csapódnak le;
nehezítik vagy akadályozzák az iskolából
kilépõ fiatalok foglalkoztatását.
E problémák Magyarországon külö
nösen nagyok a cigányság körében. A cigány
népesség aránya hazánkban 5-6 %. A cigány
ság termékenysége azonban nemrég még a
száz év elõtti magas színvonalon volt. Ezért
az iskolába lépõ fiatalok között a cigány gyer
mekek aránya 2-3-szor nagyobb az átlagos
nál. A cigány népesség helyzetének javítása
elõfeltétele és alapja az iskolázásban és tudásban
fennálló különbségek mérséklésének.
A 21. század tudományos fejlõdésének új
irányzatai kitágították a társadalmi tudás határait,
és az egyéni tudás gyorsuló és újabb változását
vonták maguk után. Jelenõsen emelkedtek a
minõségi követelmények. Kitágultak a tanulás
életkori határai; kialakult az élethosszig tartó
tanulás. Az oktatás a felnõtt életkor egészére
kiterjedt.
A globalizáció az oktatást is alapvetõen érinti.
A tõke szabad áramlása magától értetetõdõen
erõsíti a munkaerõpiacok hasonlóságát is, abban
az értelemben, hogy a multinacionális munkaadóknak a munkavállalók végzettségével
szemben támasztott elvárásai az oktatási rendszereket is a homogenizálódás felé mozdítják
el. Az oktatás globalizálódása tehát azt jelenti,
hogy „az egyes országok oktatásügyei – mind
rendszerüket, mind tanítási-tanulási (nevelési,
képzési) tevékenységüket tekintve – világszerte egyre hasonlóbbá válnak egymáshoz”
(Kozma, 1998).
Korunkban az iskolai oktatás fõ funkciója
a társadalmi-gazdasági fejlõdéssel változó
tartalmú egyéni tudás megalapozása, a társa
dalmi beilleszkedés magatartásszabályainak
elsajátítása, a tanulási készség és az egyéni
képességek fejlesztése. Az iskolai oktatás és a
gazdaság, a munka között új típusú, intenzív
kapcsolatok alakulnak ki, ami a fiatalok mun
kába állását alapvetõen befolyásolja.
A gyermekkorból a munka világába veze
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tõ átmenet elsõ szakaszának feladata a társa
dalmi tudás megalapozásához szükséges
általános oktatás, ideértve a számítástechnika
és idegen nyelv alapjait. A munka világába
vezetõ átmenet második szakasza az iskolá
ból kilépõ fiataloknak a stabil foglalkoztatásig
vezetõ idõszakát is magában foglalja.
Ezeknek a feladatoknak a teljesítése új
típusú és szoros kapcsolatokat igényel az ok
tatáspolitika és a foglalkoztatáspolitika között.
Közös feladat az iskolából kikerülõ fiatalok
életpályájának figyelemmel kísérése, elemzése,
amelynek fontos szerepe van az oktatáspolitikai
irányításban, az oktatás eredményességének
ellenõrzésében, a pályaválasztási tanácsadásban és pályairányításban, a fiatalok és szüleik
tájékoztatásában, valamint a munkaerõpiac
megismerésében és elemzésében. Ez a kiindulópontja az oktatáspolitikai stratégiában
fontos szerepet játszó munkaerõ-keresleti
prognózisok kidolgozásának.
8. Az oktatáspolitika kapcsolatrendszere
Az oktatás- és foglalkoztatáspolitikához szorosan kapcsolódik a szociálpolitika. Ennek
egyik fõ feladata a hátrányos körülmények
között élõ vagy egészségi állapotuk miatt
lemaradó fiatalok fokozott támogatása, a
kisebbségi vagy etnikai származású fiatalok
esélyegyenlõségének elõmozdítása. E fel
adatok teljesítésének feltétele bevonásuk az
oktatásba és iskolai elõmenetelük elõsegítése.
Ez elõfeltétele e fiatalok foglalkoztatásának.
E folyamat következménye a gazdaság és a
foglalkoztatás egyidejû növelése, és a társadalmi egyenlõtlenség csökkentése.
Az oktatáspolitika, a foglalkoztatáspolitika
és a szociálpolitika összefonódása korunk
egyik újonnan kialakuló paradigmája, ami
az EU-OECD oktatáspolitikai iránymutatását5
is vezérli.
Az oktatáspolitikában vezetõ szerepet vállaló OECD
idevonatkozó tevékenységérõl átfogó képet ad Halász
Gábor – Kovács Katalin tanulmánya: Az OECD tevé
kenysége az oktatás területén. (Halász – Kovács, 2002)
5
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1 ábra • Az oktatáspolitika kapcsolatrendszere
Az oktatáspolitika szorosan kapcsolódik
a népesedéspolitikához. Az oktatáspolitika
szempontjából ez elsõsorban azt jelenti, hogy
a demográfiai elõrebecslések eredménye az
oktatáspolitikai stratégia egyik kiindulópontja.
Ez ad információt a népesség számáról, életkor és terület szerinti megoszlásáról, és ennek
változásáról. Ezek képezik az oktatáspolitikai
stratégia kidolgozásának alapját.
Az oktatáspolitikának szoros a kapcsolata
a gazdaságpolitikával, különösen a költség
vetési politikával. Ez határozza meg a társa
dalmi termék (GDP) elosztását, az oktatás
várható anyagi forrásait. A két politika együtt
mûködése alapján alakítható ki olyan finan
szírozási rendszer, amely érdekeltté teszi az
intézményeket a takarékosság érvényesíté
sében, és célszerûen befolyásolja a fiatalok
továbbtanulási igényeit. A közpénzekbõl
történõ finanszírozással függ össze a demo
kratikus jóléti országokban a közszektorral
– benne az oktatással – szemben a nyolcvanas
évektõl kezdõdõen mindinkább megerõsö
dõ követelmény az átláthatóság és az elszá
moltathatóság.
Az oktatáspolitikának együtt kell mûköd
nie a területfejlesztés politikájával. Az okta
táspolitika akkor tudja helyesen meghatároz
ni az iskolák telepítését és támogatását, ha a
települések nagyságától és szociális összeté
telétõl függõen határozza meg, mikor és
milyen mértékben célszerû támogatni a helyi

iskolák fenntartását, illetve a tanulók közle
kedését. Ezeket az összefüggéseket mutatja
be az 1. ábra.
9. A hazai oktatáspolitikáról röviden
A magyar oktatásügyet a 19. század végétõl
növekvõ elismerés kísérte, tekintélyét a 20.
század vége fele elsõsorban a magyar Nobeldíjasok nagy száma és a fiatalok diákolimpiai
helyezése növelte. A hazai oktatás az elmúlt
fél évszázad alatt jelentõs kiterjedésen ment át,
jórészt úgy, hogy a magas színvonalú képzés
volumene alig változott, s a nagy tömegeket
gyorsan kiszélesedõ, de alacsony színvonalú
képzés fogadta be.
Az utóbbi másfél évtizedben egyre több
bírálat érte emiatt a hazai oktatást. Különösen
az oktatás minõségének nemzetközi össze
hasonlító vizsgálatai valamint a közoktatás
ban feltáruló társadalmi egyenlõtlenségek
okoznak aggodalmat.
A PISA 2000 vizsgálat6 azt mutatta, hogy
nemzetközi összehasonlításban a magyar
diákok természettudományos ismeretei
átlagosak, matematikából átlag alattiak, a szö
6
Az OECD PISA (Programme for International Student
Assessment) vizsgálatának célja az volt, hogy a felmérésben részt vevõ, harmincegy ország tizenöt éves tanulóinak olvasási, matematikai és természettudományos
képességeirõl, mûveltségérõl képet alkosson. Lásd errõl:
Vári Péter és munkatársai A PISA 2000 vizsgálatról (Vári
et al., 2001a) valamint Felnõtt írásbeliség-vizsgálat. Egy
nemzetközi felmérés tapasztalatai. (Vári et al., 2001b)
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vegértelmezésben pedig nagyon gyengék.
A vizsgálatok arra is rávilágítottak, hogy a
magyar tanulók eredményei a családi háttér
és a lakóhely szerint szélsõségesen külön
böznek, amit oktatásunk késõbb nem tud
ellensúlyozni, sõt inkább megerõsít.
Az 1986 és 1997 között végzett öt moni
torvizsgálat szerint a 90-es évek közepén
minden nyolcadik tizennégy éves rosszabbul
olvas, mint egy évtizeddel korábban. Az érettségi elõtt állók körében különösen szembeszökõ
a szövegértelmezés csökkenése.
Az elemzések szerint ezek a problémák
már évtizedekkel ezelõtt felmerültek. Az
1970-71-es nemzetközi szövegértés-vizsgá
latokban részt vevõ tizennégy ország közül
a magyar tíz és tizennégy éves gyerekek a
10. hely körül voltak. Az 1990-91-es vizsgálat
során a kilencévesek harmincegy országból
a 16-17. helyen, a tizennégy évesek a 8-9. he
lyen végeztek. Az OECD IALS 1998. évi vizsgálaton (Vári et al., 2001a)7 pedig a magyar
16-64 évesek huszonkét országból a 18. helyen végeztek. A három vizsgálat mindegyikén
Magyarországgal együtt hét ország vett részt.8
Ezek közül a magyar tanulók mindvégig az
utolsó, illetve utolsó elõtti helyen álltak. (Cs.
Czahesz, 2001)
A hazai felsõoktatást még több kritika
éri. A már említett OECD IALS vizsgálat
A Nemzetközi Felnõtt Írásbeliség-vizsgálatot az OECD
kezdeményezte, és a Kanadai Statisztikai Intézet (Statistics Canada), valamint az ETS (Educational Testing
Service / Oktatási Teszt Központ, USA) szervezte. A
vizsgálat hazai lebonyolítását az Oktatási Minisztérium
felkérésére az Országos Közoktatási Intézet Értékelési és
Érettségi Vizsgaközpontja végezte 1997 és 2000 között.
8
Belgium, Finnország, Hollandia, Magyarország, Svédország, Új-Zéland, USA

7
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szerint a hazai felnõtt népességen belül a
diplomások szövegértelmezése az utolsó
helyre került.
Ennek fõ oka a felsõoktatás kampány
szerû kiterjesztése, s ezzel párhuzamosan a
minõségi követelmények csökkenése. Prob
lémáit növelte a rendszerváltás elõtti közok
tatás ellentmondásainak kiélezõdése.
A régi és az új gondok következménye a
nagyfokú egyenlõtlenség, amit az elõzõeken
túl az elmúlt közel két évtized országos
középiskolai tanulmányi versenyek is bizo
nyítanak. A legkiemelkedõbb eredménye
ket elért tanulók döntõ többsége a magyar
középiskolák 5 %-ából került ki. (Neuwirth,
1998) Hasonló következtetésekre vezet a
felsõoktatás felvételi eredményeinek elem
zése is. A felvett hallgatók egyharmada a
középiskolák egynyolcadából került ki, míg
az iskolák közel egyharmadában a tanulók
továbbtanulási esélyei igen alacsonyak. Az
elit egyetemek hallgatóinak több mint harmada
mindössze 20 középiskolából kerül ki.
A hazai oktatás az elmúlt fél évszázad
alatt kétségtelenül jelentõs kiterjedésen
ment át. Ez azonban úgy történt, hogy a
magas színvonalú oktatás alig bõvült, s a
nagy tömegeket mind jobban kiszélesedõ,
alacsony színvonalú intézmények fogadták
be. Ha Magyarország meg akar felelni a tu
dásalapú gazdaság, az információs társadalom
kihívásainak, akkor az oktatás megújítására van
szükség. Ehhez új, korszerû oktatáspolitika
szükséges.
Kulcsszavak: oktatáspolitika, tapasztalat,
tudás, iskolai oktatás, foglalkoztatáspolitika,
szociálpolitika
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A finnugor kongresszusok története és szerepe*
Plenáris elõadás Joskar-Olában,
a X. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson
Domokos Péter

egyetemi tanár, ELTE BTK Finnugor tanszék

A Nemzetközi Finnugor Kongresszusok
jubileumi évszámhoz érkeztek. Itt és most,
Joskar-Olában, 2005-ben a tizedik találkozót
tartjuk. A tisztelt résztvevõk tudják, hogy a
rendezvénysorozat elsõ fordulóját Budapes
ten tartották 1960-ban, miként azt is, hogy az
ötévente sorra kerülõ összejövetelekre mely
országokban és városokban került sor.
Mikor felkértek erre az áttekintõ, értékelõ,
emlékezõ elõadásnak a megtartására, sej
tettem, hogy alig megoldható, nehéz, össze
tett feladatot bíznak rám. A legfiatalabb részt
vevõje, elõadója voltam az elsõ kongresszus
nak, s jelen voltam az összes többin is. Tehát
mintegy tanúként kell most megnyilatkoz
nom, immár ugyancsak távol kerülve az ifjú
ságtól, s valamiképpen személyes jelleggel,
de objektivitásra törekedve, értékelve, jelle
mezve szakmánk, az egyetemes finnugrisz
tika legjelentõsebb, legfontosabb esemény
sorozatának krónikáját. Amikor elvállaltam
a megtisztelõ felkérést jelen elõadás megtar-

tására, elõvettem házi mérõeszközömet, s
a következõ eredményre jutottam. A kilenc
megtartott kongresszus publikált anyaga
mellékleteivel együtt több mint másfél fo
lyóméter. Tekintettel erre a körülményre is
a kilenc nemzetközi finnugor kongresszust
(a továbbiakban CIFU-t) történelmi, tudo
mánytörténeti és szakmatörténeti szem
pontból próbálom meg áttekinteni.
Maga a finnugrisztika ténylegesen a fel
világosodás századában – fõként õstörténeti
érdeklõdéstõl vezérelve – alakult ki Európa
különféle pontjain elsõsorban nyelvi források,
adatok alapján. Nem finnugor nyelvû népek kutatói (például Fischer, Lomonoszov) és finnugor
nyelvû népek tudósai által (Sajnovics, Porthan)
vetõdött fel és oldódott meg az alapkérdés,
amely hozzávetõleg így fogalmazódott meg:
kik is voltaképpen ezek az érthetetlen nyelvû
népek közöttünk, és honnan jöttek? Illetve:
miféle nyelv ez a mienk, s mi magunk honnan kerültünk Európába? – A válaszokból épült

* A szöveg szóbeli megnyilatkozásra készült, s orosz
nyelven hangzott el az oroszföldi Mari Köztársaság
fõvárosában, Joskar-Olában tartott X. Nemzetközi
Finnugor Kongresszus plenáris elõadásaként 2005.
augusztus 15-én. E kongresszussorozat ötlete már
1929-ben felmerült az udmurt Gerd Kuzebaj egyik
Leningrádban publikált cikkében. A kollegiális kapcso
latokat szélesebb körré alakító elképzelés a 30-as
években finn és magyar tudósok helsinki találkozóján
is felmerült. Konkrét javaslatot terjesztett elõ e témában

Bóka László akadémikus, osztályelnökként 1954-ben.
1955-ben Szegeden igen jelentõs konferenciát rendez
tek a magyar finnugristák — nemzetközi részvétellel
(Borisz Szerebrennyikovnak, a komi származású
szovjet akadémikusnak aktív közremûködésével).
1958-ban Helsinkiben ugyancsak lezajlott egy szûk
körû nemzetközi tanácskozás. Voltaképpen ezekben
az elõzményekben öltött testet a Nemzetközi Finnugor
Kongresszusok megrendezésének, majd valóra váltá
sának a gondolata.
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fel a finnugrisztika, érthetõen a legmegfoghatóbb, legkonkrétabb anyag, a nyelv, nyelvek
segítségével, vizsgálatával.
A 19. században az elszigetelt kutatások
kiérlelt tudománnyá fejlõdtek, a tudósok kapcsolatba kerültek egymással, megkezdõdtek
a helyszíni expedíciók, létrejöttek az egyetemi tanszékek (Budapest – 1872, Helsinki
– 1893), a Finnugor Társaság (1883), s ilyképp
az elsõ világháborúig elkészültek a finnugor
kutatások meghatározó alapmûvei, a fentebbi kérdésekre megadódtak a pontos, korrekt
válaszok. Mindez nagyjából százötven év
alatt, 1770 és 1920 között történt, viszonylag
békés történelmi idõszakban, amikor még
lehetett utazgatni Európában, s amikor még a
„nagyobb” finnugor népek is gyarmati sorban
éltek.
Magyarország osztrák fennhatóság, Finn
ország svéd és orosz, Észtország orosz
uralom alatt. Mindezek köztudott tények,
részletezésre nincs idõ, de ok sem.
Az elsõ világháborút követõen teljesen új
kor, korszak kezdõdik a finnugrisztikában is.
Magyarország harmadára-negyedére zsugorítva,
Finnország és Észtország kiszabadulva az
orosz „ölelésbõl” Európa önálló államaivá válnak,
mintegy negyed évszázadra. Rögtön egymásra
találnak a „nyelvrokonság jegyében”, e tényt öt
ún. finnugor kultúrkongresz-szus bizonyítja.
E találkozók érdekes, elgondolkodtató módon azonban túlmutatnak a szûktudományon,
úgy látszik, létezik valamely, nyelvi tényeken
túlmutató, szívbéli vonzalom is. Ennek fontosságát nem lehet túlbecsülni.
A Szovjetunió (valaha a cári Oroszország)
történelme sem csupán negatívumok sorozatát
jelenti. Egyebek mellett a nemzetiségi kérdésben
sem. A húszas évektõl – a világtörténelemben
elõször – megnevezve is létjogosultságot
kapnak az egykori „inorogyecek”, s ha korlátozott jogokkal is, térképre kerülnek – a többi
között – a finnugor népek is. Szubjektumok,
saját politikai vezetõkkel, késõbb intézményekkel (színház, fõiskola, nyomda, média),

amelyek igen hamar felismerik – a nyelvrokonság jegyében – összetartozásukat. A szovjet
határokon azonban nem tudnak átlépni, s a
harmincas évek második felétõl örömteli „öntudatra ébredésüket” is burzsoá nacionalizmusnak
minõsíti a személyi kultusz. A következmények
közismertek.
A második világháború megint átrajzolja a
térképet, a finnugor világot is. Észtország újfent
része lett az orosz (szovjet) birodalomnak,
Magyarország tagja lett az ún. szocialista világrendszernek, Finnországra is nehéz évek
vártak. A szovjetunióbeli finnugor népek
viszont viszonylag jobb körülmények közé
kerültek – eltekintve óriási veszteségeiktõl
(a gulágban és a háborúban). Ilyképp a
ma sem eléggé értékelt Bubrich professzor
– aki egyébként a szovjet finnugrisztika
megteremtõje, az elsõ, szovjetunióbeli, a
Leningrádi Finnugor Tanszék alapítója (1925)
– javaslatára 1947-ben megrendezik az elsõ
Össz-szovjet Finnugor Konferenciát. Ez a
konferencia hagyományt teremtve Bubrich
halála után is folytatódik, változó finnugor
centrumokban, s 1987-ben a 17.-re is sor ke
rül. Azóta Összorosz Finnugor Konferencia
ként folytatódik e sorozat, s 2004-ben Szik
tivkárban került sor a huszadik találkozóra.
Messzemutató, jelentõs rendezvények ezek.
Ebben az idõszakban a magyar, a finn és
több nyugati finnugrista tudós is érezte a szak
ma csoportos, nemzetközi összefogásának,
találkozásának szükségességét, fontosságát.
Keresték a lehetõségét a találkozónak, de
hosszú idõn át csak szûk körû, személyes
utazásokra volt mód, s csupán egy-két kutató
utazhatott onnan ide, innen oda. Az 1956-os
magyar forradalom különösen éles cezúra
ként jelentkezett, mutatkozott a finnugrisztika
bonyolult történetében. S talán mégis ez a
nagy jelentõségû, világtörténelmi jelentõségû
esemény hozott megoldást több korábbi
sikertelen próbálkozás után. A forradalom
leverését (a Vörös Hadsereg által) követõen
a Kádár János vezette magyar kormány a
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világ politikai színpadán nemkívánatos, kényelmetlen szereplõvé vált, Magyarországra
nem szívesen utaztak akkoriban nyugati
politikusok, tudósok.
És ekkor juthatott jelentõs politikai szerephez
a politikától egyébként mentes finnugrisztika,
amelyben a magyarok, a finnek, az észtek, a
szovjetunióbeli rokon népek és a nyugati finnugristák egyaránt érintettek voltak. Mégpedig egy
kongresszus keretében, amelynek megrendezésére, házigazdai szerepvitelére – szemet
hunyva a Kádár-korszak fölött – a magyarokat
mindannyian elfogadták.
Nem vagyok történész, nem vagyok poli
tológus. Nem tudhatom, hogy milyen magas
körökben történt a megegyezés. A tudo
mányt mindenesetre magas szinten jelenítet
te meg a magyar Ortutay Gyula, a finn Kustaa
Vilkuna, a szovjet Borisz Szerebrennyikov és
a keletnémet Wolfgang Steinitz.
Így került sor – végre – 1960 szeptembe
rében az I. CIFU-ra Budapesten. Szinte minden
mozzanatára emlékezem, mert alig akartam
elhinni, hogy most élõben fogok látni finnugor
nyelvrokonokat. Talán ez hihetetlenül hangzik most, de az 50-es évek végén álmodni sem
álmodhatott egy magyar egyetemista finnországi utazásról, ösztöndíjról, a Szovjetunió ún.
zárt területeire való beutazásról. Különleges
élmény volt, mikor Budapesten leszállt a finn
küldöttség különgépe, s láttam lelépdelni
körülbelül negyven jól öltözött, nyugodt,
ápolt, magabiztos finn kollégát. Alig hittem
a szememnek, amikor megjelentek az oroszországi finnugor rokonok, köztük a fiatal
Leonyid Gruzov, Ivan Galkin, Alekszandr
Feoktyisztov, Georgij Kert, a legendás Vaszilij
Litkin (komi költõ és tudós) és az udmurt
Tamara Tyepljasina. Na és köztük az energikus és mozgékony Paul Ariste professzor,
aki azonnal barátságába fogadott. Talán nem
túlzás, ha ezt a kongresszust (a résztvevõk
száma még száz alatt volt) meghatározónak
tekintem. Klasszikusok sora szólalt meg, s ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a finnugrisztika
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multidiszciplináris tudomány, amelyben
változatlanul áll elsõ helyen a nyelvészet, de
hivatalosan is polgárjogot nyert a régészet, a
néprajz és az irodalomtudomány.
Az elõzetes elhatározások alapján öt év
múltán, 1965-ben Helsinkiben került sor a
második CIFU-ra. A résztvevõk száma itt már
meghaladta a kétszázat (a szovjet küldöttség
is népesebb volt az elõzõnél). Rendkívül
elegáns, minden mozzanatában szervezett,
programjaiban is gazdag rendezvényen
vehettünk részt a finn fõvárosban, amely so
kunk számára az elsõ „nyugati” utazást jelen
tette. Ezen a kongresszuson már több olyan
(akkor ifjú) kolléga szerepelt fontos témával,
aki a késõbbiekben szakmája meghatározó
mûvelõjévé vált.
Minden finnugrista nagy érdeklõdéssel
készült a harmadik CIFU-ra, 1970-ben, Észt
ország fõvárosában, Tallinnban. Megkétsze
rezõdött a résztvevõk száma, jelentõsen
„fiatalodott” a kongresszus, s leírhatatlan
hangulatot gyakorolt mindnyájunkra a város,
az észt nép. A levegõben élt még az 1969-es
nagy énekfesztivál (az észt dal százéves
ünnepségének nagy hatású emléke).
A CIFU-k elsõ nagy ciklusa véleményem
szerint 1975-ben Budapesten, a negyedik kon
gresszuson zárult. Méreteiben is igen jelentõs,
programjában jól kidolgozott és kivitelezett,
impozáns kongresszus volt ez, felejthetetlen
fogadása Európa talán legszebb parlamentjében
történt. És nem akármikor. A Helsinkiben tartott nagy jelentõségû államfõi csúcstalálkozó
esztendejében. Ekkor még a politikában
is mintha jelentõsége lett volna még a finnmagyar-észt-szovjet „finnugor hídnak”.
A CIFU-k történetében magam már a má
sodik ciklusba sorolom az ötödik kongreszszust. A turkui rendezvény 1980-ban nagyon
sok tekintetben meghaladta a korábbiakat
(elõkészítés, elhelyezés, programok, színvo
nal), a házigazdák – O. Ikola, L. Honko,
A. Alhoniemi professzorok és kollégáik
messzemenõ gondosságát nehéz méltá-
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nyolni. Meghatározó fontosságú elõadások
is elhangzottak (például: Mikko Korhonen,
Hajdú Péter), de valamiképp az egyetemes
politikában mintha kezdett volna szerepet
veszteni a finnugrisztika.
A Szovjetunió számára persze presztízs
kérdés volt a hatodik CIFU, amelynek
házigazdájául az Akadémiai Filiáléval és
egyetemmel is bíró komi fõvárost, Sziktivkárt jelölte ki a szovjet tudománypolitika. A
kijelölés idejében, 1980-ban azonban még
nem gondolhattak arra, hogy 1985-re nem
csupán Brezsnyevet veszíti el az SzKP, hanem további két fõtitkárt is (Andropovot és
Csernyenkót), miként arra sem, hogy a kongresszus idején abszolút friss gondolkodású ember,
Gorbacsov lesz a vezetõ, fejében a glasznosztyés
a peresztojka terveivel. A moszkvai Világifjúsági
Találkozó is igénybe vette a központi erõket, ilyképp – minden nem szovjet résztvevõ számára
– izgalmas, érdekfeszítõ utazásnak ígérkezett
az átmenet légkörében megtett sziktivkári
kirándulás. Komi barátaink emlékezetes,
színes programot állítottak össze.
Ismét Magyarországon került sor 1990-ben
a hetedik CIFU-ra, Debrecenben. Erre már az
ún. kelet-európai rendszerváltás után került sor,
azzal az általános közérzettel, hogy a változás
a Szovjetunióban is érlelõdik (ez egy év múlva
be is következett). Hála a házigazdák rendkívül
gondos elõkészítõ munkájának (még idejében
igényelték a rendezvény költségeit!), sikeresen
bonyolították le a több száz fõs, programjaiban is
rendkívül gazdag kongresszust. Minden szekció
élére kitûnõ szakembert kértek fel, érdekes elõ
adások sora követte egymást, illetõleg hangzottel
egyidejûleg. Már-már képtelenségnek mutatkozott az elõadások tömegének besorolása.
Finnország – Jyväskylä, 1995 – nyolcadik
CIFU. Ezek a soron levõ CIFU fõ adatai. A
már megszokottnak és természetesnek tart
ható, precíz, pontos finn szervezés jellemzi:
minden a helyén, a maga idejében történik.
Szállás, koszt, kirándulások kifogástalanok.
Sok érdekes elõadás, indulatos viták is (pél

dául: az irodalmi nyelvekrõl, a moksa és
az erza kérdésrõl). Mintha itt az elõzõknél
is szerényebb lenne az állami érdeklõdés,
noha a korábbiaknál még jelentõsebb az
oroszországi finnugorok képviselete. A tény
magyarázata? A Jelcin-korszakot éljük, s
meglehetõsen bizakodók jövõjüket illetõen
rokonaink.
Észtország – Tartu, 2000: a 9. CIFU alap
adatai. Boldog, gyorsan fejlõdõ, új ország.
Gyönyörû egyetemi városa ritkán látott ekkora
tömeget, de a szervezõk minden nehézséget
legyõznek. Minden megtalálható, elérhetõ a
maga helyén, sok a program, a látnivaló, egyre
több a könyv, de: valamiért felére csökkent a
magyar küldöttség létszáma, nõnek a részvé
teli, utazási költségek. Még mindig jelentõs
az oroszföldi küldöttek részvétele, s még
reménykednek népük és szakmájuk szebb
jövõjében. A legmagasabb állami részvételt
maga Meri elnök jelenti (aki egyébként
szakmáját tekintve is filmes, néprajzos, sõt
finnugrista), s aki a végszavakat is mondja.
Közzéteszik: a következõ CIFU színhelye:
2005. augusztus 15. és 21. között Joskar-Ola
– Marij-El, Oroszország.
Tudom, hogy amit eddig elmondtam, túl
ságosan szubjektív, kevés tényt, számot tartalmaz,
s értékelésre sem vállalkozik. Következzék tehát
néhány, szerény hiánypótlás: A CIFU 1. anyaga
egy kötetben, a CIFU 2. két, a CIFU 3. egy [!], a
CIFU 4. öt [!], a CIFU 5. nyolc, a CIFU 6. kettõ,
a CIFU 7. hat, a CIFU 8. nyolc, a CIFU 9. hat
kötetben tette közzé az elhangzott elõadások
szövegeit. Tézisek, programok, névsorok,
kiegészítõ kötetek és füzetek is készültek;
ezekrõl nincs teljes áttekintésem.
Az 1960-tól ez ideig megrendezett kilenc
CIFU mindegyikérõl – nyilván sok alapos,
fontos értékelés íródott az aktuális idõkben
(szaklapokban, de egyebütt is), egybegyûj
tésük szükséges lett volna, lenne most is.
Talán 2010-re, amikor is a 11. CIFU-n a részt
vevõk e rendezvény fél évszázados létét ün
nepelhetik, elkészülhet egy alapos, szakszerû
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összefoglaló bibliográfia. Ehhez összfinnugor
együttmûködés (nyugati kollégáinkat is ide
értve) szükségeltetne.
A multidiszciplinaritásról szólva csak azt
erõsíthetem meg, hogy e fogalom kongreszszusról kongresszusra szélesedett. A nyelv
tudomány önmagán belül is tagolódott, nyelv
csoportok szerint is, grammatikai csoportosítás
szerint is. Hasonlóképp az etnográfia anyagi
és szellemi kultúrára, zenére, néptáncra,
mitológiára. A régészet mellett megjelent
az embertan, az õstörténet, a genetika és az
írott történelem. Viszonylag visszafogottnak
mondhatom az irodalomtudományi ágazat
fejlõdését, kevés volt az elméleti, összefoglaló jellegû, sok a szûk, egy-egy irodalom
egy korszakára, egy mûfajára, egy szerzõjére
vonatkozó elõadás.
Bizonyos tekintetben az egyetemes finn
ugrisztika „aranykorának” is tekinthetõ az
elsõ kongresszust követõ negyedszázad. A
könyv- és a folyóiratkiadás feltûnõ gazdago
dására gondolok elsõsorban, valamint a
finnugor mûhelyek erõsödésére s számbeli
gyarapodására is.
Az ötvenes években a finnugrisztika iránt
érdeklõdõ egyetemi hallgatók, fiatal kutatók
rendkívül szegényes, hiányos és elavult könyv
tárakban ismerkedhettek csak szakmájukkal,
frissebb nyelvtanok, nyelvkönyvek, tankönyvek,
szótárak mutatóban is alig akadtak. Sok
szorosítási lehetõségek nem léteztek, egymás jegyzeteibõl, kéziratokból készültünk a
vizsgákra. Nem sok jó mondható a korabeli
fordításirodalomról sem, magyar-finn-észt
relációban is alig volt tájékozódási lehetõség
(pl. folklórról, irodalomról, történelemrõl).
Az Oroszországban (Szovjetunióban) élõ
finnugor rokonokról még kevesebbet tudtunk.
A nemzetközi csereforgalom sem mûködött
normálisan, nyugati és keleti kiadványok sem
érkeztek akkoriban rendszeresen Budapestre.
Nos, ez a helyzet – jórészt a CIFU-knak
köszönhetõen – gyökeresen megváltozott,
és 1960-tól örvendetes felívelés következett
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a tankönyvek, tanulmánykötetek, az isme
retterjesztõ mûvek kiadásában. Az eddig
bezárt kapuk megnyíltak, bizonyos tilalmak
feloldódtak, sokáig heverõ hagyatékok ki
adásával, új fordítások hosszú sorával nagy
szerû könyvek társaságában is egymásra
találhattak a rokonok. Régen várt szöveggyûj
temények, nélkülözhetetlen etimológiai szótárak,
az eredményes nyelvtanulást lehetõvé tevõ
kresztomátiák hosszú sora segítette a valódi
egymásra találást… Az ún. nagyközönség
is magas szinten tájékozódhatott a nyelvrokon népek szellemi értékeirõl. Pompás
antológiák, remek mesekötet-sorozatok,
folyóirat-különszámok reprezentálták a
finnugorság színes, gazdag, egzotikus világát. Neves költõk és írók is ekkor „fedezték
fel” testvéreiket, s nemcsak fordításukra, de
olykor bemutatásukra is vállalkoztak. Ekkor
történt meg, hogy a budapesti Körszínház
hatalmas sikerrel színpadra állította a Kalevalá-t
(ezt késõbb Finnországban és Észtországban
is bemutatták), s ekkor vitte színre a Tartui
Színház Madách Imre remekmûvét, Az ember
tragédiájá-t – kitûnõ, modern elõadásban (s
ezt Budapesten is láthattuk). Képtelenség
– akár vázlatosan is – áttekinteni (hát még
értékelni!) e gazdag kor hozadékát.
Tény, hogy a tudományos kiadványok
sorában – miként korábban s késõbben is – a
Finnugor Társaság kiadványaival, hagyomá
nyos és új sorozataival Finnországé a vezetõ
szerep. Észt kollégáink – Ariste professzorral
az élen – új finnugor folyóiratot indítottak
(Szovjetszkoje Finnougrovegyenyije, újabban
Linguistica Uralica), s nagy részt vállaltak és
vállalnak ma is kisebb nyelvrokonaink fiatal
tudósainak istápolásában, nevelésében.
De maguk, kisebb nyelvrokonaink kép
viselõi is átléptek a tegnapból a mába. Jobb
nál jobb kétnyelvû, egynyelvû szótárakat,
nyelvtanokat adtak ki. Kitûnõ sorozatokat
indítottak meg. Ilyenek például az Usztnopoetyicseszkoje tvorcsesztvo mordovszkovo
naroda tizennyolc [!] kötete a mordvinoknál,
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a klasszikus udmurt író, Mihail Petrov életmû
sorozata anyanyelvén és oroszul négy, illetve hat
kötetben, a marik imponáló Csavajn-, Sketan-,
Muhin-sorozata öt-öt és két kötetben.
Semmiképp sem maradhatnak említet
lenül az ún. „nyugati finnugrisztika” eredmé
nyei, fõként a nagyhírû folyóiratok, amilyen
az Ural-Altaische Jahrbücher, a mindig változatos tartalmú francia Études s a friss alapítású
Finnisch-Ugrische Mitteilungen.
E szép periódus lendülete – néhány eset
ben – a késõbbi hanyatlás, visszaesés éveit
is átívelte. Ezért szólok még az „öröm jegyé
ben” itt ezekrõl, mert a jövõbe vezetõ hidak
lehetnek. Azzal az észrevétellel kezdem,
hogy a „kivételek” jórészt személyes kezde
ményezések, vállalkozások, illetve késõi és
beérett gyümölcsök. Az oroszországi nyelv
rokonok folklórját és irodalmát bámulatos
nyelvtudása és szakmai felkészültsége révén
kötetek (kétnyelvû kötetek!) sorában népsze
rûsíti Finnországban Raija Bartens professzor
asszony. Arvo Valton, a nagyhírû észt író nem
véletlenül elnöke a Finnugor Írók Szövetségének. Önálló kötetekben (észtül és az adott
nyelven) mutatja be a mari, az udmurt, a
mordvin és a komi költõnõket, s három nagy
könyvben e népek klasszikus költészetét.
Pusztay János professzor alighanem a „finnugor világ” legeredményesebb kiadója.
Sorozatokban adja ki finn, észt, mari és szibériai témájú köteteit, kétnyelvû antológiák
és szótárak sokaságát. De akad reményre
jogosító eredmény a Volga, a Káma és az Ob
vidékén is. Ilyenek: a komi, az udmurt és a
mordvin nemzeti enciklopédiák, a HantiManysi Nemzetiségi Körzet enciklopédiája,
imponáló az udmurtok Verescsagin és Gerd
összkiadása, a mordvin eposz, a Masztorava
kiadása három külön kötetben (erzául, moksául és oroszul), Sz. Szanukov professzor
döbbenetes, dokumentumokkal teli három
kötete a mariföldi genocídiumról.
E felsorolásban sem törekszem teljesség
re, de nem maradhatott jel és nyom nélkül

a változó idõk munkája, munkássága. Hadd
lássam és éreztessem ezekben is a CIFU-k
szellemét, elõdeink elképzeléseinek to
vábbélését, néhány álmuk megvalósulását.
Az álmodozás azonban nem feledtethet
néhány sajnálatos tényt, amelyet itt kell szóvá
tennem. A Szentpétervári Egyetem Finnugor
Tanszékének vezetõje az idén májusban Bu
dapesten járt, és a következõ „hírt” közölte:
a szakmák, szakterületek legfrissebb hivatalos
oroszországi listáján (a központi, oroszországi,
tehát a moszkvai Oktatási Minisztérium szak
mákat, foglalkozásokat felsoroló dokumentu
mában) nincs ott, hiányzik – a finnugrisztika.
A „miért?” kérdésére az illetékesek nem tudtak
választ adni, illetve azt mondták: amit finnug
risztikának gondolnak õk, azt szétosztották,
beolvasztották más diszciplínákba. Mit lehet
mindehhez hozzáfûzni?
Az Orosz Köztársaság egyik városában e
pillanatban Nemzetközi Finnugor Kongreszszust tartanak. Június végén nemzetközi
finnugor folklórfesztivált rendeztek egy má
sik oroszországi városban, Hanti-Manszijszkban.
2008-ban ugyanebben a városban rendezik
meg az ötödik Finnugor Világkongresszust.
Oroszországnak legalább hét városában (Szent
pétervár, Izsevszk, Sziktivkár, Szaranszk, Jos
kar-Ola, Petrozavodszk, Hanti-Manszijszk)
mûködnek finnugor tanszékek. Ezeken
– az adott anyanyelven túl – három európai
uniós nemzet, a finn, az észt és a magyar
nyelvet – ezek is finnugor nyelvek – is
oktatják. További adatokat nem sorolok. A
magyarázatot abban látom, hogy miután a
moszkvai egyetemen eltûnõben van a finn
ugor szak, az Orosz Akadémia Moszkvában
létesített Finnugor Osztálya alig létezik, az
illetékes csinovnyikok (bocsánat!) úgy dön
töttek, hogy ami Moszkvában nincs, az az
országban sem lehet.
A CIFU-k általam elõadott szakaszolását,
csoportosítását lehet, sõt kell is vitatni. Meg
ismétlem: úgy vélem, szakmánknak volt egy
felívelõ korszaka 1975-ig, ezt viszonylagos
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stagnálás követte 1990-ig, s azóta folyamatos
visszaesés és eljelentéktelenedés érzékelhetõ.
A kételkedõknek figyelmébe ajánlom az EU
politikáját, az ún. „bolognai folyamatot”, annak elõzményeit, Oroszország mostanában
kialakuló centralizációs terveit, a nemzetiségi
médiumok fokozatos visszaszorulását, és
például a komi-permjákok beolvadását egy
nagyobb egységbe stb. Szerintem a finn
ugor népek felemelésével, megértésével,
megbecsülésével és megõrzésével Oroszor
szág semmit sem vesztene, annál többet
nyerhetne.
De nem csupán negatív tendenciákról
szeretnék szólni, s nem szeretnék pesszi
mistaként szerepelni önök elõtt.
A világ változóban, átalakulóban van, a
tudomány és a kultúra is mintha mindenütt
kevesebb központi támogatást kapna a szük
ségesnél (vagy annál, amennyit korábban
megszokott).
A finnugrisztikáról ezideig – feladatom
nak megfelelõen – a CIFU-k áttekintése révén
szóltam, s itt bizonyos hanyatlást érzékeltem.
Más tekintetben viszont örvendetes és fontos kezdeményezésekrõl, fejleményekrõl
is szólnom kell. Amit elvesztettünk a réven,
megnyerhettük a vámon. A CIFU-k elindulását követõen jöttek létre például különféle
egyetemeken a finnugor szakok, más egyetemeken pedig a nemzeti-nemzetiségi nyelvi
szakok. Az óriásira növõ (az ezres létszámot
megközelítõ) CIFU-kból apránként kisebb
aldiszciplínák váltak ki (például: fonológia,
szintaxis, permisztika, volgai nyelvek szakcsoportjai, történészek, írók-irodalmárok találkozói), s ezek késõbb tovább önállósodva
külön-külön szervezetekbe tömörültek, saját
konferenciákat hívtak össze. Önállósodtak a
fiatalok is, és az IFUSCO-k keretében immár
huszadik összejövetelüket tartották az idén
Izsevszkben.
A társadalom és a politika érdeklõdése
is nõni kezdett a rokonság tematikában (de
nem a szûk, belterjes tudomány keretében!).

54

Orvosok, közgazdászok, környezetvédõk,
diplomaták óhajtottak találkozni, de – több
„ortodox felfogású kolléga” számára érthe
tetlen módon, mások szerint teljesen elfo
gadhatóan – mellõzve az ún. finnugrisztikai
alapismereteket. Szívbõl, lélekbõl, õszintén,
hanyagolva például a hangtani megfelelé
seket. Ebbõl az érdeklõdésbõl bontakozott
ki 1992-tõl a Finnugor Világkongresszusok
mozgalma, rendszere, amely – éppen jó idõ
ben – immár nem gyengíti, hanem erõsíti a mi
szakmánkat. Tekinthetjük ezt akár a régi „Finnugor Kultúrkongresszusok” folytatásának
is, vagy a mi CIFU-nk társadalmi hátterének,
bázisának, biztosítékának. De semmiképp
se legyünk féltékenyek rá, s ne tévesz-szük
össze szerepüket szerepünkkel.
Nem lehet nem szólni itt a Magyar Köztár
saság elnökének 1993-ban tett látogatásáról
az oroszországi finnugor népeknél. Göncz
Árpád úr nagy hírû útját kiváló diplomáciai
elõkészítõ munka elõzte meg. E tekintetben
elévülhetetlenek az érdemei az akkori moszkvai
magyar nagykövetnek, Nanovfszky Györgynek. Mindketten örökre beírták magukat
nyelvrokonaink történetébe, s befogadást
nyertek szívükbe is.
Ezekben az idõkben sorra alakultak
minden finnugor népnél a helyi társadalminemzetiségi szervezetek. Közülük magasan
kiemelkedik a finnországi Castrén Társaság.
Mindenki tudja, miért. A többi mozgalom is
tele van jó szándékkal, elképzelésekkel, de
az anyagi alapokról (a központ támogatá
sáról, megértésérõl) jobb nem szólni.
Így állnak tehát egymás mellett jó és
kevésbé jó tapasztalatok, amelyekbõl fõleg
egyetlen következtetés adódik: mindig és
újra kezdeményezni kell, örülni a ritka sike
reknek, nem feladni a törekvéseket kudarcos
kezdeményezéseknél.
Ha igazi veszélyt keresünk, azt gyakran s
egyre gyakrabban, sajnos, saját szûkebb-tágabb
környezetünkben, sõt már szakmánkban kell
keresnünk s megtalálnunk. Az áltudósok, dilet-

Domokos Péter • A finnugor kongresszusok története és szerepe
tánsok, megkeseredett, múltjukat megtagadó,
csalódott finnugristák szaporodó köreiben, sikeres tömegelõadásain, s a média behódolásában
a szenzációk elõtt. Nemcsak a mi tudományunkban nõtt meg a csodavárás napjainkban, a sokaságot jobban érdekli a mese, mint a valóság. Így
mûködnek egyes költõink, kutatóink. Õstörténe
tünk meghamisításában, nyelvünk finnugor
mivoltának kétségbevonásában, s mindezzel
együtt õrültségek állításában (a Holdról jöttünk, ufókkal érkeztünk, Jézus magyar volt,
finn volt, manysi volt!). Erre kell figyelnünk,
s itt kell okosan cselekednünk, de óvatosan.
De térjünk vissza a Földre, s a X. CIFU
színhelyére!
Kedves házigazdáink, mariföldi rokonaink
és barátaink!
Nem volt könnyû a 2000-tõl 2005-ig
tartó út leküzdése. De felejtsük a szervezési
nehézségeket, s örüljünk mindannyian, hogy
ezekben a szép augusztusi napokban itthon
otthon vagyunk a Koksaga partján, Csavajn,
Sketan, Üpömarij, Kolumb, Kim Vaszin hazá
jában, városában.
Hogyan értékelhetõ a mából visszanéz
ve, de a jövõbe is elõretekintve imponáló
rendezvénysorozatunk? A lényeget tekintve
mindenképp csak az õszinte és teljes elis
merés szavaival. Kicsit részletezve:
1. 1960-ban lépett ki némileg szûkös,
nemzeti köreibe beszorult zártságából a
fõként finnugor összehasonlító nyelvtudo
mányként és általában is nyelvészeti célú
kutatásokként értelmezett finnugrisztika a
nemzetközi porondra.
2. Ekkor vált nyilvánvalóvá összetettsége,
komplexitása, számos, korábban elszigetel
ten mûködõ ágazatának, ágazatainak fontos
sága, egymásra utaltsága. Nyilvánvalóvá vál
tak az együttmûködés komoly perspektívái
(például az õshazakutatásban, a település
történetben, a népek és nyelvek történeti
kapcsolatrendszerében.
3. Az eddigieknél is nagyobb, sõt döntõ
jelentõségûvé váltak a személyes találkozá

sok. Életre szóló barátságok, kapcsolatok
szövõdtek. A párbeszédek, viták, családi
találkozások, vendéglõi falatozások, sörözések, kiadvány- és könyvcserék az egész
szakmát évtizedekre szólóan felvirágoztatták,
gazdagították, ihlették.
4. A fiatalok megismerkedhettek „legen
dás öregekkel”, a nagy öregek végre érdek
lõdõ nemzetközi, szakmai közönség elõtt
fejthették ki nézeteiket. Mindannyian köze
lebb kerültünk egymáshoz.
5. Oroszországi rokonaink is láthatták, érzékelhették, érezték, hogy tényleg léteznek –
határaikon túl is – rokonaik. Tapasztalhatták,
hogy az õ nyelvük, kultúrájuk fontos és értékes nemcsak nekik, maguknak, de a rokonokon túl a szélesebb világnak is (németek
nek, franciáknak, angoloknak, japánoknak
stb.). Ez bizonyára erõsítette nemzeti büszkeségüket.
6. Kongresszusról kongresszusra növekedett
a résztvevõk száma – nemzetek szerint is (már a
huszonötöt is elérte), szakmai tagolódás szerint is
(a program- és téziskötetek is egyre vastagabbak
lettek). Az aktív kongresszusi napok száma
is több lett. Voltaképp elérkezett a bizonyos
„kritikus tömeg” kritériuma. A veszélyeztetettség
lényege: az alig áttekinthetõség, a résztvevõk
idõ elõtti elfáradása. S ilyenkor merülhet fel
a kérdés: érdemes-e folytatni ezt a sorozatot
jelen formájában, lehet-e, kell-e növelni a
szereplõk számát?
7. Én úgy látom: a kongresszusokat feltét
lenül folytatni kell, helyzetüket is biztosabbá
tenni, megbecsültségüket is növelni szük
séges. (Csak megemlítem: az orvosok több
ezres létszámú kongresszusokat tartanak.)
Nekünk, finnugrista szakembereknek feltét
lenül szükségünk van egymásra, bármely
„kis szakmát” mûvelünk. Igen fontos ötévente
legalább egy személyes találkozás, együttlét.
– Hogy min lehetne változtatni? Valamiféle
szûrés szükséges lenne! Legyen sokkal keve
sebb és rövidebb elõadás, sokkal több spon
tán hozzászólás. Nem kell mindenkinek
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szerepelnie. Hallgatva is lehet tanulni. Legyen
jóval több kiscsoportos találkozás, kötetlen
beszélgetés, folyosói diskurzus, fehér asztalok melletti társalgás. De mindenki érezze,
hogy ide tartozik, hogy köze van (személyes,
helyhez is köthetõ élménye) a finnugriszti
kához, tagja a világ legszelídebb, legveszély
telenebb klánjának. Gránátok itt nem kerülnek szóba, csupán a bor minõsége.
8. Nem jó idõk járnak napjainkban a kis,
kisebb népekre, nyelvekre. Elég, ha csak
kimondom a globalizáció és a piac szót. Ez
a veszély nemcsak – mondjuk, a líveket és
az enyeceket fenyegeti, hanem a mordvinokat (akár erzák, akár moksák), a moldvai
magyarokat, a karjalaiakat. De folytatva
a sort: minden finnugor nyelvet és népet,
miként rengeteg más nyelvi közösséget is.
Egyenként keveset tehetünk a veszély ellen,
de a finnugor család tagjaiként – benne az
Európai Unió három tagjával, az észttel, a
finnel és a magyarral – kicsit talán többet.
9. A család többi tagjai viszont ne adják
fel a harcot, ne hagyják el magukat. Szomorú
hallani, tudni, hogy híres komi, udmurt, mord
vin, mari, hanti írók, kötõk, tudósok gyerme
kei nem beszélik anya-apanyelvüket, nem
járatják õket nemzetiségi iskolákba (amelyek
saját fõvárosaikban szinte nincsenek). Finnugor
nyelvû társalgást ma csak falvakban lehet
hallani. Ott is fõleg asszonyok társaságában,
vagy az iskolákban, amelyekben a pedagógu
sok többsége szintén hölgy. Alig akad nõ vi
szont magasabb hivatali, politikai pozícióban.
Van itt min elgondolkodni, aztán cselekedni.
10. A finnugor népekrõl szólva még egyszer,
s igen komolyan fel kell vetni az iskola, a
felsõoktatás, a média és a könyvkiadás hely
zetét. E tekintetben bõven akad tennivaló.
Több mint régebben. Fõként oroszföldi nyelv
rokonainknál. E tekintetben még a sztálini és
hruscsovi idõkben is jobb helyzetben voltak.
Tessék csak megnézni a kiadvány- és példány
számokat, az akkoriakat. Aztán a maiakat. A
különféle nemzetközi szerzõdésekben, észt,
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finn, magyar, illetve orosz relációkban az
eddigieknél jóval magasabb arányban kellene szerepelnie a diák-, a doktorandusz-, az
oktatócserének. Kapjon továbbra is komoly
központi támogatást a nemzetiségi sajtó, a
rádió, tévé, a tankönyv- és a könyvkiadás. Ha
nincs központi, akkor maradjon több otthon
a helyi bevételi forrásokból – kifejezetten a
szubjektum névadó közösségének. Mindez
ne csak szóban, törvényben leírva legyen, hanem valósuljon meg, és ténylegesen lépjen
érvénybe.
11. S végül: jubileumi kongresszusunk,
sorszámban a tizedik egybeesik szeretett há
zigazdáink, a mari nép irodalma, mûköltésze
te századik évfordulójával. 1905-ben jelent
meg a legnagyobb mari író, költõ és dráma
író, Szergej Csavajn elsõ ismert verse, az
Oto (’berek, liget’), amely hazája, népe, nyelve
megbecsülésérõl szól.
Minden finnugor nyelven léteznek hasonló
hatású versek, megnyilatkozások. Gondoljunk a komi Ivan Kuratov Az én múzsám
címû versére, az udmurt Grigorij Verescsagin
Kék, kék galambocskám címû bölcsõdalára,
a mordvin Zahar Dorofejev Bölcsõdal-ára!
Bölcsõbõl nõnek a klasszikusok, az udmurt
Gerd Kuzebaj is az édesanyjától hallotta az
elsõ dalokat, amelyekbõl bámulatraméltó
költészetet fejlesztett. Ha már száz éve is így
gondolkodtak, írtak elõdeink, akkor csak egy
kötelességünk lehet: az õ szellemükben élni,
dolgozni és õrizni magunkat. Sok sikert kívánok a finnugor család minden tagjának, s
remélem, lesz huszadik finnugor kongresszus is, és ezer év múlva is megmaradunk,
leszünk még finnugorokként.
Kulcsszavak: finnugor kongresszus, tudo
mánytörténet, finnugor tudományterületek,
diszciplínák, Oroszország, Mariföld, JoskarOla, a kis finnugor nyelvû népek élete, nyelve,
kultúrája, magyar-finn-észt kapcsolatok, a
szovjet finnugrisztika, nemzetközi kapcsolatok, Európai Unió
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A neurodegeneratív kórképek pathomecha
nizmusa intenzív kutatások célpontja. A
betegségek pontos oka azonban nem tisztázott,
és az sem ismert, hogy mi a magyarázata az
egyes kórképekre jellemzõ szelektív ideg
sejtpusztulásnak.
Klasszikus krónikus neurodegeneratív
megbetegedések közé tartozik a Parkinsonkór/szindrómák, Huntington-kór, Alzheimer-kór és cerebellaris ataxiák. Az 1. ábra a
Huntington-kór típusos makroszkópos agyi
elváltozásait mutatja (összefoglaló: Gárdián – Vé
csei, 2004). A fentebb említett kórképekre
jellemzõ fontosabb klinikai tüneteket az 1.
táblázat foglalja össze.

1. ábra • Huntington-kórban szenvedő
beteg agya (balra); egészséges agy (jobbra)

Bebizonyosodott, hogy számos neuro
kémiai eltérés észlelhetõ e kórképekben,
melyeket a következõkben tekintünk át.
1. Energiatermelés, excitotoxicitás
A sejt energiavalutája, az ATP (adenozin trifoszfát
– nagy energiájú molekula), mely az aerob disszimiláció (respiráció) folyamán termelõdik a
mitokondriumokban. A mitokondriumokat
kettõs membránrendszer burkolja. A belsõ
membrán felületét a sok redõ megnöveli. Az
oxidatív foszforiláció multienzim komplexe
a belsõ membránhoz kötött, míg a Szent-Györgyi–Krebs-ciklus enzimjei a mátrix folyadékfázisában vannak. (2. ábra)
A mitokondriális funkciózavar súlyos kö
vetkezményekkel jár a sejtben. A megfelelõ
neuronálisglükózmetabolizmus, ATP képzõdés
alapvetõ az energiafüggõ membrántransz
port és a neuronális membránok nyugalmi
potenciáljának, depolarizációjának és
repolarizációjának fenntartásában. Az ener
giatermelésben bekövetkezõ defektus mind
excitotoxikus (excitátoros aminosav-receptor
aktiválódás okozta sejtpusztulás), mind
oxidatív (szabad gyökök fokozott képzõdése
elõidézte oxidatív reakció) károsodáshoz vezet
het(Andersen2004;Beal1997,2003;Browneet al.,
2004; Vécsei et al., 1998).
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Betegség neve

Klinikai tünetek

Parkinson-kór

végtagremegés,
mozgásmennyiségcsökkenés,
izommerevség,
egyensúlyzavar

Alzheimer-kór

memória romlása,
fokális kérgi tünetek,
személyiségváltozás,
járászavar,
vegetatív funkciók
zavara

Huntington-kór

Cerebellaris ataxiák

akaratlan
végtagmozgás,
memóriahanyatlás,
személyiségváltozás
járászavar,
beszédnehezítettség,
végtagi deformitások,
kardiális eltérések

1. táblázat • Neurodegeneratív kórképek és
klinikai tünetek

Ha a sejt energiatermelése károsodik, akkor
a kevesebb energia nem lesz elegendõ a depolarizált sejt repolarizációjához. Így egy krónikus
részleges depolarizációs állapot alakulhat
ki, melyben egy bizonyos küszöb elérése
után megszûnik az NMDA receptorok (excitátoros aminosav receptor) Mg++ blokádja.
Megnyílnak a feszültségfüggõ Ca++-csatornák,
s egy lassan kifejlõdõ Na+, Cl-, Ca++ influx jön
létre, ami idõvel sejtdestrukcióhoz, végül
a sejt halálához vezet (Bossy-Wetzel et al.,
2004; Beal – Vécsei, 1992). (3. ábra)

2. ábra • A mitokondrium struktúrája
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3. ábra • Az NMDA receptor vázlatos
struktúrája (Glu: glutaminsav, Gly: glicin, PCP: phencyclidin)
A mitokondriális elektrontranszport lánc
ban bekövetkezõ defektus fokozott szabad
gyök- (erõsen reaktív molekulák, például:
superoxid – O2., hydroxil OH. gyök) képzõ
déshez vezet, melyek az oxidatívmetabolizmus
„melléktermékei”.Azenergiatermeléscsökkenése
az intracellularis Ca++ puffer rendszert is megzavarja. Az intracellularis Ca++ szint emelkedése
is növeli a szabadgyök képzõdést, és aktiválja
a nitrogénoxid-szintetázt (NOS) (Manfredi
– Beal, 2000; Sas et al., 1998). (2. táblázat)
2. Szabad gyökök
A szabad gyök olyan atom vagy molekula,
melynek külsõ elektronhéján párosítatlan
elektron foglal helyet, ami kifejezetten reaktívvá változtatja azt. Instabilitásuk révén képesek
elektront elvonni a környezetükben levõ
molekuláktól, így oxidálva a szomszédos
a. A neuron parciális depolarizációja,
mely az excitátoros aminosav recep
torok aktivációjával jár.
b. Megzavart az intracellularis kálcium
puffer rendszer.
c. Szabadgyök-termelés emelkedik.
d. Intracellularis kálciumionszint-emel
kedés fokozott szabadgyök képzõdéshez
és a NOS aktiválódásához vezet.

2. táblázat • A mitokondriális energiater
melés zavarának következményei
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organikus makromolekulákat, ami sejt- és
szövetkárosodáshoz vezet. Az organikus
oxidatív károsodás meglehetõsen összetett.
A normál anyagcsere folyamán is termelõdik
szuperoxid anion (O2.). A szuperoxid spontán dizmutáció útján hidrogénperoxiddá
(H2O2) alakul. A folyamatot a SOD (szuperoxid dizmutáz) katalizálja. Ezt követõen
a kataláz segítségével metabolizálódik a
hidrogénperoxid. Szuperoxidból nitrogénmonoxid (NO.) jelenlétében peroxinitrit
(ONOO-) keletkezik, amely citotoxikus. A
peroxinitrit meglehetõsen reaktív oxidáló
ágens, ráadásul a metabolitja is szövetkáro
sító. A peroxinitrit reakcióba lép a Cu/Zn
SOD-val, mely folyamatban nitronium
(NO2+) keletkezik és hidroxil gyök(OH.),
mely igen kifejezetten toxikus a központi
idegrendszerre. (3. táblázat) A vasion (Fe2+/
Fe3+), illetve más fémion elõsegíti az igen
reaktív hidroxil gyökök képzõdését (Rego
– Oliveira, 2003). (4. ábra)
3. Neuroprotektív mechanizmusok
A szabad gyök indukálta folyamatok ellen
a szervezetben védõ mechanizmusok is
kiépültek, ilyen például a kompartmenta
lizáció. Az oxidatív foszforiláció a mitokond
riumokban játszódik le, ahol megfelelõ sza
badgyök-fogó mechanizmusok mûködnek.
Ismertek például az antioxidáns enzimek,
mint a SOD (szuperoxid dizmutáz), mely

H2O2-t produkál, amit a kataláz vagy a glu
tation-peroxidáz eliminál. Jelen vannak anti
oxidáns molekulák, mint az alpha-tokoferol,
aszkorbinsav és glutation (Prasad et al., 1999). Ha
a szabadgyök-képzõdés és az antioxidáns
folyamatok között megbomlik az egyensúly,
az a sejt számára oxidatív stresszt jelent. (4.
táblázat)
4. Gliasejtek
A gliasejtek egy csoportja neuroprotektív hatású
(5. táblázat), míg egy másik szubpopulációja
ártalmas a körülötte levõ neuronokra. Ezt
az utóbbi hatást nitrogén-monoxid (NO.)
és citokinek mediálása útján éri el. Az
aktívált mikrogliasejtekrõl, valamint az ast
rogliasejtek szubpopulációjáról ismert, hogy
részt vesznek a központi idegrendszer (KIR)
gyulladásos folyamataiban egyrészt fagocita
funkcióval, másrészt a proteinázok felszaba
Neurodegeneráció
Energiadeficit
Szabad gyök
Excitotoxicitás
		
		
		
		
		

Neuroprotekció
Endogén faktorok:
- enzimek
- antioxidáns
molekulák
- gliális trofikus 		
faktorok
- endogén NMDA 		
receptor antagonista

4. táblázat • A sejt neurodegeneratív és
neuroprotektív elemei

a. A membránok kettõs lipidrétegével reak
cióba lépve megváltoztatják annak fluidi
tását, és toxikus anyagokat képeznek
(reagálva a membrán lipidekkel).
b. Proteineket károsítanak, így enzimek
inaktiválódnak, sejtfunkciók esnek ki.
c. DNS-sel és az RNS-sel is reagálnak, ami
megváltoztatja a transzkripció és transz
láció folyamatát.
d. A szabad gyökök a programozott
sejthalál (apoptózis) indukciójában és
mediálásában is fontos szereplõk.

a. Gliasejt által termelt neurotrofikus faktor,
bázikus fibroblaszt növekedési faktor.
b. Dopamin és oxigén szabad gyököt
katabolizáló kapacitása. (MAO-B, glu
tation peroxidáz)
c. A triptofánból keletkezõ kinurenin
kinolinsavvá és kinurénsavvá meta
bolizálódik. Az elõbbi NMDA receptor
agonista, míg az utóbbi NMDA an
tagonista, tehát egy endogén glutamát
antagonista, gliális erdetû.

3. táblázat • A szabad gyökök jelentõsége

5. táblázat • Neuroprotektív gliális faktorok
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4. ábra • Szabadgyök károsítás elemei
dításával, valamint a citokin termelésének
képességével (Hirsch et al., 1998).
A citokinek nagy családjába olyan peptid
molekulák tartoznak, melyek a sejtkommu
nikációban, a sejtnövekedésben és a gyulla
dásos folyamatban is részt vesznek. A gyulla
dásos citokinek közül legismertebb az IL-1, IL-2,
IL-4, IL-6, IFN-γ és a TNF-α. (6. táblázat)
Az IFN-γ-t az aktivált CD4+, CD8+ és „nat
ural killer sejtek” termelik, míg a KIR-ben a
mikroglia, astrocita és a limphocita a fõ forrása.
Fontos szerepe van a MHC I és II osztály ex
pressziójának modulálásában, valamint szin
tén képes stimulálni NO képzõdést. A TNF-α
a. Az arachidonsav felszabadításával szabadgyök-képzõdést segít elõ.
b. Stimulálja a NO képzõdését. NO az
arginin – citrullin átalakulás NOS (kál
cium aktiválta nitric-oxid szintetáz)
által mediált folyamatában képzõdik.
Az NO. szuperoxiddal reagálva per
oxinitritté (ONOO-) és hydroxillá (OH.)
alakul. A substantia nigra pars compacta
területén a gliasejtek NOS aktivitása fokozott, támogatva, hogy a gliasejtek jelentõs
forrásai az NO. képzõdésnek.
c. Növeli az intracellularis Ca++ koncent
rációt.

6. táblázat • Az IL-1 károsító hatásának
feltételezett mechanizmusai
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egy potenciálisan toxikus citokin, mely a
mikrogliák és az astrociták által szintetizált
polipeptid. Hatását membrán lokalizált re
ceptorokon fejti ki.
Az említett citokinek gyulladásos reakciót
indukálhatnak, amely részét képezheti a
különbözõ mechanizmusok által létrejött
neurondegenerációnak. Ezen folyamatok
jelen vannak számos neurodegeneratíve
kórképben, mint a Parkinson-kórban, Alzheimer-kórban, sclerosis multiplexben, illetve
az ischaemias károsodásban.
5. Terápiás lehetõségeink, céljaink
A progresszív lefolyású neurodegeneratív
kórképek hatékony tüneti kezelése mellett
a neuroprotektív hatású, valamint a neurores
tauratív terápiának is fontos létjogosultsága
lenne. A neuroprotekció a sejtpusztulás
mértékének csökkentésére utal, míg a neu
ro-restauratív terápia a funkcionális értelem
ben vett helyreállítást jelenti (FernandezEspejo, 2004). A kórképek pathobiokémiai
folyamatai évekkel korábban kezdõdnek,
mint hogy a klinikai tünetek kialakulnak. Így
bár az ideális terápia a prevenció, illetve a
progresz-szió megállítása lenne, egyelõre
csak a progresszió lassítására, valamint
tüneti terápia alkalmazására törekedhetünk.
Parkinson-kór esetében napjaink hatékony
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tüneti kezelései közül preklinikai vizsgála
tokban számos bizonyult neuroprotektív
hatásúnak (Knoll et al., 1966; Magyar et al.,
1967): a deprenyl (selegilin), az amantadin
és a dopaminagonisták is.
A neurodegeneratív kórképek pathome
chanizmusában szerepet játszó tényezõket
figyelembe véve számos target-je lehetne a
neuroprotektív terápiának. A kérdés az, hogy
mire helyezzük a hangsúlyt a kezelés során:
az oxidatív stressz, a mitokondriális diszfunk
ció, excitotoxicus vagy a gyulladásos folya
matok megelõzésére. Ezeket a lehetõsége
ket figyelembe véve nagyszámú farmakon
került kifejlesztésre és áll vizsgálatok alatt.
Minden bizonnyal több támadásponton
ható gyógyszerkomplex alkalmazása lesz a
leghatékonyabb terápia.
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Bevezetés
Sok szó esik mostanában a növekvõ kõolaj
árakról, a világ rohamosan növekvõ kõolajés földgáz igényérõl, és a termelésrõl, amely
napjainkban a világ energiaszükségletének
54 %-át fedezi. Van azonban, amirõl idehaza
alig hallhatunk vagy olvashatunk, mégpedig
az, hogy mennyi kõolaj- és földgázvagyonnal
rendelkezik még az emberiség. Néha az az
érzésünk, hogy sokan kimeríthetetlennek
tartják Földünk szénhidrogén-tartalékait.
Nem vagyunk a szénhidrogénipar szak
emberei, de mint geológusok évtizedek óta
foglalkozunk az ásványi nyersanyagkészletek
meghatározásával és ennek bizonytalan
ságaival. Évek óta nyomon követjük részben
a szakirodalomban, részben az interneten keresztül az ásványi nyersanyagok és ezen belül
a szénhidrogének készleteivel kapcsolatos
információkat és véleményeket. Ezek sajnos
többnyire igen ellentmondóak. Az utóbbi
idõben olyan nyugtalanító információkat
ismertünk meg, melyek megkérdõjelezik az
eddigi hivatalos véleményeket. A probléma
fontosságára való tekintettel szeretnénk
józan és tárgyilagos mérlegelés alapján a
Magyar Tudomány olvasóit e bonyolult és
ellentmondásos kérdéskörrel megismertetni.
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A szénhidrogénkészletek
értékelésének bizonytalanságai
Tudni kell, hogy az ásványi nyersanyagok
készleteinek kiszámítása igen bonyolult és
sok bizonytalansággal járó feladat, hiszen a
Föld mélyét csak néhány ponton tudjuk fúrá
sokkal, aknákkal vagy bányászati létesítmé
nyekkel megkutatni. Különösen érvényes
ez a szénhidrogéntelepekre, amelyeket
költséges fúrásokkal lehet több száz, illetve
több ezer méter mélységben feltárni. E tele
pekben a földgáz, a kõolaj és a víz a földtani
folyamatok által meghatározott rendben
helyezkedik el. Ezek térbeli helyzete és egy
máshoz való viszonya, valamint a tároló kõzet
tulajdonságai szabják meg, hogy a mélyben
levõ teljes szénhidrogénkészlet mekkora
hányadát lehet kitermelni. Francia szakértõk
szerint ez ma globális átlagban mintegy 35 %
(Millet, 2004). Feltételezik, hogy mûszaki
fejlesztéssel ez az arány mintegy 45 %-ra lesz
növelhetõ. Itt kell megemlítenünk, hogy hazánk, bár világviszonylatban jelentéktelen
szénhidrogénvagyonnal rendelkezik, szak
embereink mégis kimagasló eredményeket
értek el a „rezervoirok” kitermelésének és
értékelésének fejlesztésében (Lakatos, 19992003; Pápay, 2003).

Bárdossy – L. Felvári • …Földünk szénhidrogénkészletei…
Súlyos gondot jelent, hogy a készletszá
mításokkal kapcsolatos fogalmaknak nincs
általánosan elfogadott, egységes rendszerük
és nevezéktanuk, az egyes országokban
igen eltérõ készletosztályozásokat használ
nak (Porter, 2005). A készletszámításokhoz
eddig alkalmazott determinisztikus és szto
hasztikus (valószínûségi) módszerek pedig
elvi matematikai korlátaik miatt nem teszik
lehetõvé a készletek egyértelmû mennyiségi
meghatározását. Legjobb esetben minimum,
maximum és valamilyen átlagértéket adnak
meg. Egyes készletekhez valószínûségi értékeket rendelnek 5 és 95 % között, nem közölve
e számítás matematikai hátterét. Itt jegyezzük
meg, hogy ma már léteznek olyan új matematikai módszeregyüttesek, amelyek képesek
nagy bizonytalanság mellett is korrekt eredményeket szolgáltatni. Ilyen a bizonytalan
halmazok elmélete (fuzzy-set theory), vagy a
Dempster–Shafer-elmélet (Bárdossy – Fodor,
2004). Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy
a készletbecslések eredményeit világszerte
különbözõ módon mutatják be. Legtöbbször
„hordóban” (barrel), de számos publikációban köbméterben, illetve tonnában adják
meg a kõolajkészleteket. Ha hordóból tonnára
akarják a készleteket átszámolni, úgy a kõolaj
sûrûségét is figyelembe kell venni, ami igen
különbözõ lehet. Földgáz esetében többnyire Tm3-ben (T= tera) adják meg a készleteket,
de egyes szerzõk ún. „kõolaj-egyenértékkel”
számolnak anélkül, hogy az átszámítás mód
ját közölnék.
Összegezve azt mondhatjuk, hogy még
a legmagasabb szakmai színvonal esetében
is a fent leírtak igen bizonytalanná teszik az
ismert kõolaj- és földgázkészleteket.

sítéseket készítenek. Ezek közül az Egyesült
Államok Geológiai Szolgálatának (USGS)
összesítését tekintik a legautentikusabbnak.
A hazai szakemberek és a kormányzat számára
a Magyar Geológiai Szolgálat (MGSZ) készít
könyv alakú tájékoztatót. Ez a részletes hazai
információk mellett a USGS adataira támaszkodva nemzetközi összeállításokat is közöl.
A legutóbbi kiadvány a 2004. január elsejei
helyzetre vonatkozik (kõolaj a 247., a földgáz
a 248. oldalon). Ezek szerint a Föld ismert „ipari”
kõolajkészlete ebben az idõpontban 143 Mrd
tonna volt. Ezen belül a legnagyobb készletekkel rendelkezõ országok:

A készletek hagyományos értékelése

Magyarország ismert ipari földgázvagyona
ekkor 0,07 Tm3 volt.
A baj az, hogy ezzel egyidejûleg a fentiektõl
eltérõ összeállítások is napvilágot láttak. Közülük legfontosabbak, interneten is elérhetõk a
következõk: www.worldenergy. org, www.

A jelenleg mûködõ kisebb, helyi és a nagy
multinacionális cégek évente nyilvánosságra
hozzák termelésüket és készleteik éves vál
tozásait. Ezekbõl az adatokból különbözõ
intézmények és egyesületek globális össze

Ország

Készlet (Mrd t)

1. Szaúd-Arábia
2. Irak
3. Kuvait
4. Egyesült Arab Emírségek
5. Irán
6. Venezuela
7. Oroszország
8. Egyesült Államok

36,0
15,2
13,3
13,0
12,3
11,2
8,2
3,8

Magyarország ismert ipari kõolajvagyona ebben az idõpontban 0,02 Mrd tonna volt.
A teljes ismert ipari földgázvagyon 156
Tm3, ezen belül a vezetõ országok a követ
kezõk:
Ország

Készlet (Tm3)

1. Oroszország
2. Irán
3. Szaúd-Arábia
4. Egyesült Arab Emírségek
5. Egyesült Államok
6. Algéria
7. Venezuela
8. Indonézia

47,6
23,0
6,4
6,0
5,2
4,5
4,2
2,6
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eia.doe.gov; http://energy.er. usgs.gov; www.
energybulletin.net, www. opec.org.
Az országonkénti eloszlásnál is többet mond,
ha az ismert kõolajkészleteket régiókká vonjuk
össze:
		
Közel-Kelet
USA és Kanada
Dél-Amerika
Afrika
Oroszo., Közép-Ázsia
Kelet-Ázsia, Óceánia
Európa
Egyéb

%
57,0
14,5
9,0
8,0
6,0
3,0
1,5
1,0

%
66
5
9
7
5
4
2
2

Az elsõ oszlop adatai a British Petroleum
Statistical Reviewból (2005. szept.), a máso
dik oszlopé Matthew R. Simmons független
amerikai szakértõtõl (2005. július 25.) szár
maznak. Feltûnõ, hogy milyen nagy különbség
van a közel-keleti és az észak-amerikai készletek
megítélésében. Véleményünk szerint Simmons
értékelése áll a valósághoz közelebb.
Az ismert készleteken felül fúrásokkal még
nem bizonyított, de földtani megfontolások
alapján valószínûsíthetõ ún. reménybeli vagy
potenciális készleteket is nyilvántartanak.
Ezek még az ismert készleteknél is bizonyta
lanabbak, a becslések igen tág határok között
mozognak. Így a reménybeli kõolajkészlete
ket a készítõ szakértõ vagy intézmény isme
reteitõl, véleményétõl függõen 300 és 1500
milliárd barrelre becsülik.
Potenciális tartalékot jelentenek viszont
a Kanadában, Venezuelában és néhány
más országban ismertté vált olajhomokok,
olajpalák és ún. nehézkõolaj-elõfordulások.
A kanadai Albertában talált olaj-homokok
bitument tartalmaznak. Készleteit a PETROCANADA szakemberei 166-250 milliárd
barrelre becsülik, de ennek csak kb. 10 %-a
termelhetõ ki külfejtéssel. Kitermelése után
a kõzetet fel kell hevíteni, hogy a homokot
el lehessen választani a bitumentõl. Ezután
a bitument speciális oldószerrel kell kezelni,
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hogy hagyományos olajvezetékben szállít
ható legyen. Végül feldolgozásához is speciá
lisan erre a célra tervezett finomítók megépí
tésére van szükség. A mélyben levõ készletek
kinyeréséhez fúrásokat kell mélyíteni, és
ezekbe forró gõzt kell préselni a bitumen kioldása céljából. A víz felhevítéséhez földgázt
használnak. E technológia alkalmazásának
határt szab, ha a víz felmelegítéséhez több
földgázt kell felhasználni, mint amennyi
energiát a késztermék szolgáltat. Külön
környezeti gondot jelent a kitermelendõ
hatalmas mennyiségû homok elhelyezése.
Jelenleg két kisebb külfejtésben folyik az
olajhomok kitermelése. Nagyobb arányú
kitermelésre csak az olajárak drasztikus
megemelkedése esetén van lehetõség a fenti
nehézségek sikeres leküzdését feltételezve.
Még bonyolultabb az olajpalák feldolgo
zása. A kõzet valójában nem pala, hanem
márga. Ezekben nem kõolaj, hanem egy
kerogénnek nevezett szerves anyag található
többnyire 5-25 %-nyi mennyiségben. Ezért
az olajpalák a nyers kõolaj energiatartalmá
nak mindössze kb. egytizedét tartalmazzák.
Elõbb szokásos bányászati módszerekkel ki
kell kitermelni az olajpalát, fel kell aprítani,
majd kb. 500 °Celsiusra hevíteni. Ekkor egy
pirolízisnek nevezett folyamat során a kero
gén olajjá alakul, és feldolgozhatóvá válik.
Külön gondot jelent, hogy nagyarányú kiter
melés esetén óriási mennyiségû kõzetanyag
marad vissza, amit valahol el kell helyezni.
Ezenfelül a folyamat nagymennyiségû hû
tõvizet is igényel. Mindezek miatt ma még
az olajpalák is csak potenciális tartalékként
tekinthetõk. Fõbb elõfordulásaik az Egyesült
Államokban (Utah, Wyoming, Colorado),
Ausztráliában, Észtországban, Kanadában
és Izraelben vannak. Összesített készleteiket mintegy 1600 milliárd barrelre becsülik.
Észtországban és Kínában a hetvenes évek
óta kis külfejtésekben termeltek olajpalát. A
termelés csúcspontját 1980-ban érte el, de
azóta jelentéktelenre csökkent.
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1. ábra • Hubbert görbéje az Egyesült
Államok kõolajtermelésére (1962)
billions of bbls/ yr = milliárd barrel/év; proved reserves = bizonyított készletek; cumulative production
= kummulativ termelés; 200 x 109 bbls ultimate =
200 x 109 barrel végsõ érték; 150 x 109 bbls ultimate = 150 x 109 barrel végsõ érték; years = évek

A felmerült kételyek ismertetése
M. King Hubbert amerikai geofizikus volt
az elsõ, aki az ötvenes években komolyan
foglalkozott a kõolaj- és földgázmezõk ter
meléstõl függõ élettartamával. Megállapította,
hogy a mezõk optimális kitermelése egy Gauss-görbével modellezhetõ, és a készletek
ismeretében elõre jelezhetõ a termelés alakulása a mezõ teljes kimerüléséig (Hubbert,
1962). Elõrejelzése bevált az Egyesült Államok
kõolajtermelésének alakulására. Azóta modelljét „Hubbert-görbének” nevezték el, és
az egész világon széles körben alkalmazzák (1.
ábra). Módosításokkal és kiegészítésekkel
ez képezi a késõbbi élettartam és peak-oil
idõpont becslések elméleti alapját. (Peak-oil,
azaz kõolaj-csúcs, az a maximális termelési szint,
amit az adott készletek, geológiai adottságok és
a kitermelési technológia megengednek.) Ez
függetlenül attól, hogy az igények tovább
növekedhetnek, a kitermelés fokozatos csök
kenésével jár. Ugyanakkor egyes kõolajipari
szakemberek szerint a Hubbert-görbe csak az
Egyesült Államokra érvényes, más területeken
más modellekre van szükség.
A peak-oil idõpontjára vonatkozóan egyre
több elõrejelzés lát napvilágot, közülük itt csak
a legfontosabbakat ismertetjük. A US Energy
Information Administration (EIA) véleménye
szerint (2004) „megfelelõ” beruházások elvégzése esetén az ún. peak-oil 2030 elõtt nem

következhet be. Az EIA szerint 2030-ig 1020
Gbarrel kitermelésével lehet számolni, ami
több mint a 2004-ig kitermelt összes kõolaj!
A USGS 2037 környékére teszi a peak-oil
elérését. Feltételezésüket a kitermelési
technológiák nagyarányú fejlõdésével indokolják. Robert L. Hirsch, neves amerikai
szakértõ szerint viszont a technológiai fejlesztések inkább költségcsökkentõ hatásúak, a
kitermelhetõ készletek mennyiségét érdemben nem növelik (2005).
Az ún. „mérsékelt optimisták” arra hívják
fel a figyelmet, hogy évrõl évre csökken
az újonnan talált kõolajmezõk száma és
készlete. Szerintük a globálisan publikált
készletnövekedés jelentõs része ismert
mezõk felértékelésébõl származik. Ezek
a szakemberek 2020-2025 közé teszik a.
„peak-oil” elérését. Ettõl kezdve fokozatos
termeléscsökkenéssel számolnak.
A német Bundesanstalt für Geowissen
schaften und Rohstoffe (BGR) a kérdésnek
2004 decemberében külön tanulmányt szen
telt. Számításaik szerint az energiahordozó
ásványi nyersanyagok „statikus élettartama”
(az ismert készletek elosztva az éves terme
léssel) 2004 végén a következõ:
Kõolaj
Földgáz
Kõszén és lignit
Uránium

43 év
64 év
>200 év
> 40 év

Ha ehhez hozzászámoljuk a ma még gaz
daságtalan elõfordulásokat, a feltételezett
„reménybeli” készleteket és a kitermelés felté
telezhetõ technológiai fejlesztéseit, akkor ez
az élettartam a következõkre növekszik:
Kõolaj
Földgáz
Kõszén és lignit
Uránium

67 év
150 év
1500 év
500 év

Ne feledjük viszont, hogy mindkét fenti öszszeállítás állandó, tehát nem növekvõ kiter
meléssel számol.
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A BRG számításai szerint tizenöt–húsz
éven belül elérjük a peak-oil idõpontot. A
földgáz esetében ez néhány évvel késõbb következhet be. A Deutsche Bank szakemberei
ezért fokozatosan növekvõ kõolajárakkal
számolnak. Tovább bonyolítja a helyzetet,
hogy a kõolajkészletek kétharmada a politikailag instabilis Közel-Kelet térségében található
(Auer, 2004).
A francia kormány idén kiadott jelentése
2013-ra teszi a peak-oil várható elérését.
Az utóbbi években egyre nagyobb szám
ban adnak hangot olyan szakemberek, akik
alapvetõen megkérdõjelezik az eddig közölt
adatok realitását, még kevesebb kõolajkészle
tekkel számolnak, és a „peak-oil” elérését
még közelebbre hozzák. Nagyjából hasonló
a helyzet a földgázkészletek esetében. A
következõkben e szakemberek érveit ismertetjük.
2001-ben egy új társadalmi szervezet ala
kult Association for the Study of Peak-Oil
(ASPO) néven, nagy multinacionális olajvál
lalatok tapasztalt korábbi geológusaiból,
geofizikusaiból és mérnökeibõl. Nemzetközi
konferenciákon vitatják meg a fenti kérdé
seket. ASPO-Newsletters néven nemzetközi
folyóiratot indítottak, amelyet az internetrõl
is le lehet tölteni. Ma már a szervezetnek in
ternetes honlapja is van http://www. peakoil.

net néven. A szervezet vezetõ egyéniségei
az amerikai Colin Campbell, a francia Jean
H. Laherrère, valamint a svéd Kjell Alek
lett. Mindhárman számos tanulmányban
fejtették ki véleményüket. Legfontosabb
megállapításaikat az alábbiakban foglaljuk
össze:
Aleklett és munkatársai (2004) kiszámí
tották az 1850-óta évtizedenként kimutatott
új nagyméretû olajmezõk számát és kész
leteiket, melyek a Föld kõolajkészleteinek
túlnyomó részét adják. Ez látható a 2. ábrán.
Jól látható, hogy eleinte egyre több új
készletet sikerült kimutatni. A csúcsot 1960
és 1969 között érték el, és azóta eléggé roha
mosan csökken az újonnan kimutatott kész
letek mennyisége. Semmilyen földtani indo
kot nem látnak e tendencia megváltozására.
A diagramból az is kiderül, hogy a hetvenes
évek végéig az újonnan kimutatott készletek
viszonylag kevés új kõolajmezõben helyez
kedtek el, tehát ezek igen nagy mezõk voltak.
Ezt követõen viszont a készletnövekedés
egyre kisebb kõolajmezõk keretei között
valósult meg. Ez a magyarázata a csökkenõ
eredményességnek.
Hasonló eredményekre jutott Laherrère
(2005) és Simmons (2005). Számításaik szerint a
világ jelenlegi kõolajtermelésének kb. 70 %-a 30

2. ábra • A nagy kõolajmezõk számának és készleteinek növekedése
az elmúlt 150 évben (Aleklett, 2004)
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3. ábra • A felfedezés évére számított kõolajkészlet-növekedés
és a termelés idõbeli alakulása (ASPO Newsletter, June 2005, Exxon-Mobil 2002 alapján)
évnél idõsebb kõolajmezõkbõl történik. Ezt
erõsítik meg az Exxon-Mobil Corporation
2002-ben közreadott számítási eredményei,
amelyek a kisebb olajmezõket és az idõközi
készlet átszámításokat is figyelembe veszik,

és tízéves átlagok helyett évesekkel dolgoznak
(3. ábra). Különösen figyelmet érdemel a
termelés várható alakulása és a további új
készletek mennyiségének elõrejelzése 2050ig. A lecsengõ tendencia egyértelmû. Az

Abu Dubai Irán
Irak
Kuvait Semleges Szaúd- Venezuela
Dhabi					
zóna
Arábia
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

28,0
29,0
30,6
30,5
30,4
30,5
30,0
31,0
92,2
92,2
92,2
92,2
92,2
92,2
92,2
92,2
92,2
92,2
92,2
92,2
92,2
92,2
92,2

1,4
1,4
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,3
4,3
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

58,0
57,5
57,0
66,3
51,0
48,5
47,9
48,8
92,9
92,9
92,9
92,9
92,9
92,9
89,3
88,2
93,0
93,0
89,7
89,7
89,7
89,7
89,7

31,0
30,0
29,7
41,0
43,0
44,5
44,1
47,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
112,0
112,5
112,5
112,5
112,5
112,5
112,5

65,4
65,9
64,5
64,3
63,9
90,0
89,8
91,9
91,9
91,9
91,9
94,0
94,0
94,0
94,0
94,0
94,0
94,0
94,0
94,0
94,0
94,0
94,0

6,1
6,0
5,9
5,7
5,6
5,4
5,4
5,3
5,2
5,2
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

163,4
165,0
164,6
162,4
166,0
169,0
168,8
167,0
170,0
257,5
257,5
257,9
258,7
258,7
258,7
258,7
259,0
259,0
259,0
251,0
259,2
259,3
259,3

17,9
18,0
20,3
21,5
24,9
25,9
25,6
25,0
56,3
58,1
59,1
59,1
62,7
63,3
64,5
64,9
64,9
71,7
72,6
72,6
76,9
77,7
77,8

1. táblázat • A bejelentett éves kõolajkészlet-változások
átszámítások révén, milliárd barrelben (Campbell, 2004)
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emberiség tehát a nyolcvanas évek vége óta
több kõolajat fogyaszt, mint amennyit talál, más
szóval, azóta a készletek felélése folyik.
A készletek alakulását a készletátszámí
tások is érdemben befolyásolták, amelyek
ismert elõfordulások „bizonyított” (proven)
készleteire vonatkoztak. Feltûnõen nagy és
hirtelen készletnövekedést jeleztek ilyen át
számítások révén a közel-keleti országok és
Venezuela. (1. táblázat, Campbell, 2004). A
készletek kiszámításának módszereivel ilyen
mértékû készletnövekedés nem indokolható,
ezt sok évtizedes gyakorlati tapasztalatok
igazolják. Sokkal inkább az érintett országok
gazdasági érdekeivel magyarázhatók, hisz a
nagyobb készletek részvényeik értékének
egyértelmû növekedését eredményezik.
Az ASPO Newsletter 2005. júliusi száma arról számolt be, hogy az Exxon Mobil Corporation The Outlook for Energy: a 2030 View
címû tanulmányában a nem OPEC-államok
összesített kõolajtermelésének csúcsát (peakoil) kb. 2010-re teszi. Ez azért rendkívüli fontosságú megállapítás, mert az Exxon a világ
egyik legjelentõsebb kõolajtermelõ cége,
továbbá nagy tapasztalattal rendelkezõ szakembergárdával rendelkezik, véleményüknek
tehát szakmai súlya van. Ami az OPEC
országokat illeti, Simmons (2005) szerint a

következõk már elérték a kõolajtermelés
csúcsát: Líbia és Venezuela 1970-ben, Kuvait
1972-ben, Irak 1979-ben és Indonézia 1991ben. A legnagyobb készletekkel rendelkezõ
Szaúd-Arábiában a hét ismert „óriás”-olajmezõ
(Ghawar, Abqaiq, Berri, Safaniyah, Zuluf, Shaybah és Marjan) is elérte szerinte a peak-oil szintet. Arra figyelmeztet, hogy a termelés erõltetett
fokozása a kitermelhetõ készletek csökkenését
vonja maga után. Végül Simmons a szaúdi
„bizonyított” (proven) készletek hivatalosan
közölt nagyságát is kétségbe vonja, bár erre
vonatkozó saját számokat nem közöl.
Végül az ASPO Newsletter 2005. júniusi
számában megjelent legújabb termelési
„szcenáriót” mutatjuk be a kõolaj és a földgáz
együttes mennyiségére (4. ábra). Jól látható,
hogy a számított termelési csúcs 2005 és 2007
között helyezkedik el szerintük.
Még ennél is fontosabbnak tartjuk Harry
J. Longwell, az Exxon-Mobile Corporation alel
nökének következõ megállapításait (2002):
A világ kõolajigénye 2010-ig évente 2 %-kal,
földgázigénye pedig 3 %-kal nõ, ugyanakkor
2010-ben ezen igények kb. felét lesz képes
kielégíteni – fõként a csökkenõ készletek
miatt – a jelenlegi termelési kapacitás.
Végül a korábbiakban említett jelentõs új
felfedezések lehetõségét tekintsük át. Eleinte

4. ábra • A folyékony szénhidrogén termelésének tényleges és jövõbeli feltételezett
alakulása 1930 és 2050 között (ASPO Newsletter, 2005. június, Aleklett nyomán)
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a kutatások a szárazföldek területére korlátozódtak, és a növekedést az tette lehetõvé,
hogy egyre újabb területeket kutattak meg.
Jelentõs készletnövekedéssel járt ezután
a sekély tengereken, az ún. kontinentális
talapzaton végzett kutatás, például az északitengeri olajmezõk. Sokáig az volt a vélemény,
hogy a kontinentális talapzaton túl már nincsenek megfelelõ tároló kõzetek, így ott már
kõolaj- és földgázmezõk nem remélhetõk.
Geofizikai kutatások kiderítették, hogy
egyes helyeken a tároló kõzetek, például
homokok, a talapzat aljára is kiterjedtek, és
bennük szénhidrogének halmozódhattak
fel. Így került sor 1993-ban a Mexikói-öböl
ún. mélyebb vízi (deepwater) olajmezõinek
(Merlin, Thunder Horse) felkutatására. A
tenger itt 500-800 méter mély, a fúrások
úszó szigetekrõl történnek. A gyorsan
növekvõ kõolajtermelés 2005 augusztusára
napi 1,5 millió barrelt ért el. Ugyanebben az
idõpontban a becsült világtermelés napi 84
millió barrel volt. A szakértõk a Mexikói-öböl
mélyebb vízi készleteit mintegy 25 milliárd
barrelre becsülik. Ez ma az Egyesült Államok
legnagyobb kõolajtartaléka.
A 2005. augusztus végi, Katrine nevû
hurrikán sajnos kérdõjelessé tette a túlzott
reményeket. Az úszó szigetek nagy része
felborult, súlyosan megrongálódott, vagy a
partra vetette õket a szélvihar. Számos fúrás
mûszakilag megsemmisült, olajvezetékek
váltak használhatatlanokká. Az ismétlõdõ
hurrikánok lehetõsége megkérdõjelezi a
gazdaságos kitermelés folytatását. Megerõsíti
ezt a baljós feltevést, hogy a szeptemberi
Rita hurrikán még a Katrine-nél is nagyobb
károkat okozott a Mexikói-öböl kõolajkutató
és -termelõ létesítményeiben a Katrine-tõl eltérõ
útvonala miatt (Energy Bulletin. 2005. 09. 28). Itt
jegyezzük meg, hogy a WMO (World Meteorologic Organization) 2005. évi jelentése szerint
világszerte rohamosan nõ a szélsõséges klimatikus események gyakorisága – elsõsorban a
trópusi–szubtrópusi klímaövekben. A Mexi-

kói-öböl is ide tartozik, ezért itt egyre újabb
hurrikánok fellépése valószínûsíthetõ.
A legújabb meteorológiai vizsgálatok
szerint az Északi-tenger területén is várható fo
kozott erõsségû viharok fellépése, szokatlan
méretû hullámoktól kísérve. Az Északi-ten
ger kõolaj- és földgázmezõit a tengerfenékre
lehorgonyzott úszó szigetekrõl kutatják és termelik. Várható, hogy a fenti klímaváltozás ezek
tevékenységét is akadályozni fogja, és komoly
károsodásokat is okozhat bennük.
További mélyebb vízi szénhidrogénme
zõk megtalálása lehetséges, például Afrika
nyugati partjainál, de földtani megfontolások
alapján gyakoriságuk korlátozott. Mindezek
alapján nyilvánvalóan folytatódni fog új
kõolaj- és földgázmezõk felkutatása, de az
ötvenes-hatvanas évek nagy felfedezéseinek
megismétlésére kevés a valószínûség. Megje
gyezzük, hogy neves amerikai szakértõk is
ezen a véleményen vannak, például Hirsch
(2005). Nyitott kérdést jelent Antarktisz, ahol
a kedvezõtlen klíma, valamint környezetvé
delmi megfontolások miatt eddig nem foly
tak kutatások.
Figyelemreméltó, hogy az utóbbi hóna
pokban mind gazdasági (The Atlantic
Council of the United States Bulletin), mind
ismeretterjesztõ folyóiratokban (National
Geographic), mind a nemzetközi és hazai
napilapokban, például The New York Times,
Magyar Nemzet, Népszabadság stb. cikkek
jelentek meg a fenti problémákról, jelezve a
közvélemény fokozódó érdeklõdését. Fon
tosnak tartjuk, hogy Berényi Dénes akadé
mikus a Fizikai Szemlében írt cikkében a
készletek alapján szintén csak kb. tíz évre
becsüli a jelenlegi globális kõolaj- és földgáz
termelési szint fenntarthatóságát (2005).
A Svéd Tudományos Akadémia 2005-ben
tizenhárom tagból álló bizottságot hozott
létre a fenti problémakör tanulmányozására
és javaslatok kidolgozására. 2005. október
14-én a bizottság egy nyilatkozatot tett közzé
(Statements on Oil), amely teljes egészében
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megerõsíti e cikkben leírt megállapításainkat, és különbözõ mûszaki, gazdasági és
pénzügyi intézkedésekre tesz javaslatot. E
nagy tekintélyû szervezet állásfoglalását
különösen fontosnak tartjuk. Még ennél is
fontosabb volt szerintünk az a tanácskozás,
amelyet 2005. október 20-21-én tartottak
Washingtonban, az Amerikai Tudományos
Akadémián ebben a tárgykörben, amelyen
az érintett szövetségi intézmények, a nagy
amerikai olajvállalatok szakemberei és
független szakemberek vettek részt. Felkért
elõadók húsz elõadása alapján vitatták meg
a helyzetet és a tennivalókat. A probléma
aktualitásával és fontosságával mindenki
egyetértett, de a peak-oil várható idõpontját
az egyes szakértõk eltérõen ítélték meg. Az,
hogy az Amerikai Tudományos Akadémia e
kérdésnek ekkora figyelmet szentelt, érzékelteti annak súlyát és jelentõségét.
Következtetések

szágban ma egyenesen államtitkot képeznek a
szénhidrogénkészletek, és e titok megszegése
börtönbüntetéssel jár.
Ebben a helyzetben elsõsorban a figye
lemfelhívást tartottuk kötelességünknek.
Véleményünk szerint az ASPO szakemberei nem tekinthetõk megszállott „világvégeprófétáknak”, ahogy ezt egyes nemzetközi
sajtóorgánumok tették. Földtani oldalról nézve
az ASPO-szakemberek számos érve megala
pozottnak látszik. A következmények mértéke
és bekövetkezésük idõpontja az, amin
vitatkozni lehet. Rendkívül fontos lenne,
ha nemzetközi szervezetek különbözõ kiinduló adatokat és jövõbeli scenáriókat alapul
véve közelítõ számításokat végezhetnének
a peak-oil idõpontjára vonatkozóan. Erre
véleményünk szerint a fuzzy-aritmetika és a
fuzzy-logika módszeregyüttese különösen
alkalmas lenne. Sajnos ezek alkalmazásáról
nincs tudomásunk.
Hazánkra szûkítve a kérdést, azt tartjuk
fontosnak, hogy az ország gazdasági és politikai
vezetõi ezentúl számoljanak ezzel a helyzettel, és
amennyire lehetséges, készüljenek fel a várható
következményekre. Tanulmányunkkal ennek
szükségességére kívántuk felhívni a figyelmet.
Értékelésünket saját szakterületünkre korlátoztuk, és nem foglalkoztunk sem a kõolaj- és
földgázárak alakulásával, sem a pótlásként
számba jöhetõ energiaforrások elemzésével. Ehhez technológusok és közgazdászok
szakismereteire van szükség.

Legáltalánosabb következtetésünk az, hogy
a Föld szénhidrogénkészletei rendkívül nagy
bizonytalansággal ismertek. Ennek egyrészt objektív – geológiai – okai vannak, másrészt, mint
láttuk, a készletek megítélése a multinacionális
cégek és az állami intézmények részérõl igen
eltérõ. Sajnos a jelenlegi helyzetben nincs
mód annak eldöntésére, hogy kinek van
igaza, mert ismereteink szerint a szénhidrogénkészletek közel 90 %-a nem auditált!
Ezen a téren nem remélünk gyors javulást,
hiszen ez gyakran ellenkezne a tulajdonos
érdekeivel. Erre legutóbb a francia kormány
jelentése is rámutatott (Porter, 2005). Oroszor-
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A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi K+F helyzete és
pályázati rendszere
Kölcsei Tamás

vezetõ fõtanácsos, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
kolcsei@mail.kvvm.hu

Amikor a közelmúlt környezetvédelmi, ter
mészetvédelmi és vízügyi kutatásainak hely
zetérõl próbálunk egy általános képet adni,
azon belül is a pályázatok útján megvalósuló
K+F alakulásáról, akkor elõször a tudomány
ágak összességérõl, az egész hazai tudomány
politika általános helyzetérõl kell szólnunk.
Ebbe az egészbe beleágyazva tudjuk csak
a környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi kutatás szegmentjét vizsgálni. Ezért
érdemes elöljáróban szót ejtenünk a hazai
tudománypolitika 2004. évi alakulásáról, je
lentõs fejleményeirõl.
Jogszabályok
az országos kutatásirányításhoz
Az országos K+F alakulására döntõ hatással
voltak az új jogszabályok. A kormány már
2003-ban megkezdte a kutatás-fejlesztés
irányítási, végrehajtási, finanszírozási és
intézményrendszerének megújítását annak
érdekében, hogy a tudomány és technológia
szerepe erõsödjön a magyar gazdaság és
társadalom fejlõdésében.
1. Az intézkedések elsõ eleme a Tudo
mány- és Technológiapolitikai Kollégiumról,
valamint a tudomány- és technológiapolitika kormányzati irányítási és végrehajtási
rendszerének megújításával kapcsolatos
feladatokról szóló 1033/2003. (IV. 18.) korm.
határozat megalkotása volt. Ez a kormányha
tározat rendelkezik a Tudomány- és Techno-
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lógiapolitikai Kollégium mint a kormány leg
fõbb TéT-politikai döntés- elõkészítõ szerve
mûködtetésérõl, valamint a Tudomány- és
Technológiapolitikai Tanácsadó Testület
létrehozásáról és feladatairól.
2. A kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai
innovációról szóló törvény koncepciójáról szóló
törvény alapvetõ célkitûzésként említi az
innovációs, illetveK+F tevékenység feltételeinek,
a gazdaság versenyképességének javulását, a
fenntartható fejlõdést szolgáló növekedés
elõsegítését, a nagy hozzáadott értéket
termelõ munkahelyek számának növelését,
a hazai, ezen belül fõleg a vállalati K+F ráfor
dítások növelését, fokozatos közeledését az
Unió tagállamainak átlagához, a kis és közepes
vállalkozások lehetõségeinek javulását a K+F
tevékenységbe való bekapcsolódásra, a támo
gatások nyílt, átlátható pályázati rendszerben
történõ elosztását, a tudományos és innovációs
teljesítmények ismertségének és társadalmi
rangjának növelését.
A jogszabály rögzíti a pályázati támogatások
nyújtásának alapelveit, rendelkezik a szellemi
tulajdon szerepének elismerésérõl, megfelelõ
védelmének biztosításról (16.§).
A törvényhez fûzött kormányhatározat
rendelkezik törvényben foglalt javaslatok
elõkészítése érdekében megvalósítani szük
séges intézkedésekrõl. Itt különösen jelentõs
a kormányzati tudomány-, technológia- és
innovációpolitika kidolgozásának feladata,
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melyben nevesítetten szerepel a környe
zetvédelmi és vízügyi miniszter.
3. Az Országgyûlés 2003. november
10-én elfogadta a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. tör
vényt. Az elkülönített állami pénzalap feloldja
a többéves kötelezettségvállalást jelentõ K+F
projektek és az éves ciklusú költségvetési
gazdálkodás közötti feszültséget, valamint
2004-tõl biztosítja a Nemzeti Fejlesztési Terv
kutatás-fejlesztést és innovációt érintõ intézkedéseinek hazai társfinanszírozását. Az alap
révén Magyarország számára reálissá válik az
Európai Unió barcelonai csúcsértekezletén
megfogalmazott célkitûzéshez való közelítés
(azaz a tagállamok átlagos K+F ráfordításainak 2010-re el kell érniük a GDP 3 %-át,
oly módon, hogy e kiadások kétharmada
vállalati forrásokból származzon).
4. A reformfolyamat további lépéseként
került sor 2004. január elsejétõl a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH)
létrehozására.
5. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvényben
kapott felhatalmazás alapján a kormány
megalkotta a Kutatási és Technológiai
Innovációs Tanácsról szóló rendeletet, amely
szerint a tanács a hivatal mellett mûködõ,
stratégiai kérdésekkel foglalkozó testület. A ta
nács feladata a gazdaság modernizációjának,
mindenekelõtt a tudományos és mûszaki

fejlõdés, a technológiai innováció javításának
elõsegítése. Az elõbbiekben ismertetett jog
szabályok alapján némi képet lehet kapni
az országos K+F szervezeti, intézményi rend
szerrõl, mely további kiegészítések révén az 1.
ábrán szemléltethetõen ad teljes képet.
K+F ráfordítások alakulása
A hazai K+F szféra teljes K+F ráfordítása je
lenleg évi mintegy 200 milliárd forint, amely
bõl a környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi vonatkozású ráfordítás mintegy
15 milliárd forint, s amelybõl a környezetvé
delmi tárca (KvVM) K+F forrása jelenleg évi
mintegy 150 millió forint.
A környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi kutatások besorolása
Mielõtt az országos K+F összességébõl kira
gadnánk szûk szakmai területünk (tehát
a környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi kutatások) témaköreit, érdemes azok
jellegérõl pár szót ejtenünk. Magának a kör
nyezetvédelemnek és a vízügynek az egyik
fõ kihívása kettõs jellegében rejlik. Neveze
tesen abban, hogy a komplex környezeti
problémák több ágazaton ívelnek át, így ke
zelésük is szükségszerûen együttmûködést
(horizontális megközelítést) igényel. Más
részt a környezetvédelem céljainak a társa
dalmi és gazdasági tevékenységeket teljes
mélységében (vertikálisan) át kell hatniuk

1. ábra • Magyarországi környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi K+F ráfordítások folyó áron
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oly módon, hogy ez magának az ágazatnak
is hasznát szolgálja. A horizontális program
szerû beavatkozások eszközei a tematikus
akcióprogramok, míg a környezetvédelem
vertikális integrálását kiemelt ágazatokban
célszerû megvalósítani.
E megközelítésben tehát kiemelt komplex
tematikus területeket és a környezet és fenntartható fejlõdés kiemelt ágazati területeit
különböztethetjük meg.
A komplex tematikus területeket az alábbi
tagozódás szerint célszerû csoportosítani:
• A környezet állapota, állapotváltozása és
terhelhetõsége
• Biológiai és táji sokféleség, a természet élõ
és élettelen értékeinek védelme
• Globális klímaváltozás kutatása
• Regionális és lokális légköri folyamatok,
légszennyezés-terjedési modellek kuta
tása, levegõtisztaság-védelem
• Felszíni és felszín alatti vizek védelme,
vízgazdálkodás
• Földtani közeg védelme, talajvédelem
• Hulladékok káros hatása elleni védelem
• Környezet és egészség
• Környezetbiztonság, katasztrófavédelem,
kármentesítés
• Környezetgazdaságtani, környezetjogi és
vízjogi kutatások
• Szemléletformálás, környezeti nevelés,
társadalmi részvétel
A kiemelt ágazati területek az alábbiak szerint
csoportosíthatók:
• A fenntartható fejlõdés hazai stratégiájának
és mutatószámainak kidolgozása
• Fenntartható energiagazdálkodás
• Települési környezetminõség és fenn
tartható építés
• Környezetkímélõ fenntartható közlekedés
• Fenntartható mezõgazdaság
A környezetvédelmi tárca kutatástámogatása
A környezetvédelmi tárca saját, közvetlen
feladatait tudományosan megalapozó
kutatásainak ellátására nem állt elegendõ
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pénz rendelkezésre. Így a tárca nem tudta
2004-ben támogatni a korábban oly sikeres Országos Környezettudományi és
Természetvédelmi Kutatási Pályázatot (OKTKP). Szerencsére egyéb lábon álló pályázati
rendszerekben megvalósuló kutatások (igaz,
csak némileg) ellensúlyozni tudták a tárcakutatások elmaradását. Az is sokat segített
a mostoha helyzeten, hogy a tárcán belül a
legfontosabb kutatási feladatokra a fejezeti
kezelésû elõirányzatok, s ebbõl kiemelten ún.
KÖVICE forrásokat biztosított. Ugyancsak a
tárca – igaz, nem pályázati úton – biztosított évi
100 millió Ft összeget az MTA-val 2003–2005-re
szóló együttmûködés keretében három komplex téma kutatására. Ezek:
1. Magyarország környezeti és természeti
állapotának komplex értékelése, módszer
tani fejlesztési javaslatok kidolgozása, egyes
hatótényezõk vizsgálata
2. A fenntartható vízgazdálkodás tudo
mányos megalapozása az EU Víz Keretirány
elv hazai végrehajtásának elõsegítésére
3. A globális éghajlatváltozást kiváltó ter
mészeti és társadalmi-gazdasági folyamatok
elemezése, a klímaváltozással összefüggõ
lehetséges hazai hatások illetve beavatkozá
sok vizsgálata
Nemzeti kutatási
és fejlesztési programok
A NKFP-pályázatot az NKTH hirdette meg az
Innovációs Alap terhére. A minimum 100 millió
Ft-os támogatású pályázati rendszer fõ célja volt
olyan kutatási, fejlesztési és innovációs projektek
megvalósítása, melyek tudományos és technológiai áttörésekhez vezethetnek. A pályázatot 13
milliárd forintos összkerettel hirdették meg,
melyben több mint négymilliárd Ft-tal részesedtek a környezetvédelemhez, a természetvédelemhez, a vízügyhöz és a meteorológiához
kapcsolódó pályázatok. Minthogy tetemes
pénzügyi támogatást nyújtó pályázatokról
van szó, érdemes e komoly kutatásokról
bõvebben szólnunk.
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Az élettudományi kutatások terén a pol
leninformációs rendszer kialakítása témakör
nyert támogatást. A környezetvédelmi és
anyagtudományok kutatási témaköreiben
feltûnõen nagy témagazdagság volt a jellem
zõ, melyek közül csak a legérdekesebbeket
emeljük ki. Figyelemre méltó volt a hulladék
PET palackból hõszigetelõ panelek elõállítá
sa; a biomassza mint energiaforrás nagyüze
mi elõállítása, komplex felhasználása, a
reciklálás lehetõségei és azok ökológiai és
területfejlesztési hatásai; környezetbarát
villamosenergia-termelés megújuló és kihasz
nálatlan forrásokra alapozása címû témakör.
Hasonlóképpen nagy horderejû téma volt
az iszappelyhek alkalmazása a biológiai
szennyvíztisztításban vagy az élõvizek iszap
mentesítése hidro-mechanizációval, komp
lex iszapkezelés témakörök. Továbbra is
a figyelem érdeklõdési körébe tartozik a
Balaton-kutatás, melynek keretében öt intéz
mény közösen nyújtott be pályázatot „a víz
szint változásainak hatása a Balaton ökológiai
állapotára” címû témában. A természetvéde
lem sem számít mostoha területnek. Itt
– ugyancsak öt intézmény bevonásával – vizs
gálják a Kárpát-medence állattani értékeinek
faunájával kapcsolatos gócterületeket és
azok genezisét. Az agrárgazdasági és biotech
nológiai kutatások körében kiemelkedõ volt
a nyolc intézmény munkájára támaszkodó
témakör, nevezetesen „a nagy hozzáadott
értékû egészséges táplálkozást szolgáló,
környezetkímélõ állattenyésztési termékek”
címû téma kutatása. A mezõgazdaság örök,
kimeríthetetlen témájának, a környezetbarát
nitrogénutánpótlás kutatásában hét intéz
mény vesz részt, tanulmányozva a lucerna
nitrogénkötési és rezisztenciagénjének hasz
nosítását. Ugyancsak „örökzöld” téma gya
nánt nyolc intézmény bevonásával folynak
a kutatások az aszálykárok enyhítését célzó
genetikai és agrotechnikai eljárások együttes
alkalmazására.

KMÜFA-támogatások és GAK-pályázatok
Az NKTH által támogatott mûszaki kutatás-fejlesztési pályázatok témakörei igen
gazdagok voltak. A kisebb keretbõl adható
jóval csekélyebb támogatási összegekre
visszavezethetõen is egész sor nyertes pályázó
osztozhatott a környezetvédelmi és vízügyi
témakörökre szánt támogatásból – 773 millió Ft-os össztámogatást élvezve. Feltûnõ
témagazdagság ötlik szembe, melybõl a
sokszínûség értékeltetésére csak párat ragadunk ki.
A szárazsággal és kártevõkkel szembeni
rezisztenciával, a szélenergia hasznosításával,
a megújuló energiaforrásokkal több nyertes
pályázó is foglalkozik. Ez utóbbin belül figye
lemreméltó „ a környezetre veszélyes anya
gok hasznosítása megújuló energiaforrás
ként” kutatási téma.
Az elõbbi témakörök között is látni,
hogy közülük több kutatás is szorosan
kapcsolódott a mezõgazdasághoz. A
gazdaságorientált agrárágazati kutatásokra
(GAK) az NKTH 2,5 milliárd Ft-ot, az FVM 500
millió Ft-ot biztosított. E pályázatok keretében
a környezetvédelemmel, természetvédelemmel és vízüggyel is kapcsolatban álló
témakörökben összességben 923 millió
Ft-nyi össztámogatási összeget osztottak
fel a nyertesek között. A kutatott témák összetettségére az is utal, hogy azokban több
intézmény együttesen vesz részt, több esetben hat résztvevõvel. A témák fontosságára
és komplex voltára a pályázatok viszonylag
magas támogatottsága is utal (legkevesebb
volt a 40 millió, legtöbb a közel 100 millió
Ft-os támogatás). Feltûnõen sok volt az
állattartás témakörébe tartozó kutatás. Így
például vizsgálták a klímaváltozás nyomán
a baromfifajok tartásában kívánatos új technológiai változásokat; a nyúltenyésztésben a
környezetterhelésre vonatkozó szempontokat; a környezetkímélõ takarmányozásnak
a tojáshéj szilárdságára kifejtett hatását; a
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természetvédelmi gyepek hasznosításában
a tejelõ juhok szerepét. Növénytermesztési
vonalon a környezetkímélõ burgonyatermesztés volt szemszögünkbõl nézve
kiemelkedõ fontosságú. A növényvédelem – mint a környezetre káros kihatással
bíró tevékenység – terén számos témával
rukkoltak elõ (tömegcsapdázás, biológiai
védekezés a gyökérgolyva ellen, zöldséghajtatásban a biológiai védekezés alkalmazása, környezetkímélõ herbicid alkalmazása
stb.). Két erdõsítési téma is támogatást nyert,
nevezetesen a kedvezõtlen területek hasznosítása erdõsítéssel, valamint vizes területeken
energiaültetvények létesítése.
GVOP ötös csoportosításban
A gazdasági versenyképesség operatív prog
ram (GVOP) egyik fõ meghatározó eleme a
K+F és az innováció. Ennek megfelelõen kö
zöttük szakterületünket érintõen számos nyertes pályázattal találkozhattunk. Maga a GVOP
K+F prioritása öt „alfejezetre” oszlik. Ezek:
1. Alkalmazott K+F program (GVOP-20043.1.1.)
2. Közfinanszírozású és nonprofit kutató
helyek kutatási infrastruktúrájának fej
lesztése (GVOP-2004-3.2.1.)
3. Felsõoktatás és a vállalatok közötti ko
operatív kutatást és technológiatranszfert
segítõ partnerkapcsolatok és hálózatok
kiépítésének támogatása (GVOP-20043.2.2.)
4. Az induló technológia- és tudásintenzív
mikrovállalkozások és az ún. spin-off
vállalkozások innovációs feladatainak
támogatása (GVOP-2004-3.3.1.)
5. Vállalati innováció támogatása (GVOP2004-3.3.3.)
Kétoldalú nemzetközit
iudományos együttmûködés
A kétoldalú kormányközi tudományos és
technológiai (TéT) együttmûködések vég
rehajtását illetve annak irányítását a 3061/91
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sz., a fejlett ipari országokkal folytatandó
kétoldalú kormányközi TéT együttmûkö
désrõl szóló kormányhatározat szabályozza.
Jelenleg harminckét országgal van hazánk
nak kormányközi szerzõdésen alapuló
kétoldalú együttmûködése, amely fõleg a
kutatói mobilitást és együttmûködést támogatja. A megvalósult együttmûködési projektek
idõtartama maximálisan két év.
2004-ben a következõ relációkban kerültek
meghirdetésre a kétoldalú együttmûködési
pályázatok: cseh-magyar, francia-magyar,
osztrák-magyar, horvát-magyar, kínai-magyar, spanyol-magyar, vallon/kanadai-magyar, flamand-magyar, szlovén-magyar,
lengyel-magyar görög-magyar, ukrán-magyar,
japán-magyar, mexikói-magyar, dél-afrikaimagyar.
A kétoldalú relációkban szép számmal
szerepeltek környezet-, természetvédelmi, víz
ügyi és meteorológiai témakörök. Közülük
mutatóba párat említünk. A magyar–cseh
együttmûködés keretében Csehországban
és Magyarországon az éghajlat regionális
modellezését végzik, a magyar-horvát TéT
a környezetszennyezés jelzésére folyóüledé
kes közös vizsgálatokra vállalkozott. A magyarkínai együttmûködés keretében sok kutatási
téma szerepel. Így a hulladékgázok kénmen
tesítésének kutatása; ökokörnyezeti GIS
modell készítése; az éghajlati szélsõségek
kertészeti növények minõségére kifejtett
hatásának vizsgálata; az európai és ázsiai ki
száradástûrõ mohafajok ökofiziológiájának
kutatása A magyar-flamand közös kutatás
az uránbánya radio-ökológiai kockázatának
a felmérésére irányul. A magyar-szlovén
TéT kapcsolatok keretében nagy horderejû
a Natura 2000-es veszélyeztetett lepkefajok
ökológiai vizsgálata és egy másik téma:
környezeti változások mérsékelt övi gyepekre kifejtett hatásainak vizsgálata. A magyarjapán relációban monitorozzák a bioszféra
és a légkör közti széncserét Magyarországra
és Japánra kiterjedõen.

Kölcsei Tamás • A környezetvédelmi … K+F pályázati rendszere
Az EU 6. Keretprogram keretében megvalósuló kutatások
Hazánk 1999-tõl, kormánymegállapodás alap
ján teljes jogú tagként vesz részt az Európai
Unió Kutatási, Fejlesztési és Demonstrációs
Keretprogramjában, az Európai Kutatási
Térség fejlesztésében. A 2002-2006-ra meg
hirdetett 6. Kutatási Fejlesztési és Demonst
rációs Keretprogram (EU 6. K+F Keretprog
ram) három nagy fejezetet alkot:
• Az európai kutatás integrálása és koncent
rálása (hét tematikus prioritási területre
osztja fel az európai kutatási tématerü
letet, melyek támogatása pályázatok
útján történik)
• Az Európai Kutatási Térség szerkezeté
nek kialakítása (innováció és technoló
giatranszfer, a kutatók képzése és mobi
litása, a kutatási infrastruktúrák helyze
tének támogatása)
• Az Európai Kutatási Térség alapjainak
megerõsítése, (az európai tudomány- és
technológiapolitika és a kutatás-fejlesztés
koordinálása és fejlesztése, ERA-NET)
Az európai kutatási tématerületnek hét átfogó tematikus prioritása van. Ezek közül is igen
jelentõs a Fenntartható fejlõdés, globális változás és ökoszisztémák címû 6. tematikus prioritás,
melyen belül három szakterületen (fenntartható
energiarendszerek, fenntartható felszíni közlekedés, globális változás és ökológiai rendszerek
témakörben) adtak be pályázatot magyar
résztvevõk. Összesen 209-et adtak be, ebbõl
– tehát a magyar részvétellel indított pályázatok
közül – csak 50 nyert, legnagyobb arányban
(5,5 %) a fenntartható felszíni közlekedés témá
ban, szám szerint huszonöt érve el. A fenntart
ható energiarendszerek szakterületen 513
EU-pályázat indult, ebbõl magyar részvétellel
72-et adtak be (14 %-os szerény arányt mutatva),
ebbõl is csak nyolc lett nyertes – gyenge, 1,6 %-os
aránnyal. Könnyen arra a következtetésre lehet
jutni, hogy igen gyenge volt a sikerarány, de ha
az átlagos EU-s sikeraránnyal vetjük össze a ma

gyar részvételû nyertes pályázatokat, akkor
nincs miért szégyenkeznünk, sõt a fenntartható
felszíni közlekedés témakörben a 30 %-os EUs „sikerarányt” messze túlszárnyalva (43 %-os
aránnyal) szerepeltünk.
Az EU 6. K+F Keretprogram nagy témate
rülete „Az Európai Kutatási Térség alapjainak
megerõsítése”(ERA-NET). Ennek célja a tagál
lamok és a csatlakozó államok nemzeti vagy
regionális szintû kutatási, innovációs program
jainak (programrészeinek), illetve európai in
tézmények programjainak összehangolása és
a közös, következetes európai kutatási politika
kialakulása. 2004-ben a környezetvédelmi
tárca mint a nemzeti programok irányításáért
felelõs állami intézmény, két ilyen átfogó,
ERA-NET projekthez csatlakozott:
1. „Klimatikus hatások kutatásának koor
dinációja egy tágabb Európában” (CIRCLE) A
projekt, Specific Support Actions (SSA) – különleges támogató, elõkészítõ jellegû akció,
melynek célja egy jövõbeni ERA-NET projekt
összeállítása – pályázati felhívás keretében
került beadásra, és nyert támogatást.
2. „Európai biodiverzitás kutatása” (Bio
diversa). A pályázat elnyerte az EU támogatá
sát, jelenleg folyik az egyes munkaprogra
mok összeállítása és a konzorciumi tagokkal
a szerzõdések megkötése.
Mindezek jól jelzik, hogy továbbra is nagy
lehetõség kínálkozik a nemzetközi együtt
mûködés, a magyar részvétel fokozására, a
hazai tudományos eredmények további gya
rapítására, a magyar tudomány hírnevének
öregbítésére – az egész ország javára.
A szerzõ köszöni Karlovits Mártától, dr. Ke
lecsényi Sugárkától, Ligetiné Nechay Erzsé
bettõl és Sindelyes Gábortól kapott anya
gokat, összeállításokat, szakmai segítséget.
Kulcsszavak: környezetvédelem; természet
védelem; vízügy; kutatás-fejlesztés; inno
váció: pályázat; jogszabály; innováció:
finanszírozás: nemzetközi együttmûködés
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A környezet gazdasági értékelése
Szlávik János

az MTA doktora, tanszékvezetõ egyetemi tanár
BME Környezetgazdaságtan Tanszék
szlavikj@eik.bme.hu

1. A természeti tõke
mérésének sajátosságai
Az értékelés valamilyen szempontok szerinti
rendszerbe foglalás, súlyozás, gyakran
sorrendbe állítás. „Az értékelést általában
az információsûrítés folyamatának tekintik,
amelynek során a különbözõ tulajdonsá
gokat egyetlen, közös mértékegységben
fejezik ki. Fölvértezve a tömör információ
ilyen leegyszerûsített formájával, a fogyasztó
mérlegelheti az adott tárgyat a hozzárendelt
(vagy hozzákapcsolt) árral együtt, és »tájékozott«
döntést hozhat.” (Vatn – Bromley, 1994, 190.)
Amint azt a közgazdaságtani elméletek
bõl tudhatjuk: a piac zavartalan mûködésé
nek egyik alapfeltétele, hogy a piac vala
mennyi részvevõjének teljes mértékben
tájékozottnak kell lennie az áruk mennyiségi
és minõségi jellemzõirõl, valamint az adás
vétel feltételeirõl. Ez a megállapítás persze
csak megközelítõen igaz bármely piacra. Kü
lönösen kérdéses e tétel, amikor környezeti
javak válnak a gazdasági értékelés tárgyává.
Az ökológiai közgazdaságtan képviselõi
nek véleménye megoszlik a természeti javak
és szolgáltatásaik gazdasági értékelhetõségét,
a természet piacosítását tekintve. A gazdasági
értékelés elutasítói a természet holisztikus
jellegével érvelnek.
„A közgazdászok azonban elutasítják a
holizmust, mert az aláássa azt az elemzéseiket megkönnyítõ feltételezést, hogy a világ
jól definiálható atomisztikus ágensek atomisz
tikus tárgyakkal összefüggõ cselekedeteinek
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összessége… A környezeti javak és szolgálta
tások esetében ez nem mûködik. Sok kör
nyezeti jószág és szolgáltatás értéke abból
ered, hogy megõrizzük õket meglévõ funk
cionális viszonyrendszerükben. Ráadásul
a környezeti javak és szolgáltatások nem
oszthatók különálló egységekre.” (Vatn
– Bromley, 1994, 203–204.)
Ernst Fritz Schumacher a fentieken is to
vábbmegy, és kijelenti, hogy ha árat adunk a
természeti javaknak, eláruljuk a természetet.
Ennek a vállalkozásnak (a természet piaci értékelésének) mégsem logikai képtelensége
a legnagyobb hibája: ennél is rosszabb és a
civilizációra nézve pusztítóbb hatású, hogy
mindennek ára van, vagy más szóval, hogy
a pénz minden érték között a legnagyobbik.
(Schumacher, 1991, 45.)
A fenti kijelentés elgondolkodtató. Azon
ban azoknak is igazuk van, akik azt mondják,
hogy a fejlõdés érdekében ki kell használni
a piac lehetõségeit, a piac „intelligenciáját”.
Kenneth Boulding például úgy véli, hogy sok
probléma abból adódik, hogy számos termé
szeti erõforrásnak nincs reális ára, s az emberek nem fizetik meg a szennyezésük által
okozott károkat. Ha az embereknek meg
kellene fizetni azokat a károkat, amelyek az
általuk okozott kellemetlenségek miatt következtek be, sokkal több erõforrást lehetne ezeknek a kellemetlenségeknek a megelõzésére
fordítani. (Boulding, 1993, 18.)
Ez utóbbi megközelítés irányában lépünk
tovább, amikor azt bizonyítjuk, hogy a piacgazdaság viszonyai között reális megoldás az,
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ha a környezet megóvása és a fenntartható
fejlõdés környezeti feltételének biztosítása
érdekében felhasználjuk a közgazdaságipiaci eszközöket is.
A környezet értékelésekor nem használ
hatók a közgazdasági elemzések során széles
körben alkalmazott értékelési módszerek.
E kijelentésünk magyarázatára a környezet
sajátos közgazdasági természetével összefüggésben három jellemzõt emelünk ki:
szabad javak, közjavak; externális hatások
és a diszkontálási sajátosságok.
1.1. Szabad javak, közjavak
A környezeti tényezõk jelentõs körei még
napjainkban is szabad vagy „kvázi” szabad
javakként jelennek meg a gazdálkodási fo
lyamatokban, illetve közjavak formájában
vannak jelen. Közgazdasági értelemben az a
„szabad jószág”, amelynek kínálata legalább
akkora, mint a nulla árhoz tartozó kereslet. Ez
azt jelenti, hogy a szabad javaknak nulla az
áruk, vagyis nincs áruk. Ebbõl adódóan esetükben nem értelmezhetõ a „lehetõség vagy
haszonáldozat költség”, amely a közgazdaságtan egyik legalapvetõbb fogalma. Egy áru
„haszonáldozat költsége” az elszalasztott alternatíva értékét jelenti, azonban a szabad javak
ára nulla, és hozzájutásuk semmiféle anyagi
áldozatot nem jelent, nincsenek elszalasztott,
feláldozott alternatívák elfogyasztásukkor.
Ebbõl adódóan a gazdaság számára ezek
a többnyire természeti javak értéktelennek
tûnnek, és a gazdasági logika szerint végtelenségig lehet õket fogyasztani, a végtelenségig
lehet velük pazarolni.
A környezeti szabad javak és a gazdaság
ellentmondásos viszonyát fokozza az a tény,
hogy számos környezeti elem „közjószág”. A
közjószág olyan termék illetve szolgáltatás,
amely ha valaki számára hozzáférhetõ, akkor
bárki más számára is költség nélkül hozzá
férhetõ. A közjavak fogyasztása oszthatatlan,
mindenki számára teljes mértékben hozzá
férhetõk, és hasznukból senki sem zárható

ki. A fogyasztást akkor nevezzük oszthatat
lannak, amikor valaminek egy valaki által
történõ fogyasztása nem csökkenti érzékel
hetõen a mások számára rendelkezésre álló
mennyiséget. Számos környezeti erõforrás
tartozik a közjavak közé, így például egy
szép táj, a tiszta levegõ stb.
Fontos jellemzõ, hogy a közjavakból
származó elõnyök, a tisztán magánjavakból
származó elõnyökkel ellentétben, egynél
több egyént érintõ, oszthatatlan külsõ fo
gyasztási hatásokkal járnak. Fontos tudni,
hogy a közjavak mellett vannak „közrosszak” is, amelyek leggyakrabban a közjavak
felhasználásának negatív effektusai. (Ilyen
például a CO2-kibocsátással összefüggõ üveg
házhatás, a fajok pusztulása stb.)
A közgazdaságtan számos környezeti
tényezõt, melyek a közjavak közé tartoznak,
„szabad javakként” kezel, noha azok több
nyire nem vagy csak részben szabad javak,
hiszen többségük manapság már szûkössé,
a gazdaság által veszélyeztetetté vált. A hoszszú idõn keresztül szabad javakként kezelt
természeti javak nagy részét ma is szabad
vagy kvázi szabad jószágként kezeli a piac.
Gondoljunk csak arra, hogy például milyen
kalkulációs torzítást okozott Magyarországon
egészen a 90-es évekig a víz alacsony ára. A
mélymûvelésû szénbányászat, bauxitbányá
szat például óriási mennyiségû vizet pazarolt
el úgy, hogy gazdaságilag, a magánráfordí
tásait tekintve e felhasználást meg sem érezte.
Ugyanakkor veszélybe került az egész Du
nántúl karsztvízkincse és a hévízvagyon.
A közjavaknál a kizárás lehetetlensége
miatt fellép a „potyautas” jelenség. Ha a
potenciális fogyasztók azzal a kérdéssel
kerülnek szembe, hogy ki finanszírozza a termék-szolgáltatás beszerzését, erõs késztetést
éreznek arra, hogy ne az igazi fizetési hajlan
dóságukat nyilvánítsák ki, arra számítva,
hogy majd finanszírozzák azt mások: azok,
akiknek az fontosabb. Ilyen szemlélet mellett
végül a közjavak tönkremennek, készleteik

79

Magyar Tudomány • 2006/1
kimerülnek, és mindenki veszít a potyautas
hozzáálláson.
A fenti okok tehát azt indokolják, hogy
nem bízhatjuk a klasszikus piacra a környe
zeti javak értékelését azok komoly veszé
lyeztetése nélkül.
1.2. Externális hatások
Amint az a környezetgazdságtan alapirodal
mából jól ismert, a gazdaságban egyre jelen
tõsebb körben és mértékben érvényesülnek
az externális hatások. A tevékenység, amely
a gazdaság egyik szereplõje számára hasznot,
profitot hoz, az a gazdaság egy vagy több
szereplõje számára veszteséget jelenthet. A
negatív hatást és az ezzel járó költségeket,
kárt a piac nem érzékeli, és ebbõl fakadóan
nem értékeli. Ily módon az egyes egyénekvállalkozók, miközben a saját profitjuk
maximalizálására törekednek, és ennek során
a „közjót” is szolgálják, a negatív externális
környezeti hatások következtében elõidézett
károk eredõjeként esetenként a „közrosszat”
érik el. A hagyományos közgazdasági elemzési módszerek a vállalati jövedelmezõséget
vizsgálva figyelmen kívül hagyják az externális
költségeket, és a vállalkozás profitjából nem
kerülnek levonásra a másoknak okozott
károk. Ebbõl következõen a gazdaságossági
elemzések során profitábilisnak, a társadalom
számára is hasznos tevékenységnek tûnnek
olyan vállalkozások, amelyek valóságos társa
dalmi hatásaikat tekintve károsak.
A fent leírt folyamatok nem eseti jelensé
gek, amelyek egy-egy üzleti tranzakció után
lezárulnak, hanem mintegy láncreakcióként,
önmagukat fenntartva és erõsítve terjednek.
A másoknak környezeti károkat okozó, de
profitot hozó tevékenység profitjából a vállal
kozó ugyanis fejleszteni is tud, sõt egyéb erõ
forrásokhoz is hozzájuthat. Ily módon a gaz
daságban egy olyan torz tõkeallokáció jön
létre és terjed el, amelynek eredményeként
a gazdasági növekedés fokozódik, miközben
a társadalmi jólét esetleg egyre csökken.
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1.3. Diszkontálási sajátosságok
A környezeti javak sajátos értékelésének harmadik oka abban rejlik, hogy a környezeti
hatások és a hatások befolyásolására szolgáló
beruházások hosszú idõtartamúak, a normális
gazdasági döntések hatásaihoz képest ese
tenként nagyon hosszú kihatásúak. Mivel
gazdasági döntéseink esetében fontos a
jelenérték meghatározása, és a számítás
eredménye érzékeny a diszkontláb nagyságára,
annak megválasztása kritikus lehet.
A diszkontálás egy mai gazdasági-pénzügyi
döntésünk jövõbeli pozitív vagy negatív hatásának jelenértékét adja meg. A diszkontálás a
kamatoskamat-számítás ellentétes mûvelete, és
az elvégzéséhez szükséges képlet az alábbi:
Si
(1+r)i
ahol Si a szóban forgó összeg, r a diszkontláb,
i pedig a számításba vett évek száma. A gaz
dasági számítások esetében a diszkontlábak az
érvényes kamatlábakhoz igazodnak.
Gazdasági döntéseink környezeti hatásai
azonban esetenként igen hosszú távúak, így
a képletben szereplõ kitevõ, az i, gyakorta
igen nagy lehet. Mivel a jelenérték-számí
tásokhoz használt diszkontálási képletben
az idõtényezõ osztóként szerepel, egy
magas diszkontláb mellett a távoli jövõben
ható jelentõs károk jelenértékre számítva
igen csekélynek mutatkoznának, és a
gazdasági kalkulációknál, politikai döntéseknél elenyésznének. Ez esetben viszont
még a jövõbeni környezeti hatásokat is
számba vevõ környezeti hatásvizsgálatok
is azt az ösztönzést adnák a beruházónak,
hogy hárítsanak szinte minden veszélyt és
költséget a jövõ generációira. E magatartás
viszont szöges ellentétben van a fenntartható
fejlõdés elvével.
A fentiek miatt hosszú távú környezeti
hatásokkal bíró beruházásoknál alacsony
(esetenként a nullához közeli) diszkontrátát
javasolt alkalmaznunk. (Kindler, 1991) Csak

Szlávik János • A környezet gazdasági értékelése
így kaphatunk a jövõbeni károkról a mában
is érzékelhetõ költséget, és csak ilyen jelen
értéken számolt költségeket-károkat számba
véve van remény környezetbarát, a fenn
tartható fejlõdés elveivel konform gazdasági
fejlesztési döntések meghozatalára.
A diszkontráta nagyságáról a környezet
gazdászok és ökológiai közgazdászok között
is viták vannak. Egyes szerzõk azzal érvelnek,
hogy nem célszerû a normál gazdasági elemzéseknél eltérõ, alacsonyabb diszkontlábbal
számolni, mert akkor számítási eredményünk
nem lesz beilleszthetõ a gazdasági kalkulációk
rendszerébe. (Tóth, 2001)
Herman Daly, amikor a jövõ diszkontá
lásáról ír, igen kritikusan fogalmaz:
„Ez a diszkontálás zavaros és vitás ügy, melyben a közgazdászok között sincs egyetértés. A
piac tényleg rövidlátó volna, amint azt sokan
nehezményezik? Igen, meggyõzõdésünk
szerint rövidlátó, s ezért érdemes törekedni
a piactól független fenntarthatóság kiépítésére, ahogy arról korábban szóltunk. Ennek
ellenére sokan még ma is azt hiszik, hogy
a leszámítolás racionális megoldás a jólét
idõközi összehasonlításainál jelentkezõ társadalmi problémára, és ez a gyakorlat nemcsak
a piacon általános, ahol a verseny kényszeríti
ki, hanem a költség-haszon elemzésnél is, ahol
nem kényszerûen, hanem szabadon választják.”
(Daly – Cobb, 1989)
A diszkontálás kérdését a fenntarthatóság
nézõpontjából vizsgálva számolni kell a jövõ
generációk és a jelen generáció viszonyával.
A diszkontálás és a diszkontláb megválasztása
nem más, mint az, hogy mi, a jelen generáció
mennyire törõdünk a jövõ nemzedékeivel.
Feltételezzük, hogy a termelékenység fo
lyamatosan növekedik a jövõben, és a jö
võbeni jólétet minden további nélkül leszá
mítolhatjuk a termelékenység természetes
növekedési rátájával. Ez a feltételezés azon
ban egyáltalán nem bizonyított. Amennyiben
a szennyezõ cégeknek meg kellene téríteni
ük a teljes externális költségeiket, egyáltalán

nem biztos, hogy termelékenységük a jövõ
ben növekedne. Csökkenõ termelékenység
esetében viszont a jövõbeni értékeket inkább
felértékelni kellene, nem pedig leszámítolni.
(A jövõben ugyanis csak nagyobb gazdasági
erõfeszítéssel tudnánk elérni a jelenlegi értéktermelést.)
Amint az az elõbbiekbõl kiolvasható, a
diszkontálás kérdése a fenntarthatósággal
összefüggésben nem egyértelmû, sõt erõsen
vitatott. Véleményem a diszkontláb megvá
lasztásával kapcsolatban a következõ:
• A természeti tõke szûkített gazdasági
értékelése mellett nem használható a
kamatlábbal szinkronban lévõ, egyéb
gazdasági beruházásoknál alkalmazott
diszkontláb. Amennyiben módunk van
a teljes gazdasági értéket kiszámolni,
rövidebb távú beruházási döntéseknél
alkalmazható a normál diszkontláb. A
hosszú távú környezeti döntéseknél
csökkentett diszkontlábat célszerû használni. A természeti tõkét jelentõs mértékben és érzékenyen érintõ fejlesztési
döntéseknél célszerû hitelt adni számos
ökológiai közgazdász aggodalmainak,
és „nulla”, esetleg negatív diszkontlábat
célszerû alkalmazni.
• A fenntarthatóság a gazdaság-piac meg
kerülésével nem valósítható meg, ám
a piac rövid távú érdekérvényesítésére
közvetlenül sem bízható rá. Ugyanakkor
fontosnak tartom kiemelni, hogy amikor
a természeti tõkével kapcsolatban gaz
dasági kalkulációkat folytatunk, úgy a
teljes gazdasági értékkel számoljunk.
2. A teljes gazdasági érték
Amint azt az elõbbiekben kiemeltük, a gaz
daság szereplõit döntéseikben a „lehetõség
vagy haszonáldozat költség” motiválja. Ami
kor gazdasági döntést hoznak, azt bizonyos
haszonszerzés, profitnövelés reményében
teszik. Azt vizsgálják, hogy döntésük során
hogyan viszonyul egymáshoz a feláldozott
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(beruházások esetén befektetett) haszon és
a nyert haszon. Döntésüket azon a ponton
hozzák meg, ahol a feláldozott haszon és a
nyert haszon találkozik. Alapvetõ problémát
okoz az, hogy a gazdaság szereplõi piaci
döntéseiknél a természetnek csupán egy
leszûkített és nem a teljes gazdasági értékével
számolnak.
John M. Gowdy, aki igen kritikus a termé
szet, a biodiverzitás gazdasági értékelésével
kapcsolatban, a következõképpen fogalmaz:
„A biodiverzitás értékére vonatkozó, egymásnak ellentmondó nézetek vizsgálatára
hasznosnak tûnik ezen értékfogalmakat
egy hierarchikus rendszer különbözõ szint
jein megfogalmazni. Ez a piaci csere által meg
határozott értéktõl elindulva a teljes gazdasági
értéken és az emberiség számára vett teljes
potenciális értéken keresztül (melybe bele
értendõ a bizonytalanság és az elõvigyáza
tosság igénye) a földi biogeofizikai rendszer
stabilitásának fenntartásához kapcsolódó
értékig terjed. Egy ilyen elemzés megmutat
ja, hogy milyen veszélyekkel jár, ha a piaci
csere által meghatározott szûk értékfogalmat
vesszük a biodiverzitás védelmének alapjául.”
(Gowdy, 1997)
A fenntartható fejlõdés követelményei
nek megfelelõen ha a jövõ generációk jólétét
nem akarjuk csonkítani, akkor nekik leg
alább annyi gazdasági lehetõséggel kell majd
rendelkezniük, mint a jelen generációknak.
A tõkeeszközök portfólióját ezért úgy kell
gondozni, hogy a potenciál megmaradjon.
A három tõkeállomány (gazdasági, nem
veszélyeztetett természeti, veszélyeztetett
természeti tõke) bizonyos határokon belül
helyettesíthetõk egymással.
Amennyiben a különbözõ tõkéket
értékeltük, lehetõségünk adódik, hogy
maximalizáljuk a tõke felhasználásának
hatékonyságát oly módon, hogy kielégítsük
a generációk közötti egyenlõséget.
A természeti erõforrások értékösszete
võinek, a teljes gazdasági érték ismertetése
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kor nagymértékben támaszkodtunk a nedves
területek értékelésével kapcsolatos elemzésekre.
A nedves területek (wetland) azok, amelyek a
biodiverzitás szempontjából különösen gazdagok és a gazdaság által különösen veszélyeztetettek. Ráirányította figyelmünket ezen
területek fontosságára több magyar példa
is, mindenekelõtt a Szigetközt veszélyeztetõ
vízerõmû és a Tisza, illetve a Tisza-tó veszélyeztetése a ciánszennyezés által.
A továbbiakban tekintsük át, mit is jelent
a természet teljes gazdasági értéke, és melyek
a fõbb összetevõi.
A természeti erõforrások teljes gazdasági
értékösszetevõi a használattal összefüggés
ben két nagy csoportra bonthatók, úgymint
a „személyes használattal összefüggõ érték”
és a „használattal nem összefüggõ érték”.
(1. ábra)
A két nagy csoporton belül öt értékössze
tevõt különböztetünk meg, úgymint a köz
vetlen használat értéke; a közvetett haszná
lat értéke; a választási lehetõség értéke;
hagyomány vagy örökölhetõségi érték és
végül a létezési érték. Egyben ennek a sornak
megfelelõen értékrõl értékre haladva csök
ken a személy érintettsége. Ily módon aztán,
amíg a természeti erõforrások értékössze
tevõi közül a „közvetlen használat értéke”
viszonylag egyszerûen és megbízhatóan
számítható, addig a „létezési érték” nagysága
körül rendkívül sok a bizonytalanság.
2.1. A személyes használattal
összefüggõ értékrészek
A személyes használattal összefüggõ érték
részek között a gazdasági értékelés során
kiemelt jelentõsége van a „közvetlen hasz
nálat” értékének. Ennél az értékösszetevõnél
az értékelemek közvetlenül kapcsolódnak
a személyes használathoz, méghozzá
többnyire áruk formájában. A természet ezen
szolgáltatásai közül kiemelkedõk az élelmi
szertermelés, a biomassza közvetlen gazda
sági felhasználása. Egy folyó, egy tó esetében
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ilyen érték például a hal, a nád, a sás stb. Az
emberi pihenést, egészségmegõrzést, gyó
gyulást szolgáló rekreációs szolgáltatások
különös jelentõséggel bírnak és sajátosan
jelennek meg az emberi fogyasztásban. Ad
dig, amíg a természeti és mûvi tõke együttes
eredményeként létrejött biomassza helyben
is fogyasztható, de máshol is felhasználható
(ex situ), a rekreációs tõke szolgáltatásai hely
hez kötöttek (in situ). A rekreációs tõkére
épített ökoturizmus és a vele harmonikus
viszonyban lévõ környezetbarát agrárium a
fenntartható fejlõdés irányába mozdíthatja el
a vidéket. (Különösen igaz ez a biológiailag
igen sokszínû magyar vidékekre.)
A személyes használattal összefüggõ ér
tékösszetevõk esetében a legerõsebb a sze
mély érintettsége, és a személy mint a gazda
ság szereplõje is képes megbecsülni a piaci
döntéseit alapvetõen motiváló haszonáldo
zat költséget. A környezeti hatásvizsgálatok
és a környezeti kárszámítások esetében is
leginkább ezt az értékkört veszik számba.

A „közvetett használat értéke” a következõ
értékösszetevõ, amely olyan értékkört érint,
mint a természet ökológiai funkciója, az
árvízvédelem, viharvédelem stb. E funkciók
nem kis része rejtve marad mind a gazdaság
szereplõi, mind a köznapi szemlélõdõ elõtt.
Addig, amíg például a Tisza egészséges
állapotában a gazdaság által leginkább szám
ba vett és értékelt hasznok a halgazdaság, a
fürdési lehetõség (mindkettõ mint rekreáció
és tõkehozadék is) voltak, és ugyanazok
jelentek meg látványosan a ciánszennyezés
során is mint értékmentés, a folyó élõvilágá
nak jelentõs része – az ökológiai piramis
alapja – rejtve maradt. A Tisza példájánál
maradva, hasonlóképpen nem kellõen érté
keltek az alapvetõ ökológiai funkciókat adó,
a folyó újjászületését nagymértékben segítõ
mocsaras, lápos, vizenyõs területek sem.
Sajátos összetevõje a természeti erõforrá
soknak a „választási lehetõségek értéke”. Ez
az érték azt a lehetõséget jelenti, hogy valaki,
aki jelenleg nem fogyasztója a természeti

1. ábra • Forrás: Mohan Munasinghe: Environmental Economics and Valuation in Develop
ment Decision Making. 1992. Env. Working Paper. No. 51. World Bank alapján Szlávik J.
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tõke szolgáltatásainak, a jövõben még az
lehet. A választási lehetõség fontos a „fenntart
hatóság” szempontjából. A jelenlegi generá
ciók és a jövõ generációi az adott természeti
értéket – legalább olyan minõségben, mint
a mai használók – választani tudják. Ez az
értékösszetevõ, amint az a táblázatból látha
tó, közös halmaza a személyes használattal
összefüggõ és a használattal nem összefüggõ
értéknek. Ez azért van, mert a választási
lehetõség értékében egyszerre van benne a
választás (a használat) és a nem választás (a
nem használat) is.
2.2. Használattal nem összefüggõ érték
Az értékelési szempontok között a használat
tal nem összefüggõ értékösszetevõ a hagyo
mány vagy örökölhetõség mint természeti
érték. Ez azt jelenti, hogy pl. a természeti
folyamatok és az azokhoz kötõdõ emberitársadalmi cselekvések sajátos rendszerben
fonódnak össze, és nemzedékrõl nemzedék
re öröklõdnek. (Így például az az életmód,
amely a Tiszához kötõdik, a hagyományok,
egyáltalán az az érzés, amely a Tiszát a nem
zet folyójává teszi.)
A hagyomány és a történelmi értékek
megõrzése fontos feltétele a fenntarthatósági
követelményeknek. A fenntartható fejlõdés
szigorú értelmezéséhez hozzátartozik a ter
mészeti tõkébõl fakadó társadalmi létformák
továbbadása is az eljövendõ nemzedékeknek.
Ez a megállapítás nem valami múltba nézõ
nosztalgiázást jelent, hanem nagyon is racionális
jövõbe tekintést. Elõfordul ugyanis, hogy egyegy technológiai fejlõdési út, amely korábban
egyedüli fenntarthatónak tûnt, mára nagyon
is beszûkül. Gondoljuk csak a vegyszereken
és gépi kultúrán alapuló mezõgazdaságra,
amely a jövõben komoly korlátokba ütközik.
A fenntartható agrárium fontos elemévé lesz
ugyanakkor a természetbarát gazdálkodás
(lásd például Tisza-völgy az árapasztó tározókkal kiegészülve), amely újra igényt tart a
hagyományos munkakultúrákra.
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A hagyomány és örökölhetõség mint érték
igen sérülékeny értékösszetevõ, hiszen egy-egy
jelentõs szennyezést talán évek, évtizedek alatt
kihever a folyó, és meggyógyul, de ha nem biztosított a hagyomány átadásának generációs
folyamata, a lánc megszakad, a hagyomány
örökre elhal.
A személy érintettségét tekintve a napi (gazdasági) használattól a legtávolabb esik a „létezési
érték”. Ez az értékrész azt jelenti, hogy a természetnek önmagában van értéke. Napjainkban és
lehet, hogy még nagyon sokáig a természetnek
ez a része semmiféle gazdasági értékkel nem
bír. Emellett könnyen lehet, hogy a jövõ
generációinak óriási jóléti, esetleg gazdasági
értéket is képvisel. Példaként említve egy-egy
faj génjeiben elrejtett, és a jövõben „kiolvasható”
információk a gyógyításban komoly értéket
jelenthetnek. Mivel azonban az információ nem
ismerése miatt jelenleg nem jelent gazdasági
értéket, esetleg igen csekély rövid távú egyéni haszonért feláldozásra kerül a természeti érték.
3. Értékelési módszerek
Felvetõdik a kérdés, léteznek-e módszerek,
és ha léteznek, akkor milyenek a természeti
értékösszetevõk gazdasági értékének méré
sére. A válasz az, hogy számos eljárás létezik,
ezek egy része azonban a gyakorlatban csak
részben használatos.
A természeti erõforrások fõbb típusai a
következõ csoportokba sorolhatók:
• A piaci árakon alapuló közgazdasági értékelési módok
– A költségalapú értékelés esetén a megfigyelt
piacon a környezeti változások hatásainak figyelembe vételére számos esetben
a termék piaci árát illetve korrigált piaci
árát használjuk.
– Kinyilvánított preferenciák esetén a szakértõk
megfigyelt magatartást értékelnek a környezeti értékek számba vételével.
• A második nagy csoportba tartoznak a feltárt
preferenciákon alapuló módszerek, amikor is a különféle láthatóvá tett elõnyök
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és hátrányok értékelése történik. (Az
embereket arról kérdezik meg, mit tartanak
õk környezeti értéknek.)
A környezetértékelésben alkalmazott sajátos módszer a haszonátvitel (benefit transzfer).
Ez azonban nem önálló módszer, hanem a
felsorolt módszerekkel végzett számítások
eredményeinek korrigált átvitelét jelenti az
egyik területrõl (országból) egy másik területre
(országba, régióba). Ez a módszer alkalmazható
a környezeti kárszámítások esetében is.
A leggyakrabban alkalmazott értékelési
módszereket az 1. táblázatban foglaljuk
össze.

szeti tõkerészt. A döntési változatok között
mindig szerepel a „nem megvalósítás” alter
natívája is.
Ahhoz, hogy egy fejlesztés társadalmi
nettó hasznát meg tudjuk határozni, meg kell
állapítani, hogy a projekt pozitív és negatív
hatásai hogyan jelennek meg az egyének jóléti faktoraiban, és ezeket aggregálni kell. Az
egyéni hasznosság végeredményben a szükséglet kielégítettségének szintjétõl függ, azaz
az egyének fogyasztási lehetõségeitõl. Ezért
lehetõleg a projekt minden egyes olyan hatását
figyelembe kell venni, amely a fogyasztási
lehetõségeket megváltoztatja.

4. A környezetértékelés haszna
(költség-haszon elemzés)

A haszonbecslés nehézségei

A környezetértékelés során kapott eredmé
nyeket igen gyakran alkalmazzák a költséghasznon elemzés (Cost-Benefit Analysis
– CBA) folyamatában. A költség-haszon
elemzés egy beruházásértékelési, kvantitatív döntéstámogató módszer, amely
abban különbözik a közvetlen pénzügyi
megközelítéstõl, hogy minden nyereséget
(hasznot) és minden veszteséget (költséget)
figyelembe vesz, tekintet nélkül arra, hogy az
hol merül fel. A CBA pénzben fejezi ki a döntési változatok költségeit és a hasznait. Ezek
összevetésével segíti a legjobb döntési változat
kiválasztását.
A költség-haszon elemzés legáltalánosabb
kérdése az, hogy meg kell-e valósítani a
tervezett beruházást, meg kell-e hozni az
adott szakmapolitikai döntést, vagy válto
zatlanul kell-e megõrizni az érintett termé

Számos erõforrás esetében a haszon mérése
viszonylag egyszerû, hiszen a számba veendõ
erõforrás áru, annak piaci ára van, s alkal
mazni lehet a piaci kalkulációt. Komolyabb
nehézséggel állunk szemben azonban, ha
nem piaci termékrõl van szó, amelynek nincs
piaci ára. Ilyen esetben kell alkalmazni a ko
rábban ismertetett értékelési módszereket.
A következõkben a haszonbecslés legko
molyabb nehézségeit írjuk le.
Elsõdleges kontra másodlagos hatások
Tudjuk, hogy a környezetszennyezõ tevé
kenységek hatása összetett, tovagyûrûzõ.
Hasonlóképpen igaz ez többnyire ellenkezõ
(pozitív) elõjellel a környezetvédelmi tevé
kenységekre is. A környezetvédelmi tevé
kenységeknek is van elsõdleges és másod
lagos hatásuk is. Például egy tó megtisztí
tásának az elsõdleges hatása az lesz, hogy a

Piaci árakon
alapuló közgazdasági
értékelési módszerek
– Megfigyelt piac
– Termelékenységi vizsgálat
– Költségalapú értékelés

Feltárt preferenciákon
alapuló közgazdasági
értékelési módszerek

Kinyilvánított preferenciák:
– Utazási költség módszer
– Hedonikus értékelés

Feltételes értékelés
– Fizetési hajlandóság (WTP)
– Elfogadási hajlandóság (WTA)

Haszonátvitel
1. táblázat
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tó rekreációs célokra történõ felhasználása
megnõ. Ez az elsõdleges hatás azonban
továbbterjed azokra a szolgáltatásokra is,
melyeket a tó nagyobb számú felhasználója
igénybe vesz. Kérdés, hogy ki kell-e számí
tani ezeket a másodlagos hatásokat is, amikor
költség-haszon elemzést végzünk. Hol húz
zuk meg vizsgálódásunk határát?
A válasz példánk esetében a környezõ
terület foglalkoztatási feltételeitõl függ. Ha a
tisztítás után bekövetkezett keresletnövekedés
a korábban felhasználatlan erõforrások felhasználását eredményezi, a megnövekedett
foglalkoztatást ki kell számítani. Ha viszont
a keresletnövekedést az egyik fajta felhasználásról egy másikra történõ elmozdulással
elégítik ki, akkor már másképp áll a helyzet.
Ez esetben ugyanis nem növekedésrõl, hanem átstrukturálódásról van szó. (Markandya,
1998)
Általában a másodlagos foglalkoztatási
hasznot a magas munkanélküliséggel jellem
zett területen számoljuk, vagy ott, ahol a
keresett szakmákban alulfoglalkoztatás van
abban az idõben, amikor a projektet elkezdik. Kijelenthetjük, hogy ha valakinek van
munkája, az több okból is növeli a jólétet.
Az utóbbi idõben például több felmérés is
igazolta, hogy a tartós munkanélküliség
rontja az egészségi állapotot. A legtöbb ezek
közül a vizsgálatok közül fejlett országokban készült, a férfiak foglalkoztatottságával
kapcsolatban. A felmérések szerint jelentõs
a halálozásbeli különbség a dolgozó és
a munkanélküli férfiak között. A korrigált halálozás a munkanélküli férfiaknál
körülbelül 25-29 %-kal magasabb, mint a
dolgozó férfiaknál. Ez a többlet elsõsorban
nem a healthy worker effect-nek tudható be.”
(Markandya, 1998)
A fenti megállapításokat azért is tartom
nagyon fontosnak, mert alátámasztják annak
a környezetszabályozási módnak a fontos
ságát, amely a nem megújuló energia és a
nem megújuló nyersanyagok adóztatását
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kezdeményezi az élõmunka, mint „megújuló
erõforrás” adó- és más tehercsökkentésével
párhuzamosan. Ez ugyanis kettõs hatással
jár; egyrészt az anyag-energiafelhasználás
csökkenésen keresztül csökkenti a kör
nyezetszennyezést, másrészt az élõmunka
vállalkozói terheinek csökkentésével viszont
csökkenti a munkanélküliséget.
Gazdaságilag érzékelhetõ
kontra nem érzékelhetõ haszon
Gazdaságilag érzékelhetõ haszon az, amely
nek ésszerû módon monetáris értéket lehet
adni. Nem érzékelhetõ haszon az, amelynek
nem lehet monetáris értéket adni, vagy azért,
mert nincsenek adatok, vagy azért, mert azok
nem elég megbízhatóak, vagy azért, mert nem
világos, hogy hogyan lehet mérni ezt az értéket
még adatok megléte esetén is.
Hogyan kell a nem érzékelhetõ hasznot kezelni? Az elsõ és legfontosabb válasz
egyértelmû: nem szabad figyelmen kívül
hagyni. A gazdaságilag nem érzékelhetõ
haszon figyelmen kívül hagyása ugyanis az
eredmények eltorzításával egyenlõ. Az, hogy
a haszon gazdaságilag nem érzékelhetõ,
még nem jelenti azt, hogy lényegtelen. Azt
a lehetõ legteljesebb mértékben meg kell
határozni mennyiségileg, és erre a leggyakrabban alkalmazott technika a közelítõen
megbízható adatokból származtatott becsült
haszonértékek elemzése.
A költség-haszon elemzés széles körben
alkalmazott módszer a környezetet, a természeti
tõkét érintõ fejlesztési döntések esetében.
Minden esetben szem elõtt kell azonban tartani a szigorú fenntarthatósági követelményt, miszerint erõs korlátai vannak a természeti tõke
ember által alkotott, mûvi tõkével történõ
helyettesítésének. A természetet különösen
veszélyeztetõ esetben elõtérbe kell helyezni
a természetvédelmi stratégiákat, amelyek a
költség-haszon kalkuláción túllépve bõvítik választási lehetõségünket. Ebbõl a szempontból
tanulságos az Amerikai Egyesült Államok bel-
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ügyminisztériuma által alkalmazott eljárási
mód a természetvédelmi kompenzáció területén: „Ha olyan fejlesztési vagy beruházási
programot akar valaki megvalósítani, amely
ökológiailag értékes területet fenyegethet,
csak akkor kaphatja meg az engedélyt, ha
cserébe egy másik veszélyeztetett területet
helyreállít vagy bõvít. Ez a fajta ökológiai
csereügylet megvalósítható anélkül, hogy
gazdasági „értékeket” kellene megállapítani
vagy számszerûsíteni kellene a költségeket és a
hasznokat egy közös mértékegység alkalmazá
sával.” (Gowdy, 1997)

tõke teljes gazdasági értékének kiszámítása
révén és a gazdasági-társadalmi folyamatok
negatív és pozitív környezeti hatásainak
szembeállításával olyan döntések szülesse
nek, amelyek megfelelnek a környezeti fenn
tarthatóság hosszú távú követelményének.
A természet-gazdaság-társadalom hármas
rendszerében a fenntartható fejlõdés a természeti tõkekorlátok tiszteletben tartásával
valósítható meg. A gazdasági tõke csak ezen
korlátok között és e korlátoknak megfelelõ
minõségben fejlõdhet.

Összességében elmondható, hogy a környe
zetértékelés végsõ célja az, hogy a természeti

Kulcsszavak: természeti tõke, környezet, kör
nyezetértékelési módszerek, fenntartható
fejlõdés, költség-haszon elemzés, teljes gazdasági érték
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Tudós fórum
H-index: Egy új javaslat
az egyéni tudományos teljesítmény értékelésére
Bencze Gyula

fizikus, KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet
gbencze@rmki.kfki.hu

A tudománymetria (scientometria) mûvelé
sének hazánkban több évtizedes hagyomá
nyai vannak. A szakterület Scientometrics
címû nemzetközi folyóiratát nálunk adják ki,
továbbá létrehozója és fõszerkesztõje, Braun
Tibor, kutatócsoportjával a Magyar Tudomá
nyos Akadémián a témáról számos cikket
publikált, valamint egy egész könyvsorozat
kiadását gondozta. A tudományos teljesít
mény értékelésének igénye is régen felmerült
már, azonban az is világos volt, hogy ez a
feladat korántsem egyszerû. Pungor Ernõ
akadémikus egy tudománymetriai kérdések
kel foglalkozó kötet elõszavában 1992-ben a
következõket fogalmazta meg (Braun et al.,
1992): „A tudomány a legmagasabb szintû
emberi tevékenység. Amíg a tudomány mû
velése kevesek dolga volt, addig el lehetett
fogadni Eötvös Lorándnak azt a véleményét,
hogy csak az menjen kutatónak, akinek meg
van hozzá a gazdasági alapja is. A tudomány
azonban idõközben az emberiség közkincsé
vé vált, amelyre naponta újabb és újabb em
beri tevékenységek épülnek. Az új mûszaki
eredmények egyre nagyobb mértékben
támaszkodnak a természettudományra. A ku-
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tatás mind szélesebb csoportok tevékenysé
gét igényli. Az eötvösi intelemmel szemben
napjainkra a tudományos munka megélhe
tési forrássá vált…
A tudományban a minõség elbírálása bor
zasztóan nehéz. Új gondolatok megjelenése
sokakban ellenállást szül, és a tudomány tör
ténetében több olyan eset található, midõn a
kortársak minõsítésével szemben évek vagy
évtizedek múlva a lebecsült tudományos
irányzat jelentõsége megnõtt…
Vitán felül áll, hogy a nemzetközileg elis
mert lapokban való közlés, valamint a meg
jelent publikációk idézettsége már önmagá
ban is ad minõségi jelzést. Az idézettségi szá
mok azonban nagyon óvatosan kezelendõk.
Mint minden emberi tevékenységnél, hamar
ki tudtak alakulni lobbyk, melyek szükség
telenül is növelik az idézetek számát. Ennek
ellenére mégis jelentõs figyelmeztetés a
kutatónak, ha munkájára nincs számottevõ
nemzetközi visszajelzés.”
Az egyéni tudományos teljesítmény
értékelése iránti igény díjak, tudományos
fokozatok odaítélése, bizonyos állások
betöltése okán merül fel, azonban fontos
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felismerni, hogy minden további értékelési
tevékenység (téma-, csoport-, intézetértékelés) bizonyos értelemben az egyén kutatási
eredményeinek értékelésén alapul.
Az egyéni teljesítmény értékelése alap
elveivel egy elnöki bizottság foglalkozott,
amely ajánlásokat tett az értékelés szem
pontjaira vonatkozóan (Bencze et al.,1996).
Az akadémiai kutatóintézetek 1992–1995.
évi felmérésével kapcsolatban az értékelés
alapelveit az AKT egy különbizottsága dol
gozta ki (Bencze et al.,1997), és szintén meg
fogalmazta ajánlásait, amelyeket az AKT 1996
decemberében egyhangúlag elfogadott.
A statisztikai megfontolásokon alapuló tudománymetriai mutatók használata az értékelés
folyamatban természetszerûleg vitákat váltott ki a
szakmai közvéleményben, a különféle értékelési módoknak voltak hívei, de sok esetben heves
ellenzõi is. Ezeknek a vitáknak is a Magyar
Tudomány adott helyt lapjain (lásd Papp,
2004a; Braun, 2004; Papp, 2004b; Bencze,
2004; Marton, 2004; Vinkler, 2004).
A viták folyományaként egyetértés alakult
ki abban, hogy a tudományos teljesítmény
mennyiségi mutatója a tudományos folyóiratokban megjelent publikációk száma,
amely a kutató „termelékenységét” méri.
Publikációk hiányában triviális módon a tel
jesítmény nem értékelhetõ, legyen az egyén
mégoly zseniális is. Az egyes publikációk
által kapott szakirodalmi idézetek száma a
publikáció által kiváltott hatás mértéke, vagyis
a minõség egyfajta mérõszáma. A részletes
elemzésnek természetesen mind a mennyi
ségi, mind a minõségi mutatók vizsgálatára
ki kell terjednie, vagyis általában egyetlen
tudománymetriai mutatóval nem jellemez
hetõ kielégítõen a tudományos teljesítmény.
Braun Tibor professzor szerint mélyreható
vizsgálatoknál az idézetek kontextusanalí
zisét is el kell végezni, azaz minden idézetnél
külön vizsgálni kell, hogy annak tartalma
pozitív vagy negatív értékítéletet hordoz-e.
Ezt a viszonylag békés állapotot zavarta meg

2005. augusztus 10-én Jorge Hirsch amerikai
fizikus, az University of California, San Diego
kutatója, aki egyetlen numerikus mutató, az
ún. h-index használatát javasolta az egyén
tudományos teljesítményének mérésére
egy közleményben, amelyet egy internetes
publikációs adatbázisban tett közzé (Hirsch,
2005). A cikk azonnal nagy figyelmet keltett,
és szinte napokon belül reagáltak rá a tudo
mányos közvélemény egyes képviselõi
(Dumé, 2005; Editorial (Nature), 2005; Ball,
2005; Editorial (Science), 2005).
A h-index az egyén olyan publikációinak
h-száma, amelyek legalább h-számú idézetet
kaptak a szakirodalomban. Az összes többi publikációja értelemszerûen h-nál kevesebb idézetet
kapott. Hirsch szerint ez az egyszerû szám minden más mutatónál alkalmasabb a tudományos
teljesítmény jellemzésére. Érvei szerint az eddig
használt mutatók közül a publikációk száma
mennyiségi mutató, az egy cikkre esõ idézetek
átlagos száma az alacsony termelékenységet
részesítielõnyben,éskörülményesmeghatározni.
Úgyszintén a jelentõs cikkek száma, amelyek
bizonyos küszöbértéknél több idézetet kapnak,
több információt tartalmaznak, ám a küszöb
megválasztása önkényes, és ez az eredményt
nagyban befolyásolja.
A h-index segítségével akkor is összeha
sonlítható két kutató teljesítménye, ha pub
likációik száma lényegesen különbözik, s akkor
is megmutatkozik a teljesítmények külön
bözõsége, ha az egyének nagyjából azonos
számú publikációval és idézettséggel rendel
keznek. Ám az egyes tudományterületek kü
lönbözõ publikációs és hivatkozási gyakorlata miatt a h-index értéke egyes tudomány
területeken lényegesen különbözõ lehet.
Hirsch empirikus vizsgálatai szerint egy
kutató összes idézeteinek száma és h- indexe
között kvadratikus összefüggés áll fenn:
Nc, tot = a h2,
ahol az a empirikus állandó értéke általában 3
és 5 között van.
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A h-index igen gyorsan meghatározható,
és elõnyös tulajdonságai miatt igen könnyen
kezelhetõ. A szerzõ a fizikán belül számításokat
végzett, és a következõ rangsort találta a
h-index alapján a legeredményesebb fizi
kusok között:
1. Ed Witten, Institute of Advanced Study,
Princeton, húrelmélet h = 110
2. Marvin Cohen, University of California,
Berkeley, elméleti kondenzált anyag
fizika h= 94
3. Philip Anderson, Princeton University,
elméleti kondenzált anyag fizika h= 91,
Nobel-díj, 1977
4. Steven Weinberg, University of Texas,
Austin, elméleti részecskefizika, h=88,
Nobel-díj, 1979
5. Manuel Cardona, Max-Planck-Institut,
félvezetõ kutatás h= 86
6. Frank Wilczek, MIT, elméleti részecske
fizika, h=68, Nobel-díj, 2004
7. David Gross, Kavli Institute for Theoretical Physics, Santa Barbara, h=66 Nobeldíj, 2004
8. Stephen W. Hawking, Cambridge, elmé
leti fizika h=62
A statisztika alapján Hirsch szerint (a fizi
kában) 20 körüli értékkel húszéves szakmai
múlttal az egyén sikeres kutató, 40-es index
kiemelkedõ kutatónak felel meg, míg 60-as
index valóban egyedülálló kvalitást jelez. Az
egyetemi beosztásokat tekintve h=12 körül
lehet valaki docens, professzori kinevezéshez h=18 körüli érték ajánlott.
Az index erõsen függ a szakterülettõl, pl.
a biológia és az orvostudomány területén a
legjobbaknál a h-értéke több mint kétszere
se a fizikusokénak (Solomon H. Snyder
[191] David Baltimore [160], Robert C. Gallo
[154]).
Hirsch a következõképpen foglalja össze
javaslatát: „Összegezve, egy olyan könnyen
kiszámítható h-indexet javasoltam, amely
megbecsüli a tudósok kumulatív kutatási
eredményeinek fontosságát, jelentõségét,
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valamint szélesebb körben kiváltott hatását.
Úgy vélem, hogy ez az index hasznos lehet
különbözõ egyének objektív, részrehajlás
mentes összehasonlításában olyan esetek
ben, amikor az értékelés fontos kritériuma a
tudományos eredmény.”
Nos, a vélemények feltehetõen most is
meg fognak oszlani a h-index alkalmazható
ságának megítélésében. A SLAC (Stanford Linear Accelerator Center) könyvtárosai máris
kiszámították Feynman h-indexét az elérhetõ
adatok alapján, és az 23-nak adódott ötvenkét cikk alapján, amelyekre az összes idézet
száma 7440. Ez az eredmény mindenképpen
elgondolkodtató, hiszen Richard Feynman
vitathatatlanul a modern fizika egyik kimagasló
egyénisége, és Nobel-díjas is volt.
Mit lehet még megállapítani a h-index
alapvetõ tulajdonságairól? Az index értéke
definíciójából következõen nem haladhatja
meg a publikációk összes számát. Ha tehát
valakinek ötven publikációja van, h értéke
akkor sem haladhatja meg ezt az értéket, ha
minden egyes cikkét akár ezerszer idézik.
Vagyis a keveset publikáló, nagy idézettségû
kutatók az értékelésnél háttérbe szorulnak, de
ugyanez vonatkozik a fiatal kutatókra is, azok
eredményességétõl és publikációs tevékenységük impaktjától függetlenül.
Tekintsünk még egy extrém esetet – ha
úgy tetszik, végezzünk egy gondolatkísérletet –,
amely egyben illusztrálja az értékelés néhány,
máig megoldatlan nehézségét is. A modern
kísérleti részecskefizikai kutatásokban gyakori a több száz szerzõs cikk, mivel a mérésekben rengetegféle szakember részvételére van
szükség. Tegyük fel, hogy a témavezetõ fizikus
mellett a kísérletekben nélkülözhetetlen szerepet
tölt be egy-egy gyorsító-mérnök vagy számítógépes szakember. A mai gyakorlat szerint ezek
a témavezetõvel együtt szerepelnek szerzõként
az eredményekrõl beszámoló publikációkban.
Vagyis fennáll annak a lehetõsége, hogy ezek
nek a szakembereknek az eredményességét
jellemzõ h-indexe hajszálra megegyezik a
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témavezetõ fizikuséval. Az eddigi nagy felfe
dezéseknél mégis mindig a fizikus szokott
Nobel-díjat kapni. Következésképpen az
értékelésnél további, nem szükségképpen
kvantifikálható kritériumok bevezetésére volt
(van) szükség. Hasonló lehet a helyzet a modern
genetikai kutatásoknál, ahol szintén nagy létszámú kutatócsoportok dolgoznak együtt.
A h-index bevezetése kétségtelenül ér
dekes és fontos fejlemény, alkalmazása azon

ban további vizsgálatokat tesz szükségessé.
Talán nem elhamarkodott azt a véleményt
megkockáztatni, hogy az egyén tudományos
teljesítményének megbízható értékeléséhez
az igen kompakt h-index mellett feltehetõen
továbbra is szükség lesz a peer review nem
kvantifikálható intézményére.
Kulcsszavak: tudománymetria, idézettség
vizsgálata, impakt, h-index
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„Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért ha igazi tudósok és – amint
kell – jó magyarok akarunk lenni, úgy a
tudomány zászlóját olyan magasra kell
emelnünk, hogy azt határainkon túl is
meglássák és megadhassák neki az illõ
tiszteletet.”
(Eötvös Loránd)
Terjed az impakt faktor alkalmazása a kuta
tási teljesítmény értékelésében. Mutatja ezt,
hogy 2004-ben, akárcsak 2003-ban, száznál
több folyóiratközlemény foglalkozott az im
pakt faktorral, elsõsorban az élettudomány
ból, az alkalmazás fõ területérõl.
David Adam (2002) Olaszországot, Né
metországot és Finnországot említi, mint az
impakt faktort intézményesen alkalmazó
országokat. A spanyol kutatók hatévenkénti
értékelésében is szerepet kapott az impakt
faktor (Jiménez-Contreras, et al., 2002). Az
Amerikai Egyesült Államok egyes egyete
mein is használják kinevezések, támogatá
sok és fokozatszerzések odaítélésénél (Le-

92

masters, 2003). A brit egyetemek is figye
lembe veszik az impakt faktort a kutatási
támogatások odaítélésénél (Lowy, 1997).
Az AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissen
schaftlichen Medizinischen Fachgesellschaf
ten) hivatalosan ajánlja az impakt faktort a
kutatási támogatásoknak a német egyetemi
karok és nagyobb intézményi alegységek
(klinikák, tanszékek, intézetek) közti felosz
tásánál (AWMF Vorschlag, 2000). Brazíliá
ban már át is estek a ló másik oldalára. „A
doktori disszertáció önmagában nem fontos;
ami számít, az a jó folyóiratokban közölt
cikk. A kutatók maguk is magas és alacsony
impaktúakra osztják társaikat.” (Meis et al.,
2003). Lengyelországban sincs ez másképp:
„Fiatal tudós vagyok. Ha kollégáimmal biológiai
kérdésekrõl beszélünk, mindig impakt fak
torok járnak az eszünkben.” (Skórka, 2003).
Az értékelés bevezetése egymagában is
ösztönzõ hatású. Megfigyelhetõ ez az 1. ábrán,
amely az MTA Szegedi Biológiai Központ
magas és alacsony impakt faktorú folyó
iratközleményeit mutatja. Talán mondanunk
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se kell, hogy 1978-ban készült az elsõ tudo
mánymetriai értékelés az intézetben. Nem
véletlen, hogy ekkortól esett vissza élesen
a gyenge folyóiratokban való közlés. (1982-es
átmeneti fellendülésük oka, hogy az Akadémia
150 éves évfordulója alkalmából felszólították
az akadémiai intézeteket, hogy írjanak cikkeket a kivétel nélkül alacsony impakt faktorú
akadémiai Actákba.)
Elõzõ cikkünkben az impakt faktor alkal
mazásának elveivel foglalkoztunk (Marton
et al., 2004), most a gyakorlat oldaláról veszszük szemügyre.
Számos nehézséggel találkozunk:
Impakt faktort csak szoros értelemben
vett folyóiratcikknek ildomos adni. A folyó
iratközlemények jó része nem cikk. A cikkek
többsége sokszerzõs. A mûfaji minõsítés, a
szerzõség kritériumainak teljesülése és az
intézményekhez rendelés ugyancsak nem
egyszerû (Fazekas – Varró, 2001).
A szerzõk hozzájárulása nem azonos.
Valamelyest a szerzõsorrend is tükrözi ezt,
leginkább az elsõ szerzõ oroszlánrésze tekin
tetében van egyetértés. Hogy a szerzõgár
dabeli pozíciót milyen részesedési arány
tükrözze, arra kevesen mertek javaslatot
tenni (Frömter et al., 1999; Papp, 2004).
Kívül esnek az impakt faktor látókörén
a konferenciaanyagok, a tankönyvek, a
könyvek és könyvfejezetek. Vannak, akik
sérelmezik ezt, és önkényesen megállapí-

1. ábra • SzBK folyóiratcikkek vezetõ
és gyenge folyóiratokban

tott impaktfaktor-pontokat javasolnak adni
(Frömter et al., 1999).
Nehézséget jelent (bár nem jelentõset)
az impakt faktor idõbeli változása. A Garfield-féle impakt faktort három év adataiból
számítják ki (két egymás utáni év cikkeinek
a következõ évben kapott átlagos idézettsé
ge), már az sem egyértelmû tehát, hogy az
évek közül melyiket vegyük érvényesnek
valamely cikkre nézve. Nem elvi megfonto
lásból, hanem éppenséggel ennek híján
általában az idézési évet teszik meg az „érvé
nyesség” évének. Az utolsó két-három év
cikkeinél erre nincs mód, így aztán ezeket
korábbi mércével mérik, nem éppen a kö
vetkezetesség jegyében. Mivel az impakt
faktor többnyire kevéssé ingadozik (jóllehet
kétévenként kicserélõdik a teljes viszonyítási
alap), szerencsére nem jelent komoly hiba
forrást ez a következetlenség.
Tobias Opthof (1997) feltehetõleg a sta
tisztikai érvényességbõl kiindulva leszögezte,
hogy az impakt faktort nem helyes alkal
mazni egyes cikkekre és egyes személyekre,
ugyanakkor alkalmazhatónak jelentette ki a
kutatócsoportokra, intézetekre, egyetemekre
nézve, ha azok „elég nagyok”. Papp Zoltán
(2004) nem tesz ilyen megkülönböztetést,
jóllehet javaslata szerint az impakt faktor
helyett inkább azt kellene figyelni, hogy
a kutató publikál-e szakterületének legte
kintélyesebb folyóirataiban. (Ebben persze
éppen az impakt faktor lehet leginkább
segítségünkre.)
Az impakt faktor ellenzõinek legtöbbet
emlegetett kifogása, hogy az impakt faktor
nem tükrözi a valós idézettséget (Seglen,
1997). Ez igaz, hiszen valamely folyóirat
cikkeinek idézettsége is a bibliometriában
megszokott exponenciális eloszlást mutatja,
habár kicsit ellentmondásos azt számon kérni az impakt faktoron, amit ugyancsak sokan
elvetnek, az idézettséget mint értékmérõt. Itt
tartva rá kell mutatnunk, hogy a folyóiratok
mai özönében az egyes folyóiratok által
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elfogadott kéziratok szakmai színvonala
igenis közel áll egymáshoz, éppen az impakt
faktort végsõ soron meghatározó peer review
tudatosan beállított mércéje miatt.
Illusztrálásul a 2. ábrán az MTA Szegedi
Biológiai Központ 1973 és 1982 közt publi
kált ötvenöt magas idézettségû cikkének a
legjobb évre jutó idézettség szerinti száza
lékos megoszlását mutatjuk be az impakt
faktor függvényében. Bár az idézettségi
tartományok keskenyek és a minta is kicsi,
mégis rendkívül erõteljesen érvényesül a
magasodó idézettség magasodó impakt fak
torhoz való kötõdése. Mondvacsinált tehát
a felvetés, miszerint az impakt faktor nincs
korrelációban a tényleges idézettséggel.
Értékelés és igazságosság
Az alkalmasság nem jelenti az alkalmazás
tetszõlegességét. Az impakt faktor iránti
ellenszenv egyik fõ mozgatója a dilettáns
alkalmazás. Számos körülmény követel
körültekintést. A négy legfontosabb:
1. A teljesítmény igen szélsõségesen oszlik
el a felmérés tagjai közt.
2. A szakterületek közt tekintélyes idézési
esélykülönbségek vannak.
3. A többes szerzõség nem hagyható figyel
men kívül.
4. Az impakt faktor idõben változik, a kis
cikkszámú folyóiratok esetében néha
jelentõsen.
Az impakt faktor alkalmazásának technikai
elemei
Számos módszer született a szakterületi kü
lönbségek kiegyenlítésére (szemle: Marton
– Hulesch, 2000). Két csoportot különböz
tethetünk meg: az egyikben pontozzák a
folyóiratokat a szakterületi impakt faktor
rangsorban elfoglalt helyük szerint. A másik
ban valamilyen korrekciós eljárást alkalmaz
nak az interdiszciplináris nivellálásra. Teljes
mértékben egyet kell értenünk az AWMF
figyelmeztetésével, miszerint „sem a közlõ
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2. ábra • Az SzBK magas idézettségû
cikkeinek százalékos megoszlása a közlõ
folyóiratok impakt faktora szerint
folyóiratok impakt faktorainak mechanikus
összegzése, sem valamilyen önkényes pont
rendszer” nem alkalmas az értékelésre. Mi a
teendõ?
Az AWMF ajánlása leszögezi, hogy az
értékelõ számoknak meg kell õrizni a szakte
rületen belüli impakt faktor sorrendkülönb
ségeit (Frömter et al., 1999). E célból az egyes
impakt faktorokat a szakterület átlagos im
paktfaktor-értékével javasolják osztani. Az
átlag kiszámításánál mellõzendõk az általá
ban igen magas impakt faktorú szemlefolyó
iratok. Az AWMF-módszer két súlyos fogya
tékossága elsõ pillantásra szembeötlõ:
1. Ha az impakt faktor rangsor élén egy-két
kiugróan magas impakt faktorú folyóirat áll,
a mezõny leszakad más szakterületekhez
képest, még akkor is, ha különben magas
impakt faktorú folyóiratok alkotják. Jól
érzékelteti ezt a 3. ábra.
2. A tényleges impaktfaktor-átlaghoz a
folyóiratok cikkszámait is figyelembe kel
lene venni, s az így nyert „globális impakt
faktorral” dolgozni (Rousseau, 2002).
Ebben az esetben az AWMF szerint csak
a kihagyás útján megoldhatónak vélt
szemlefolyóirat-torzítások is elenyésznének, lévén, hogy a szemlefolyóiratok
cikkszáma általában igen alacsony.
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3. ábra • Néhány szakterület vezetõ primer folyóiratának impakt faktora
és az annak félértékét meghaladó
folyóiratok százalékaránya
Nyilvánvaló, hogy az impakt faktornak a
szakterületi átlagokkal való nivellálása, még
ha jobb is, mint az egymagában alkalmazott
pontozás, nem jelent megoldást. Ráadásul az
érintettek sohasem ismerik el, hogy például
egy hatos impakt faktorú folyóirat tudományos jelentõsége azonos egy másfelesével,
magyarán nem hagyhatók ki az értékelésbõl
a tényleges impakt faktorok.
Ebbõl következik, hogy egymagában sem
a tényleges impakt faktor, sem a nivellált vagy
pontszámmal kifejezett folyóiratérték nem igazságos. Kézenfekvõ, hogy akkor használjunk
két jellemzõt az igazságosság fokozására. Az
egyikaténylegesimpaktfaktor,amásikafolyóirat
pontszámmal kifejezett rendûsége.
Év
1995
2002
(2002/1995)x100

A többes szerzõség is körültekintõen
kezelendõ. A publikációk keletkezésére,
szerzõségi viszonyaira és „adjusztálására”
rányomja bélyegét a publikálási kényszer,
számos vadhajtást eredményezve. Még rövid idõintervallum alatt is erõsen nõ az egy
cikkre jutó szerzõk és intézetek száma (1.
táblázat). A táblázat mintacikkeinek átlagos
szerzõszáma 4,55-rõl 6,15-re nõtt hét év alatt,
az egy cikkre jutó intézeti aktivitás pedig
1,39-rõl 1,65-re.
Ha a vizsgált idõintervallum nem nagy
(öt év még ilyennek tekinthetõ), a leghelye
sebb egyetlen impaktfaktor-értékkel dolgozni,
ugyanazt a folyóiratot végig azonos súlyúnak
tekinteni.
Egy példa
Alább egy olyan példát mutatunk be, amelyben
többféle, helyenként egymás ellensúlyozását
is magukban hordozó mérõszámot alkalmaztunk. Nem állítjuk, hogy minden esetben
ez a legjobb megoldás, csupán azt kívánjuk
bemutatni, hogy milyen lehetõségek vannak a különféle „igazságosító” szempontok
érvényesítésére.
Legyen a feladat a következõ: egy orvos
tudományi kar intézeteinek a kari összteljesít
ményhez való százalékos hozzájárulását kell
megállapítani az impakt faktor segítségével.
Szerencse, hogy a feladatból adódóan
sem a létszámokkal, sem az intézményi tevé
kenység jellegébõl adódó különbségekkel
(oktatás, kutatás, gyógyítás) nem kell mani
pulálni.

ÁOK cikk*

ÁOK szerzõ**

ÁOK intézet***

108
236
213 %

491
1451
296 %

150
390
260 %

1. táblázat • Az SZTE ÁOK folyóiratcikk-szerzõségi aktivitásai
*A cikk címadataiban feltüntetett SZTE ÁOK intézeti részvétellel készült, impakt faktoros folyóiratban közölt
cikkek száma – **ÁOK szerzõi aktivitások az ÁOK cikkekben – ***ÁOK intézeti aktivitások száma az ÁOK
cikkekben (egy intézeti aktivitás mögött több szerzõi aktivitás is lehet)
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Feltételeztük, hogy jelentéktelen, illetve
közel azonos mértékû a feliratkozás (a nem
érdemi részvétel) az egyes intézetek vonat
kozásában, és azt is, hogy nincs publikációs
kartell (különbözõ témák közti megegyezés
egymás kölcsönös szerzõvé tételére).
Nyilvánvaló, hogy számos, egymástól
esetenként jelentõsen eltérõ impaktfaktorátlagú szakterületet kell összehasonlítani.
Az eljárás:
I. Az összehasonlítási minta kiválasztása
1. Vesszük az intézetek impakt faktoros fo
lyóiratcikkeit a három legutóbbi évbõl.
2. Folyóiratcikknek tekintjük a rövid közle
ményeket is, ha azok nem hozzászólások.
3. Csak azokat a cikkeket írjuk jóvá az inté
zeteknek, amelyek címadataiban fel van
tüntetve az illetõ intézet készítési helyként.
4. Kihagyjuk az adatszolgáltatói cikkrész
vételeket.
A kiválasztási eljárás indoklása pontonként:
1. Az intézeti teljesítmények az egyes évek
ben nagy ingadozást mutathatnak. Ugyan
akkor törekedni kell a minél rövidebb
ösz-szehasonlítási idõszakra, hogy a teljesít
mény idõbeli változásait követni lehessen.
A hároméves idõszak lehetõvé teszi mind
két körülmény figyelembe vételét.
2. Ez a legegyszerûbb módja a rövid közle
mények és a levelezés mûfaji szétválasz
tásának.
3. A vizsgálat célja az intézetek saját kutatási
aktivitásának felmérése.
4. Az adatszolgáltatásban a szolgáltatók hoz
zájárulása érdemi ugyan, de túlságosan
korlátozott ahhoz, hogy saját tudományos
tevékenységnek lehessen tekinteni.
II. Az értékelés lépései:
Két „futam” eredményeibõl alakul ki a végsõ
részesedés.
Elsõ futam:
1. A kiválasztási kritériumoknak megfelelõ folyóiratcikkek impakt faktoraibóljóváírjukazegyes
intézeteknek a szerzõarányos részt.
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2. Ezek összegét képezzük intézetenként.
3. Megállapítjuk a kari összteljesítménybõl
való százalékos részesedést.
Második futam:
1. Az egyes cikkekhez pontszámokat ren
delünk a közlõ folyóiratnak az SCI JCR
szakterületi listáinak impakt faktor rangsoraiban elfoglalt helyezése szerint az
alábbi módon:
• nyolc pontot kap az impakt faktor rangsor
elsõ 20 %-ába esõ folyóirat;
• négy pontot kap az impakt faktor rangsor
20-50 % tartományába esõ folyóirat;
• két pontot kap a rangsor alsó felébe esõ
folyóirat.
2. A pontszámokat megkapja minden részt
vevõ intézet, tekintet nélkül a szerzõi
részhányadra.
3. Megállapítjuk a kari összteljesítménybõl
való százalékos részesedést.
Összesítés
A két „futam” azonos súlyú hozzájárulásának
és a végeredmény százalék-jellegének bizto
sítása céljából a két futamban elért százalék
értékeket intézetenként összegezzük, majd
megfelezzük. Így kapjuk meg a kari össztel
jesítménybõl való százalékos részesedést.
A futamok jellemzése:
1. Az elsõ mérõszám nincs tekintettel a szak
területek idézettségi eltéréseire, tekintettel van
viszont a szerzõarányos részesedésre.
2. A második mérõszám kiküszöböli a szakte
rületi különbségeket, ám nem veszi figye
lembe a szerzõi részhányadot. A 2, 4, 8
pontról könnyû észrevenni a hatvány szerin
ti növekedést. A 20, 30, 50 arányú felosztásról nehezebb, pedig itt is van kitevõ: 1,146.
A szakterületi és a szerzõszám szerinti kor
rekciók más (nem egyenlõ) súlyarányokkal
való képviseltetése is kivitelezhetõ. A szer
zõarányos részesedés szigorítása (kiterjesz
tése a II. futamra) nincs hatással az össze
hasonlíthatóság javítására, ha a részvételi
százalékok nem térnek el nagyon erõsen a
kisebb és nagyobb idézettségû szakterület
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mûvelõinek cikkeiben, lévén e mérõszám
cikkenkénti ingadozása sokkal kisebb (mindössze négyszeres), mint a tényleges impakt
faktor részesedéseké, amelyek közt akár két
nagyságrendnyi különbség is lehet.
Ha két összehasonlítandó intézet cikk
számai közel állnak egymáshoz, akkor az
elõnybõl megmarad valamennyi a magasabb
idézettségi esélyû (magasabb impaktfaktor
átlagú) szakterület javára. Ha a kisebb impakt
faktorú cikkekbõl több van, akkor a II. futam
akár ezek íróinak javára is eltolhatja az egyen
súlyt az összegzéskor. Ez nem tekinthetõ
igazságtalannak, csakis akkor, ha a nagyobb
cikkszám mögött nyilvánvalóan feliratkozás,
pontosabban csoportközi publikálási kartell
lenne tetten érhetõ.
Ha ugyanis a feliratkozás „belterjes”, azaz
például ugyanazon csoport összes tagja sze
repel a csoport minden saját cikkében (a kül
földi kooperációban készülteknél nemigen
lehet ilyesmit csinálni), a feliratkozásnak mi
nimális hatása van a bemutatott értékelésre.
Rá kell mutatnunk ugyanakkor, hogy a kartell létének feltételezése, illetve megállapítása
elkerülhetetlenül vezet bizonyíthatatlan vá
daskodásokhoz. Azt is leszögezhetjük, hogy
hosszabb távon (több éven át) lehetetlen
publikációs kartellt fenntartani.
Felvetõdhet a kérdés, van-e hatása a kor
rekcióknak. A szemléltetéshez párhuzamot
vontunk az intézetek korrigálatlan, valamint
a szerzõszámmal korrigált impakt faktor
részesedései közt (4. ábra). Mint látható, a
korreláció magas, de sok olyan pont van,
amely távol esik a várt értéktõl. A végsõ sor
rendre való hatás egyértelmû.
Az 5. ábra a két „futam”, azaz a szerzõ
számarányos impaktfaktor-részesedések és
a bevezetett pontrendszer alapján kapott,
szerzõszámtól független pontösszegek öszszefüggését szemlélteti. A korreláció itt is ma
gas, látható azonban, hogy a kétféle mutató
együttes alkalmazása esetenként ugyancsak
jelentõsen befolyásolja a végsõ helyezést.

4. ábra • Az intézeti saját rész,
és az összes cikkrészvétel teljes impakt
faktorai összegeinek összefüggése
Nézzük meg végül, hogyan mûködik
a bemutatott korrekció. Ismeretes, hogy az
orvostudomány elméleti szakterületeinek
impaktfaktor-átlaga általában magasabb,
mint a klinikaiaké. A 2. táblázat jól mutatja,

5. ábra • Az intézeti saját rész impakt
faktor-összegek és a folyóirat-pontszámok összefüggése
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Elméleti
Klinikai
Együtt

Rész IF összeg %

Pontösszeg

363,14
311,20
674,34

1676
1964
3640

54
46
100

%

Összteljesítmény %

46
54
100

50
50
100

2. táblázat • Az elméleti és klinikai intézetek részesedése
a tudománymetriai teljesítmény mutatószámaiból
Intézetek rangsora Saját IF 1999–2001Saját IF 2002–2004Növekedés 			
% összesbõl
% összesbõl		
1–10
11–20
21–50
Összes

389,34
159,63
135,18
684,15

57
23
20
100

552,72
187,52
133,07
873,31

63
22
15
100

42 %
17 %
-2 %
28 %

3. táblázat • Ötven ÁOK intézet 1999-2001 és 2002-2004 közt szerzett saját rész
impaktfaktor-összegeinek összehasonlítása
hogy a korrekció valamelyes kiegyenlítést vitt be
a két csoport közé, azaz nagyobb léptékben is
mûködik.
Végül egy felmérés arról, hogy merre tart
az orvoskar. Két hároméves periódus saját impaktfaktor-részesedéseit hasonlítottuk össze a
3. táblázatban. Jelentõs az általános fejlõdés
(28 %), szinte megdöbbentõ azonban, hogy

Kulcsszavak: tudománymetria, kutatási tel
jesítmény értékelése, bibliometria, impakt
faktor, scientometria
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ez milyen erõsen kötõdik a „jókhoz”, a
nagyobb teljesítményt nyújtó intézetekhez.
Újabb hathatós érv ez a differenciált – teljesítményhez kötött – támogatás mellett.

Mire és hogyan nem lenne szabad
használni az impakt faktort?
Papp Zoltán

a fizikai tudomány kandidátusa
Debreceni Egyetem, Környezetfizikai Tanszék
zpapp@tigris.unideb.hu

„Kedvezõtlen tény az is, hogy
az interdiszciplináris kutatások
eredményeit közlõ folyóiratok
impakt faktora alacsony.”
(Kroó Norbert, az MTA fõtitkára, az MTA
2004. évi közgyûlésén, Szabados László
beszámolója szerint, Magyar Tudomány
2004/6)
A közelmúltban két terjedelmes írást is olvas
hattunk a Magyar Tudomány hasábjain az
impakt faktorról (IF) a tudománymérés hazai
szakértõinek tollából (Vinkler, 2003; Marton
et al., 2004). E cikkekbõl kiderült, hogy a
szakemberek jól tudják: különbözõ tudomá
nyok eredményeit közlõ folyóiratok halma
zainak IF-átlagai jelentõsen különböznek.
Valamely tudomány folyóiratainak IF-átlaga
akár többszöröse is lehet egy másik tudo
mányra kiszámolt értéknek! Egy harmadik
cikk szerint például 1998-ban az alapvetõ
élettudományok (fundamental life sciences),
illetve a matematika és számítástudományok
esetében a megfelelõ folyóirathalmazok IFátlaga 3,1 és 0,5 volt (Amin – Mabe, 2000).
A fenti cikkekbõl az is kiderül, hogy e különbségek okaival egyelõre a téma szakértõi
sincsenek teljesen tisztában.
Az IF kiszámításánál valamely folyóiratban
egy adott idõszakban megjelent cikkekre
mások által adott hivatkozások számát
osztják a cikkek számával. Tehát ha egy fo
lyóirathalmazban az IF-átlag nagyobb, akkor

ott az egy cikkre jutó kapott hivatkozások
(átlagos) száma is nagyobb. Vagyis – a fentiek
szerint – különbözõ tudományok mûvelõi
többszörösen különbözõ számú idézést
kaphatnak cikkeikre (például 1998-ban az
élettudósok átlagosan hatszor annyit, mint
a matematikusok).
Egy jól körülhatárolt témával, témacso
porttal foglalkozó kutatóközösség cikkei
és hivatkozásai többnyire a közösségen
belül (a közösség tagjainak és folyóiratainak körén belül) maradnak, s így ebben a
nagyjából zárt körben az összesen adott és
kapott hivatkozások száma egyenlõ. Emiatt
– ahogyan azt Vinkler Péter is megmutatta
– egy tudomány, illetve folyóiratai IF-átlagát az
határozza meg, hogy az ott megjelent cikkek
(egyenként és átlagosan) hány másik cikkre
hivatkoznak. Világos tehát, hogy 1998 körül
a matematikusok cikkei azért kaptak az
élettudósokéihoz képest csak hatodannyi
idézést (folyóirataik pedig csak hatodakkora
IF-eket), mert cikkeikben akkoriban átlagosan csak hatodannyi forrásmunkára hivatkoztak, mint az élettudósok a sajátjaikban.
Arról azonban már a szakértõknek is csak
homályos elképzeléseik vannak, hogy kü
lönbözõ tudományok kutatói miért használ
nak cikkeikben ennyire különbözõ számú
hivatkozást. Vagyis nem világos, hogy az
adott hivatkozások (idézett forrásmunkák)
cikkenkénti számát milyen hatások alakítják,
milyen körülmények befolyásolják. Mayur
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Amin és Michael Mabe a tudományok köré
ben a folyóirat-halmazok IF-átlagát arányos
nak találták az átlagos társszerzõszámmal,
amit azzal magyaráztak, hogy a társszerzõ
szám növekedésével nõ az önhivatkozások
aránya. Lehetséges persze, hogy a független
hivatkozások száma is nõ a társszerzõszám
mal. És nem feltétlenül azért, mert e két mennyiség között ok-okozati viszony van, hanem
talán csak azért, mert mindkét meny-nyiség
hasonlóan függ valamilyen nem ismert harmadiktól. (Ha y és z ok-okozatilag egymástól
független mennyiségek, de mindkettõ arányos x-szel, akkor y is arányos z-vel!) Errõl
azonban jelenleg nincsenek megbízható adatok. Mindenesetre kézenfekvõ az a feltételezés,
hogy valamely hivatkozási szempontból zárt
kutatóközösség folyóiratainak IF-átlagát e
közösség jellemzõi (beleértve ebbe a közlésre
használt folyóiratok jellemzõit is) határozzák
meg, nem pedig más külsõ körülmények.
A fentiekbõl kiindulva naivitás lenne azt feltételezni, hogy a cikkekben lévõ hivatkozások
átlagos számát és ezzel együtt az IF-átlagot is
meghatározó, egyelõre kevéssé ismert okok
kisebb léptékben nem mûködnek. Vagyis
egy tudományon belüli kisebb részterületek,
témacsoportok között is jelentõs eltérések
lehetnek a tudománymetriai mutatószámok
tekintetében. Minden tudomány ugyanis
sok, egyenként jóval kisebb létszámú
részterületbõl áll, melyek az egymásra hivatkozás szempontjából még mindig igen
jól elkülönülõ, majdnem zárt rendszert alkotnak! E részterületek tudománymetriai mutatóit is nyilván saját jellemzõik határozzák meg,
melyek nagymértékben különbözhetnek.
Statisztikai alapon tulajdonképpen azt
várhatjuk, hogy az egy tudományon belül
elkülönülõ sok kis részterület mutatóinak
fluktuációi, eltérései nagyobb mértékûek,
mint amilyeneket a nagy tudományok között
találtak. Vagyis e kis részterületek saját IF-átlagai (és a cikkenként kapott idézetek száma)
között akár több mint tízszeres eltérések is
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lehetnek, bizonyára jórészt függetlenül a
cikkek mögött lévõ munka mennyiségétõl
és minõségétõl!
A fentiek miatt eléggé nyilvánvaló, hogy az
IF alkalmatlan, használhatatlan mutató az egyedi (egy személyre, csoportra, intézetre szabott)
teljesítményértékelésben. Ha még saját részesedést sem számolunk belõle (és ez egyelõre nem
szokásunk, amit a legnagyobb problémaként
exponáltam korábbi írásaimban, lásd Papp,
2004a-b), akkor az egyedi értékelésben
elkövetett hiba akár egy további nagyságrenddel is nõhet. Komolytalan dolog egyedi
teljesítményértékelésre használni egy olyan
mutatószámot, amellyel az értékelés hibája
ezer-tízezer százalék (tízszeres-százszoros
tévedés) is lehet! Legalábbis ez a helyzet akkor, ha nem azonos részterületen mûködõk
mutatóit hasonlítjuk össze. Marton János és
szerzõtársai az IF egyedi teljesítményértékelésre való használata mellett érvelnek, és
többek között azzal igyekeznek védeni az
IF-et, hogy „az összehasonlítások túlnyomó
többsége azonos szakterületek kutatói és
intézményei közt történik”. Nem világos
azonban, hogy itt mit értenek „szakterületen”.
A legkisebb, kölcsönös hivatkozás szempontjából még nagyjából zárt kutatási területek,
melyeket talán elemi témacsoportoknak
nevezhetnénk, és amelyek a mutatószámok
tekintetében egymástól nagymértékben
különbözhetnek, világviszonylatban is kis
létszámúak, és nagyon sok van belõlük. Ezért
csak igen ritkán fordul elõ, hogy ugyanabba
az elemi csoportba tartozókat hasonlítunk össze. Ez már egy tanszéki álláspályázatnál sem
valószínû, kutatási vagy ösztöndíjpályázatoknál pedig még kevésbé. Egyes habilitációs vagy
akadémiai doktori eljárásoknál ennél is sokkal
rosszabb a helyzet: egy egész nagy tudományra
ugyanannak a küszöbmutatónak az elérését
követelik meg a jelöltektõl. Az IF-fel (az egyedi teljesítményértékelés vonatkozásában)
sok más baj is van, egy jó összesítés található
ezekrõl Per O. Seglen írásában (Seglen, 1997).
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A kutatási témától való nagymértékû függése
azonban a fentiek szerint önmagában is elég
ahhoz, hogy egyedi teljesítmények értékelésére alkalmatlanná váljon.
A fentiek dacára nálunk az IF a tudomány
bürokratái körében igen népszerû mutató, melyet õk leginkább éppen egyedi teljesítmények
értékelésére használnak. Mai hazai viszonyainknak jó tükre az az idézet, amit írásom
elején mottóként használtam. Az MTA 2004.
évi közgyûlésérõl a Magyar Tudományban
beszámoló tudósítás szerint az MTA fõtitkára
plenáris beszédében azon sajnálkozott, hogy
az interdiszciplináris kutatások eredményeit
közlõ folyóiratok IF-je alacsony. De hát miért
is baj ez? Sajnos, az idézett mondat tudósításbeli szövegkörnyezetébõl nem derül ki
pontosan, hogy a fõtitkár úr mire gondolt.
A hazai viszonyok ismeretében azonban
gyanítható, hogy nagyjából a következõre
gondolhatott: az interdiszciplináris kutatások mûvelõinek karrierkilátásait, illetve az
általuk végzett kutatások anyagi támogatását,
és ezeken keresztül az ilyen jellegû kutatások sikerét, e területek fejlõdését az IF-ek
alacsonysága kedvezõtlenül befolyásolja,
mert a kutatók teljesítményét, pályázatait
részben e mutató alapján bírálják el. A kutatók karrierje, kutatásaik anyagi támogatása
ugyanis mostanában az IF, illetve a kapott
hivatkozások függvényévé vált, vagyis ha
valaki csak alacsony IF-û folyóiratokban tud
publikálni, az nemigen számíthat erkölcsi és
anyagi elismerésre és kutatásainak támogatására. Emiatt a kutatókat nem vonzzák az
alacsony IF-ekkel kecsegtetõ interdiszciplináris kutatások, ami viszont akadályozza e
területek eredményes fejlõdését. A fõtitkár úr
tehát valószínûleg emiatt sajnálkozik. De hát,
kérdem én: a sajnálkozás helyett nem inkább
azon kellene dolgozni, hogy függetlenítsük
az erkölcsi és anyagi támogatások elosztását
az IF-tõl? Azt azért mégsem kellene engedni,
hogy az IF, illetve az elérhetõ hivatkozások
száma szabja meg, mivel foglalkozzanak

a kutatók! A fentiekben láttuk, hogy az IF
értékét mekkora mértékben befolyásolják
ma még jórészt ismeretlen, a tudományos
munka mennyiségével és minõségével
valószínûleg nem ösz-szefüggõ tényezõk.
Gyakorlatilag nem tudjuk, hogy az IF-ek
miért akkorák, amekkorák! (Bár értéküket
nyilván nem a vak végzet határozza meg.)
Hogyan lehet akkor megengedni, illetve
eltûrni, hogy kutatók karrierjét, kutatások
anyagi támogatását, és ezeken keresztül a
tudomány fejlõdését egy ilyen kétes hátterû
mutatótól tegyék függõvé?
Ez utóbbi kérdésre rögtön válaszolva:
én úgy látom, hogy a megengedés, illetve eltûrés nagyrészt a tudatlanságon és
nemtörõdömségen alapul. Amikor a hetvenes években elkezdték az IF-eket (más
célra) kiszámolni, a tudomány bürokratái,
akiknek a teljesítmények megítélése volt
a dolguk, úgy gondolták, hogy ez egy
jó és könnyen használható eszköz lehet
munkájukhoz, segítheti õket abban, hogy
a javakat (erkölcsi elismerés, anyagiak) a
korábbinál igazságosabban oszthassák el.
Mi, kutatók pedig, akiken ezt kipróbálták,
elhittük, hogy ez jobb, igazságosabb eljárás,
mint a korábbi, és magunk is készségesen
számolgatni kezdtünk. Azonban mind a
kutatók, mind a bürokraták keveset tudtak
az IF-rõl, és a nagy többség még ma is
keveset tud róla. Nemcsak nálunk, hanem
a világon másutt is hasonlóan alakultak a
dolgok. De hová vezetett mindez? A mai
hazai állapotokra jellemzõ, hogy az MTA
fõtitkárának idézett mondatában nem a
szóban forgó kutatási területek létszám- és
szerkezeti problémái vagy az erkölcsi és
anyagi támogatás növelésének szükségessége álltak a központban, hanem éppen
az IF. Lassan szinte már fétiseket csinálunk
az IF-bõl és az idézetszámból, miközben
még azt sem tudjuk, hogy értékük konkrét
esetekben miért annyi, amennyi. Hovatovább, a kutatások elsõdleges célja nem új
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ismeretek megszerzése lesz, hanem az IF-ek
és a hivatkozásszámok bármilyen módon
való növelése, hiszen csak ezeken keresztül
vezet út az erkölcsi és anyagi elismeréshez.
Ez talán nem is lenne olyan tragikus, ha e
mutatószámok megbízhatóan arányosak
lennének a végzett munka mennyiségével
és minõségével (egyedi esetekben is), de
hát, sajnos, messze nem ez a helyzet.
Mostanra külföldön – a kedvezõtlen
jelenségek láttán – az éberebb kutatók már
észbe kaptak, és egyre hevesebben tiltakoz
nak a kialakult helyzet ellen. A bürokraták
viszont kitartanak, hiszen az õ dolguk a mai
rendszerben könnyebb. Hiába derültek ki
az IF rossz tulajdonságai, és hiába figyelmez
tet maga az IF-eket kiszámoló ISI (Institute
for Scientific Information) is arra, hogy az IF
nem alkalmas egyedi teljesítményértékelés
re (Adam, 2002), a bürokraták továbbra is
ragaszkodnak hozzá. Hozzáállásukat szem
lélteti Marton János és szerzõtársainak írása,
melyben a szerzõk az IF elleni és melletti
érvek és vélemények felsorakoztatásával
és szembeállításával elõször relativizálták a
kérdést (rossz?, jó?, mihez képest?), majd a
problémák kisebbítésének és a vélt elõnyök
kidomborításának eszközeivel élve végül
(állításuk szerint jobb híján) az IF mellett
foglaltak állást. Ugyanakkor elismerték,
hogy a nemzetközi sajtóban a legutóbbi
években megjelent vélemények többsége
negatív. Saját írásom fõ célja éppen az, hogy
a Magyar Tudományban megjelenítsem ez
utóbbi, a nemzetközi tudományos sajtóban
többségi véleményvonalat is.
Lehet, hogy az IF alkalmas bizonyos dol
gokra, azonban általában nem alkalmas
egyedek eredményességének, teljesítményé
nek megítélésére, összehasonlítására. Ilyen
célra tehát nem lenne szabad használni, mert
ez a kutatóközösségekben és munkahelyeken komoly igazságtalanságokhoz vezet. A
legjobb az lenne, ha teljesen eltekintenénk
a használatától, de a jelenlegi helyzethez
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képest már az is nagy elõrelépés lenne,
ha saját részesedést számolnánk belõle,
csak a lehetõ legszûkebb kutatási területen
belüli összehasonlításoknál használnánk, és
sohasem csak önmagában, hanem más mutatókkal együtt.
Nyilvánvaló, hogy az eredményesség,
teljesítmény értékelésére szükség van. Tehát
ha az IF-et kidobjuk, valami mást kell használnunk. Molnár Jánossal és szerzõtársaival
egyetértve nem gondolom, hogy visz-sza
kellene térnünk a szakértõi véleménye
zéshez (peer review). Nem szabad a szub
jektivitásnak nagyobb teret adni, inkább az
objektivitás felé kellene mozdulni. A másik
divatos módszerrel, a közlemények idézett
ségének vizsgálatával, vagyis a ténylegesen
megkapott hivatkozások számolásával is
komoly problémák vannak. A fentiekben lát
hattuk, hogy az IF és a kapott hivatkozások
száma szorosan összefügg, a tudományterü
leti változékonyság az utóbbira is jellemzõ,
sõt, még az IF-énél is nagyobb mértékû. (Az
azonos folyóiratokban publikáló különbözõ
témacsoportok egy cikkre esõ idézésszámai
ugyanis az IF-ben kiátlagolódnak.) A kapott
hivatkozások számával, mint mutatóval (ha
azt az egyedi eredményesség mértékeként
akarnánk használni) további bajok is vannak
(Papp, 2004a; Csaba, 2004), ezért ez sem jó
alternatíva. Lehet próbálkozni azzal, ahogy
többen teszik is, hogy az IF és a hivatkozások száma helyett valamilyen haladottabb,
kifinomultabb (például különféle befolyásoló hatásokra nézve korrigált) mutatókat
számoljunk, és ezeket vagy ezek valamilyen
rendszerét használjuk, de egyetlen ilyen
eljárással kapcsolatban sem alakult még ki
széles körû egyetértés. Erõs meggyõzõdésem,
hogy addig, amíg nem találunk jobb eljárást,
a tudományos élet alsóbb régióiban (ahol
még nem az akadémiai tagság vagy valamilyen nagy presztízsû díj odaítélésérõl van
szó) a közleményszámból számolt saját
részesedésnek kellene elsõbbséget adni más

Papp Zoltán • Mire és hogyan nem lenne szabad használni az impakt faktort?
mutatókkal szemben. Persze figyelemmel
a közlemények minõségére (folyóiratcikk,
konferencia-elõadás, poszter, absztrakt
stb.), a megjelenés helyére (angol nyelvû
nemzetközi folyóirat, angol nyelvû egyéb
közlés, nemzeti nyelvû helyi közlés stb.),
és valamelyest a közlemények tartalmára
(egyezés, különbözés) is. Ez sokkal tiszIrodalom
Adam, David (2002): Citation Analysis: The Counting House.
Nature. 415, 726–729.
Amin, Mayur – Mabe, Michael (2000): Impact Factors: Use and
Abuse. Perspectives in Publishing. 1, 1–6.
Csaba György (2004): A biológia mûvelésének neuralgikus
pontjai. Természet Világa. 135, 9, 394-97.
Marton János – Varró A.– Varró V. (2004): Impaktfaktor és
tudományos teljesítmény. M. T.. 49, 12, 1395.
Papp Zoltán (2004a): A tudományos teljesítmény mérésének
problémáiról. M. T. 49, 2, 232–240.

tábban, egyértelmûbben és objektívebben
megítélhetõvé tenné a végzett munka mennyiségét és minõségét az alsóbb szinteken, a
hétköznapi rutinmunkában.
Kulcsszavak: tudományos teljesítmény mé
rése, tudományos közlemény, hivatkozás,
impakt faktor
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Seglen, Per O. (1997): Why the Impact Factor of Journals
Should Not Be Used for Evaluating Research? British
Medical Journal. 314, 498–502.
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Nyílt levélben kérte az alapkutatásokra fordítható költségvetési források
megemelését Kertész János akadémikus, tanszékvezetõ egyetemi tanár.
A petíciót az aláírásgyûjtés lezárásáig, 2005. december 12-ig 2392
kutató írta alá.

NYÍLT LEVÉL GYURCSÁNY FERENC
MINISZTERELNÖKHÖZ
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A sokat emlegetett nemzeti kincs, a „szürkeállomány”, a tudományos teljesítõképesség
veszélyben van.
Magyarországon, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelõen az alapkutatások döntõen
pályázati forrásokból mûködnek, és a meghatározó forrás az Országos Tudományos
Alapprogramok (OTKA) elnevezésû, a Magyar Tudományos Akadémia fejezetében
megjelenõ, önálló költségvetési tétel. 2002 óta az OTKA rendelkezésére bocsátott összeg
nominálisan is jelentõsen csökkent, de az inflációt és az áfatörvény változását figyelembe
véve a csökkenés 37 %-os. Örvendetes, hogy ezzel szemben az alkalmazott kutatások
és fejlesztések finanszírozását kezelõ NKTH kerete a gazdasági teljesítõképesség
fejlõdésével jelentõsen növekedett.
Indokolható-e, hogy miközben a gazdaság jól mûködik, az innovációs lánc
elsõ, hosszú távon megtérülõ elemét, az alapkutatást visszafejlesztik? Indokolhatóe, hogy a hosszú ideje a nemzetközi versenyben nagy hatékonysággal, jól teljesítõ
kutatóhelyektõl megvonják mûködésük elemi feltételeit? Indokolható-e, hogy a
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csak Magyarországon, magyar kutatók által elvégezhetõ kutatásokat ellehetetlenítik?
Meggyõzõdésünk szerint mindez nem indokolható.
Közhely, de el kell mondani, hogy alapkutatások nélkül elképzelhetetlen magas
színvonalú innovációs tevékenység. Hibás az alap- és alkalmazott kutatások finan
szírozási stratégiában is megmutatkozó szembeállítása. Természetesen a közvetlen
alkalmazásokat biztosító tevékenység számára több forrást kell biztosítani – de fej
leszteni kell az alapkutatást is, amint azt a fejlett nyugati országoktól a Távol-Keletig
példák sora bizonyítja.
Jelenleg Magyarországon nem a fejlesztés, hanem az életben maradás a kérdés.
Az évek óta tartó korlátozások a kutatóhelyeket a tûrõképességük határára juttatták.
Kiemelkedõ pályázatok torlódnak, mivel a benyújtott pályázatoknak csak kevesebb,
mint egyötöde támogatható. Kiváló mûhelyek, nemzetközi hírû laboratóriumok
kerülnek az összeomlás szélére. A kutatói életpálya vonzásának megteremtéséhez
stabil támogatási rendszerre lenne szükség; ezzel szemben az OTKA posztdoktori
ösztöndíjak számát az elmúlt évek során mintegy meg kellett felezni. A súlyosodó
kutatási feltételek kikényszerítik a legkiválóbb fiatal szakemberek elvándorlását,
hosszú távú, pótolhatatlan veszteséget okozva.
Egymilliárd forinttal kellene az OTKA költségvetését megemelni, hogy nem a
2002-i, de a 2003-i, az elsõ csökkentés utáni állapotot el lehessen újra érni. A megoldást az Akadémiától, amely kutatóintézeti hálózatának mûködõképességét nehezen
tudja fenntartani, nem lehet várni – így fejezeten kívüli forrást kell találni. Tekintettel
az alap- és alkalmazott kutatások finanszírozási stratégiáiban az utóbbi években
észlelhetõ eltérésre, úgy véljük, hogy a forrás ebben a körben keresendõ.
Miniszterelnök úr! Ön jól tudja, hogy a magas színvonalú alapkutatás egyszerre
fontos eleme a hosszú távú gazdasági versenyképességnek és forrása a nemzeti
büszkeségnek. Ne engedje, hogy az elmúlt évek gyakorlatának folytatásaképpen
jóvátehetetlen károk keletkezzenek. Segítsen, hogy a 2006. évi költségvetés meg
hozza a régóta várt fordulatot ezen a területen.
2005. november 28.
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Hozzászólás
a Magyar Tudomány 2005/11 számában
megjelent, A jövõ tudós nõi címû íráshoz
Hargittai Magdolna

kutatóprofesszor, az MTA levelezõ tagja
MTA-ELTE Szerkezeti Kémiai Tanszéki Kutatócsoport – hargitta@chem.elte.hu

Örömmel olvastam a Magyar Tudomány
novemberi számában A Jövõ tudós nõi címû
összeállítást. Az idézett cikkben is bemutatott
„olló diagram” pontosan illusztrálja, hogy
amíg az egyetemi hallgatók között általában
több a nõ, mint a férfi, addig az egyetemi
tanári szinten arányuk már csak 10 % alatti. Ez
nemcsak magyarjelenség,hanemnemzetközi, és
nemcsak a tudományos életre jellemzõ. A nõk
arányának növeléséhez általában szükség van
arra, hogy a döntéshozó testületekbe – legyenek
azok államiak vagy akadémiaiak – nõk is
bekerüljenek. Ahhoz, hogy sikeresen hallat
hassák hangjukat és legyen hatásuk, legalább
egyharmados részvételre van szükség. Az
Európai Unió által felállított bizottságok is foglalkoztak ezzel a témával, és megerõsítették sokak
megfigyelését, hogy amíg csak férfiak vesznek
részt döntéshozó testületekben, addig nagy
az esélye annak, hogy különbözõ pozíciók
betöltésére újra és újra férfit fognak választani,
mert általában az emberek szeretnek olyanokat
választani, mint önmaguk – egyszerûen nem
látnak túl a saját megszokott körükön, nem
vesznek észre másokat. A döntéshozó testületek összetételének megváltoztatása tehát az
elõrelépés fontos eszköze.
A tudományos fokozatok megszerzésében
és az akadémiai tagságban azonban nem lehet
adminisztratív intézkedésekkel biztosítani a
haladást. Pozitív diszkrimináció alkalmazása
ellenkezõ hatást érne el, és csökkentené a
nõi tudósok elismerésének értékét. Ebben
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az esetben az egyetlen eszköz a figyelem fel
keltése. A férfitársadalom nem rosszindulatból
férficentrikus, hanem megszokásból. A figye
lemnek a kiváló nõi kutatókra való irányítása
segítheti a rossz beidegzõdések legyûrését.
Ugyancsak fontosnak tartom azt, hogy fiatal,
pályaválasztó nõk megismerkedjenek kiváló nõi
tudósok pályájával, életútjával. Ebben a vonatkozásban a könyvkiadás és a többi média nagy
segítséget nyújthat, illetve lehetõségeiket
jobban ki lehetne használni. Fontos az is,
hogy a fiatal, pályaválasztás elõtt álló nõk ne
fogadják el azt a gyakran hangoztatott nézetet,
amelyszerintazambiciózusnõknekválasztaniuk
kell a boldog családi élet és a sikeres tudo
mányos pálya között. Felül kellene vizsgálni
olyan intézkedéseket és pályázási feltételeket,
amelyek figyelmen kívül hagyják a nõk sajátos
helyzetét. Ebbõl a szempontból különösen a
fiatal nõk helyzete lehet hátrányos. Például egy
harmincöt éves korhatár éppen azt az idõszakot
érinti, amikor a szülések miatt a nõi pálya
futás kibontakozása a legnehezebb.
Befejezésül, ma is érvényesek Rosalyn
Yallow orvosi Nobel-díjas fizikus szavai, ame
lyeket 1972-ben, díjának átvételekor mon
dott: „Az a tény, hogy nõk olyan nehezen
jutnak vezetõ pozíciókba részben szociális,
részben professzionális diszrimináció követ
kezménye. [...] A világ nem engedheti meg
magának, hogy elveszítse a népesség felének
a tehetségét, ha meg akarjuk oldani azt a sok
problémát, ami még vár ránk.”

Grosschmid Péter • A finnek és a tudomány

A világ tudománya
magyar diplomaták szemével
A finnek és a tudomány
Az innováció támogatásának
társadalmi elfogadottsága Finnországban
Grosschmid Péter

tudományos és technológiai attasé
Magyar Köztársaság Nagykövetsége, Helsinki
science@unkari.fi

A legfrissebb hivatalos statisztikák szerint Finnország 2004-ben a hazai össztermék 3,5 %-át
fordította kutatás-fejlesztésre. A ráfordítások
GDP-arányos mértéke 1998 óta van tartósan
3 %, azaz az ún. lisszaboni célkitûzésekben
2010-re elérendõ célként meghatározott
arány fölött. Ezt az értéket az Európai Unióban csak Svédország múlja felül.
Érdemes megvizsgálni, hogy a finn politika
és közvélemény hogyan viszonyul a tudo
mányos kutatás és a mûszaki fejlesztés kér
désköréhez, mennyire támogatja az állami
szerepvállalást és, mennyire tartja indokoltnak
és szükségesnek a – más költségvetési helyek
kárára is – tartósan magas ráfordításokat.
A technológiafejlesztés állami támogatá
sának története a második világháború éveire
nyúlik vissza, amikor 1942-ben megalapítot
ták a VTT állami technológiai kutatóintéze
tet, amelynek fõ feladata akkor a háborús
gazdaság és a hadsereg technológiai igényei
nek kielégítése volt. A háború után a Szovjet
uniónak elsõsorban gépekben és berende
zésekben fizetendõ jóvátétel is jelentõs tech-

nológiafejlesztési feladatokat rótt az iparra
és a VTT-re, amely már akkor az egyetemek
kel és más kutatóintézetekkel együttmû
ködve tett eleget folyamatosan növekvõ
feladatainak. Az állami és magánvállalatok
is igénybe vették a VTT szolgáltatásait, az
intézmény számos technológiai ágazatot szol
gált ki prekompetitív kutatásokkal. Az 1960as évekre a politika számára is világos volt,
hogy az ország nemzetközi versenyképessé
ge a vállalatok innovációs képességén múlik,
és 1967-ben parlamenti döntéssel hozták
létre a SITRA technológiafejlesztési alapot,
amelynek fõ feladata az új technológiák
kifejlesztésének támogatása és az innovatív
vállalatok növekedésének elõsegítése volt.
A 70-es évek gazdasági recessziójából való
kilábalás gyorsítása érdekében 1983-ban
létrehozták a Tekest, melynek feladata már
a SITRA-tól átvett tevékenységen túlmenõen
a technológiafejlesztés proaktív támogatása
lett. A SITRA az innováció állami – csak a
parlamentnek beszámoló – kockázatitõkealapjává vált. A Szovjetunió összeomlásához
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is kapcsolódó, a 90-es évek elején bekövet
kezett strukturális válság idején világossá vált,
hogy a kivezetõ utat az innováció, az oktatás,
a tudományos kutatás és a technológiai fejlesztés támogatása jelenti, ezért az általános
költségvetési restrikció éveiben is folytatták
ezen területek következetes és növekvõ
támogatását. Finnország így a válságból az
újonnan kifejlesztett csúcstechnológiai termékek exportjának ugrásszerû növekedése,
valamint a külkereskedelmi cserearányainak
számukra pozitív változása révén rendkívül
gyorsan lábalt ki.
Ezek a fejlemények is hozzájárultak ah
hoz, hogy mind a napi politika, mind a költ
ségvetések tervezése, valamint a közép- és
hosszú távú tervezés során a politikai erõk
között konszenzus van a tudományos kuta
tás és a technológiai fejlesztés támogatásának
szükségességét illetõen.
A kutatás-fejlesztés nemzeti intézményei
sokat tesznek az eredmények széles közönség
elõtt való megjelentetése érdekében, a Tekes
és a Finn Akadémia rendszeresen ismerteti
a sajtóval a legújabb eredményeket, az új
innovatív vállalkozások és a tudományos
kiválósági központok sikereit. Az utca embere megérti az innováció fontosságát, nemzeti
büszkeségét növelik az ország ilyen téren elért
sikerei.
A finn tudományos ismeretterjesztõ társaság
(Finnish Society for Scientific Information)
2004-ben 2500 véletlenszerûen kiválasztott,
18-70 év közötti finn állampolgár véleménye alapján állította össze az ún. 2004-es
tudománybarométert. Az adatok az alapvetõ
demográfiai, szociális és regionális tényezõk
alapján az átlagnépesség szempontjából
reprezentatívnak mondhatók.
A felmérés alapján készült tanulmány
elsõsorban a finnek tudományos ismereteit,
az információk eredetét, az emberek érdek
lõdésének irányát és mélységét vizsgálja, és
kitér a tudományról és a tudományos kuta
tásról formált véleményre és értékelésre is.
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A válaszadókat arról kérdezték, hogy
mennyire érdekli õket a tudomány, milyen
aktívan követik a híreket különféle téma
területeken.
Az eredmény azt mutatja, hogy az embe
reket leginkább a társadalmi folyamatok és
a társadalom ügyei érdeklik (73 % válaszolta,
hogy nagyon vagy eléggé érdekli), ezután
pedig, megelõzve a könnyûzenét, szórako
zást és a sportot is, 62 %-kal a tudomány,
kutatás és technológia következik. A kultúra,
a mûvészet, a politika és a gazdaság lénye
gesen kevesebb embert érdekel. A tudomány
iránti érdeklõdés kissé magasabb a férfiak között és a fiatal korosztályban. A legnagyobb
érdeklõdést a felsõfokú végzettségûek
mutatták, közülük 85 % kíséri figyelemmel
a tudományos kérdéseket.
A tudományok közül a legtöbb embert
az orvostudomány érdekli (73 %), de a
környezettel kapcsolatos kutatások csak
kissé maradtak le (69 %). A finnek nagy
többségét érdekli a tudomány fejlõdése,
az új kutatási eredmények és találmányok
(72 %). A megemlített tudományterületek
közül a legkevésbé vonzó az ûrkutatás,
amely a megkérdezettek 37 %-át érdekelte.
A tudománypolitika kérdései iránt alacsony
(23 %) érdeklõdés mutatkozott. Meglepõ,
hogy a 2001-es felméréssel összehasonlítva
az információtechnológia iránti érdeklõdés
némileg csökkent, miközben a terület ismertsége növekedett, és számos új vívmánya lett
közkincs.
A tudománnyal kapcsolatos információk
forrását vizsgálva evidencia, hogy a tömeg
média a legfontosabb forrás, a megkérdezet
tek 91 %-a állítja, hogy a rádióból és a tévébõl,
84 %-a pedig a nyomtatott sajtóból is szerez
információt. Minden második megkérdezett
munkája vagy tanulmányai révén is szerez
tudományos ismereteket. A szakirodalmat
(42 %) épp hogy megelõzi az internet és az
adathálózatok (44 %). A nyilvános esemé
nyeken, szemináriumokon és elõadásokon
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valószínûleg kevesebben vesznek részt,
mivel mindössze 21 % jelölte meg ezt forrás
ként. A fentiekbõl természetesen nem lehet
következtetni a tudományos információk
mélységére vagy minõségére, legfeljebb a
csatornák népszerûségére.
A felmérés egyik legérdekesebb része
a tudomány és a tudományos kutatás iránti
közbizalmat vizsgálja. A résztvevõket többek
között arról kérdezték, hogy mennyire bíznak
a társadalom különféle intézményeiben és
szereplõiben. A legnagyobb bizalmat az
ország és a társadalom védelmét ellátó szer
vezetek és személyek kapták, az emberek
83 % bízik nagyon vagy eléggé a rendõrség
ben és 75 %-a a honvédségben. A nem
bízik választ megjelölõk aránya mindössze
8, illetve10 %. A tudomány és mindazon
testületek, amelyek kapcsolatban állnak
a tudománnyal és a kutatással, rendkívül

magas bizalmat élveznek. A rangsorban
az egyetemek és más felsõoktatási intézmények csaknem elérik a fegyveres erõket,
70 % bízik bennük, és mindössze 9 % nem. A
tudományos és kutató intézmények közül
a VTT állami technológiai kutatóközpont
kapta a legjobb helyezést (64 % igen, 8 %
nem), melyet a Finn Akadémia (50 % / 12
%) és a Tekes technológiafejlesztési központ
(48 % / 14 %) követ. Az utóbbiak kevésbé
ismertek a széles közvélemény elõtt, amit a
„nem tudom” válaszok nagy aránya mutat.
Érdemes tanulmányozni az egész grafikont.
A felmérés számos kérdése vonatkozott
a tudomány helyzetére. Az általános kép
kétségtelenül pozitív. Az orvostudomány
esetében a válaszolók 88 %-a vélte úgy,
hogy színvonala jó vagy nagyon jó, míg mindössze 1 % szerint rossz vagy nagyon rossz. A
technológia volt a másik rendkívül magasra
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értékelt ágazat (85 % / 1 %) A tudomány és a
kutatás helyzetét általában szintén jónak vagy
nagyon jónak ítélték (78 %), és csak nagyon
kevés válaszadó (2 %) vélte úgy, hogy rossz.
A megkérdezettek 71 %-a szerint a finnorszá
gi tudomány nemzetközi összehasonlításban
is jó. A válaszolók fele úgy gondolja, hogy
az elmúlt néhány év fejlõdése pozitív, és
körülbelül ugyanannyian várják, hogy a
közeljövõ is pozitív fejleményeket hoz. En
nek ellenkezõjére csak mintegy 6 % számít.
Azzal az állítással, hogy a tudomány érvé
nyes és megbízható eredményeket szolgáltat,
a megkérdezettek 61 %-a egyetért és csak 4 %-a
nem, bár mindössze egyharmaduk gondolja
úgy, hogy a tudományos kutatás valóban a
legfontosabb kérdésekkel foglalkozik.
A nagy többség szerint a tudományos
kutatás hasznos a társadalom és a gazdaság
számára, de némi fenntartás mutatkozik
azon a téren, hogy a mindennapi életben
van-e haszna.
A tudományos kutatás erkölcsi megítélése
is pozitív, sokkal többen (48 %) gondolják
úgy, hogy a tudományos kutatás magas erkölcsi szinten áll, mint ahányan (8 %) ennek
ellenkezõjét. Nagyon nagy azoknak a száma,
akik ebben a kérdésben nem nyilvánítottak
véleményt. A tudomány függetlenségével és
pártatlanságával kapcsolatban is nagy a bi
zonytalanság, a megkérdezettek közel fele
nem tudott a kérdésben dönteni.
A tudományos kutatásra rendelkezésre álló
alapokról a megkérdezettek 38 %-a gondolja,
hogy túl alacsonyak, és csak 13 % szerint
elegendõ vagy bõven elegendõ.
A kérdõív állításokat is megfogalmazott a tudományos kutatással kapcsolatban, ezek közül
némelyik rendkívül direkt és néhány esetben
populista, de azoknak a vitáknak a hangulatát
tükrözi, ahonnan származik.
A megkérdezettek 80 %-a értett egyet azzal,
hogy a finn tudományt és tudományos
kutatást hatékonyság és nagy szakmai hoz
záértés jellemzi. Sokkal kisebb az egyetértés
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(46 %) azzal az állítással kapcsolatban, hogy
Finnország jóléte jelentõs mértékben függ
a tudományos és technológiai kutatás szint
jétõl, miközben a megkérdezettek közel ne
gyede ezzel egyáltalán nem ért egyet.
A válaszadók többsége (61 %) úgy gon
dolja, hogy a tudományos kutatásból szár
mazó információkat nem eléggé használják
fel a politikai döntéshozói folyamatban.
Miközben a Finn Akadémia által készített
hivatalos tanulmány szerint viszonylag kevés
külföldi kutató dolgozik Finnországban, és
általában a kutatói mobilitást nem tartják még
kielégítõnek, a jelen felmérésnek azzal az állításával, hogy az agyelszívás komolyan veszélyezteti a finn tudományt, 55 % egyetért és
csak 19 % van ellenkezõ véleményen. Ezen
a téren a magasabb iskolai végzettségûek
kevesebb veszélyt láttak, de a többség (53
%) közülük is egyetértett.
A megkérdezettek nagy többsége (70
%) véli úgy, hogy „annak ellenére, hogy a
tudományos kutatás jelentõs gazdasági
erõforrásokat használ fel, megéri a ráfordítást, mivel a társadalom hasznára válik”.
Az összes válaszadó mindössze 5 %-a
nem értett egyet ezzel az állítással. A fenti
arány az elmúlt években nem változott. Az
egyetértési arány az egyetemet végzettek
között a legnagyobb, ám a társadalomnak
egyetlen olyan csoportja sincs, amelynek
tagjai úgy gondolnák, hogy a tudományos
kutatásokra költött összeg fölöslegesen
kidobott pénz volna. Teljes az egyetértés
abban, hogy a tudomány pénzbe kerül, a
kérdés az, hogy elsõsorban milyen jellegû
kutatásokat kell finanszírozni. A rövid távú
és nyíltan profitorientált kutatást erõsen
bírálják. Azt az állítást, miszerint „a kutatási
forrásokat kizárólag a gazdaságilag legtöbb
hasznot hozó területekre kell irányítani”, a
nagy többség elutasítja (59 %). Ugyanakkor
az alapkutatást erõsen védik a véleménynyil
vánítók: 74 %-uk ért egyet azzal az állítással,
hogy „bár az ún. alapkutatásból nem szárma
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zik közvetlen gazdasági haszon, mégis alap
vetõen szükség van rá, mert mindenfajta al
kalmazott kutatás számára elengedhetetlen”.
Ezzel csak 2 %-nyi kisebbség nem ért egyet.
A megkérdezettek többsége (62 % / 5 %) szerint
a kutatás és a gazdasági élet együttmûködése
nagyon fontos, mivel „az egyetemek és az
üzleti élet együttmûködése nagymértékben
elõsegítette a finn tudomány fejlõdését”.
A tudományt nem mindig tekintik egy
értelmûen pozitív dolognak. Van egyfajta
aggodalom, hogy a fejlõdés olyan gyors,
hogy az emberek esetleg nem képesek
lépést tartani vele. 49 % értett egyet azzal
a megállapítással, hogy „a tudomány és a
technológia fejlõdése túl gyorsan változtatja meg az emberek életét és életmódját”,
és csak 26 % gondolta úgy, hogy ez nem
igaz. Az ezzel kapcsolatos félelem kisebb a
tanultabb rétegek között, és a fiatalokat sem
aggasztja különösebben a túl gyors fejlõdés.
Az életmód változása miatt inkább aggódnak
a nõk, mint a férfiak. Azt az állítást, hogy „a
tudomány fejlõdése és az új találmányok
legalább annyi problémát okoznak, mint
amennyit megoldanak”, kb. ugyanannyian
támogatják, mint ellenzik (33 % / 30 %). Há
rom évvel ezelõtt 8 százalékponttal többen
értettek még egyet vele.
Bár a finn társadalom tudomány- és tech
nológiapárti, megjelenik az aggodalom, hogy
a tudomány és fõként a technológia túlnõ az
emberen, és kikerül ellenõrzése alól. Ennek
megfelelõen a „tudomány és a technológia
egyre inkább uralkodnak az embereken,
ahelyett, hogy szolgálnák õket” állítással
többen értenek egyet, mint ahányan nem
(41 % / 34 %).
Az embereket foglalkoztatja a tudomány
etikája is. Csakúgy, mint más országokban, az
egyik legnépszerûbb téma a genetika, amellyel
kapcsolatban a vélemények eléggé megoszlanak. Többen értenek egyet azzal, hogy „bár
a géntechnológia kockázatos, de a területen
folytatott kutatómunka az emberiség haszná-

ra válik” (43 %), mint ahányan nem (30 %).
A nemzetközi közhangulat tükrözõdik
abban, hogy a megkérdezettek 79 %-a ért
egyet azzal, hogy „az ember klónozására
irányuló projekteket minden országban
be kéne tiltani, míg 10 % ellenzi. Ezt a véleményt még azok jelentõs része is osztja,
akik amúgy támogatják a másfajta genetikai
kutatásokat.
A sok országban szintén erõsen vitatott
állatkísérletekkel kapcsolatban feltett kérdés
kapcsán a válaszolók kétharmada vélte úgy,
hogy „bár az állatkísérletekkel kapcsolatban
felvetõdnek etikai problémák, a kísérletek
olyan értékes eredményeket szolgáltatnak,
hogy nem kéne õket betiltani”.
A többség bízik a tudományos kutatókban,
mivel 77 % egyetért, és csupán 5 % nem azzal
a kijelentéssel, hogy „a kutatók által elkövetett
hibák kivételnek számítanak, és az ilyenek
nem vetnek rossz fényt az összes kutatóra”.
Ugyancsak ezt a bizalmat támaszt-ja alá
a nagyarányú egyetértés azzal, hogy „a
tudományos közösség Finnországban fele
lõsen dolgozik, és tisztában van társadalmi
felelõsségével”.
A fentiek ellenére a közvélemény csak
nem háromnegyede úgy gondolja, hogy
a médiának többet kellene foglalkoznia a
tudományos eredményekkel.
Összefoglalásképpen elmondható, hogy
Finnországban a tudományos kutatás és a technológiai fejlesztés mind a politikai elit, mind a
szélesebb közvélemény általános támogatását
élvezi, és gyakorlatilag nincs a társadalomnak
olyan rétege, amely a ráfordítások csökkentését vagy megvonását szorgalmazná. A szélesebben értelmezett innováció, amely magában foglalja a közoktatást, a felsõoktatást
és az ún. élethosszig tartó tanulást is, még
nagyobb támogatást élvez.
Kulcsszavak: közvélménykutatás, Finnor
szág, kutatástámogatás, kutatási eredmény,
tudományetika
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Kitekintés
Mikor született a Hold?
A Hold keletkezését legtöbben egy nagy ütközésre vezetik vissza. A fiatal Földbe csapódott
egy kb. Mars nagyságú égitest, az ütközés
után szerterepült törmelékbõl állt össze a
Hold. A Hold külsõ rétege olvadt állapotban
volt, majd kõzetekké kristályosodott. Az
Apollo-missziók által hozott holdkõzetek
korát 4,56-4,29 milliárd évesnek mérték, a két
szélsõ érték idõbeli távolsága 270 millió év.
Más módszerrel újra elvégezték a kormeghatározást, és sikerült jelentõsen lerövidíteni
a becsapódás és a kristályosodási periódus
hosszát. Az új adatok szélsõ értékei (4,517 és
4,537 milliárd) között már csak 20 millió év a
különbség. A Hold tehát 30-50 millió évvel a
Naprendszer kialakulása után született meg.
A kormeghatározásra a hafnium radioaktív
bomlással volframmá alakulását használták
fel, és csak a kõzetek belsejében talált tiszta
fémet vizsgálták. A kõzetek felületén ugyanis
a kozmikus sugárzás hatására a tantálból
ugyanaz a volfrám izotóp keletkezik, az új
mérésekkel kiküszöbölték ennek torzító
hatását.
Kleine, Thorsten et al.: Hf – W Chronometry
of Lunar Metals and the Age and Early Differentation of the Moon. Science online. 24
November 2005.

J. L.

Auger-obszervatórium Argentínában
Megszülettek az elsõ eredmények a nagy
energiájú kozmikus sugarak mérésére
épített Auger-obszervatóriumban, a létesít
ményt bemutatták a nagyközönségnek. A

112

Tejútrendszeren kívülrõl rendkívül nagy
energiájú kozmikus sugarak érkeznek a
Földre, ahol a légkörbe jutva ütközések és
bomlások sorával részecskekaszkád alakul
ki, egyetlen bejövõ részecske nagy területre
kiterjedõ, „kiterjedt légizáport” hoz létre. A koz
mikus sugárzás kiterjedt légizáporait Pierre
Auger francia fizikus fedezte fel 1938-ban.
Argentínában a Pampa Amarilla síkságon
tizenöt ország 55 kutatóintézményének
ösz-szefogásával, eddig ötvenmillió USD
ráfordítással épült meg az obszervatórium
két mérõrendszere. 3000 négyzetkilométer
területen 1600 darab detektort telepítettek.
Minden detektor 11 ezer liter nagyon tiszta
vizet tartalmaz. A légizápor részecskéje a de
tektorban a közegbeli fénysebességnél gyor
sabban mozog, a fellépõ Cserenkov-sugárzás
fényét fotoelektron-sokszorozók érzékelik.
A másik detektorrendszer ibolyántúli fényt
érzékelõ teleszkópokból áll – a légizápor
részecskéi útjuk során a levegõ nitrogén
atomjait késztetik ibolyántúli fény kibocsá
tására. A két mérõrendszer adataiból meg
határozható a bejövõ elsõdleges részecske
energiája és szerencsés esetben az iránya is.
Extragalaktikus forrásokból kevés nagyener
giájú részecske érkezik, ezért van szükség
nagy kiterjedésû mérõrendszerre. A 10 exa
elektronvolt (exa – tíznek a 18. hatványa)
energiájú részecskébõl évente és négyzet
kilométerenként egy várható, a 100 exaelekt
ronvoltosokból pedig négyzetkilométerenként
csak százévenként várható egy beérkezés.
A tervek szerint hasonló obszervatórium
épül az északi féltekén is (Colorado, USA).
A hosszú idõre tervezett mérésekbõl választ
várnak egyebek mellett arra az alapkérdésre, hogy egyenlõ valószínûséggel jönnek-e

Kitekintés
minden irányból ezek a részecskék, vagy
vannak kitüntetett irányok? Az energiaeloszlás pontos kimérése segíthet a keletkezési mechanizmusok tisztázásában. Eleve
nagyon nagy energiával keletkeznek ezek
a részecskék, vagy útjuk során gyorsulnak-e
fel? Keletkezésükre ma egzotikus feltételezéseket is tartalmazó, egymásnak ellentmondó
elméletek léteznek.
http://www.auger.org/

J. L.
Szerves molekulák
a világûrben
A NASA amerikai és az ESA európai ûrügy
nökség infravörös hullámsávban érzékelõ
ûrteleszkópjainak mérései szerint a Világ
egyetemben gyakoriak a nagy, nitrogéntar
talmú szerves molekulák. Már korábban
kimutatták policiklikus aromás szénhidro
gének jelenlétét. Ezután a NASA Ames
kutatóközpontjában technikai bravúrokkal
laboratóriumban szimulálták az ûrbeli
körülményeket, az így mért infravörös
spektrumok kissé eltértek az ûrteleszkópok
adataitól. Modellszámításokkal és laborkísérletekkel kimutatták, hogy akkor érhetõ el
pontos egyezés, ha a molekulák hatszögletû
gyûrûszerkezetében egy vagy több szénatomot nitrogénatom helyettesít. A csillagközi
térben tehát sokféle nagyméretû, nitrogént
tartalmazó policiklikus aromás szénhidrogén
található. Ezek bekerülhetnek azokba az
anyagfelhõkbe, amelyekbõl bolygók formá
lódnak, vagy lehullhatnak bolygók felszínére.
A Föld õskorában a szerves anyag jelentõs
arányban tartalmazhatott a csillagközi térbõl
érkezett molekulákat. Nagy szerves moleku
lák tehát nem csak a Földön alakulhattak ki,
ez új irányba terelheti a földi élet eredetérõl
való gondolkodást.
http://www.astrochem.org/PANHS.html
Hudgins, Douglas et al.: Variations in the Peak

Position of the 6.2 mm Interstellar Emission
Feature: A Tracer of N in the Interstellar
Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Population.
Astrophysical Journal. 10 October 2005, 632,
316–332.

J. L.
Enzimkapcsoló „molekuláris
rugó”
Molekuláris rugó szerepét töltheti be a DNS.
Az enzimek fehérjékbõl készített nanogé
pezetekként mûködnek, be- és kikapcso
lásuk szabályozása orvosi szempontból
jelentõs lehet. A Kaliforniai Egyetem (Los
Angeles) fizikai és csillagászati tanszékén
mechanikus kapcsolási módot dolgoztak
ki. Egy enzim két távoli pontját DNS-szállal kötötték össze, ez a molekuláris rugó
szabályozza, mennyire nyílik ki a satu
alakú enzim fehérje, minél zártabb, annál
aktívabb. A környezetben megváltozatják a
DNS-koncentrációt, ettõl megváltozik a DNSrugó feszessége, ez pedig megváltoztatja a
satupofák nyitottságát. A rugó feszességének
változtatásával sikerült az enzim mûködését
befolyásolni, a ki- és bekapcsolás kísérletekkel igazoltan oda-vissza mûködött.
Choi, Brian et al.: Allosteric Control through
Mechanical Tension. Physical Review Letters.
8 August 2005, 95, 078102

J. L.
Szupergyors áramlás nanocsövekben
A Kentucky Egyetemen 7 nanométer átmérõjû
szén nanocsövekbõl membránt készítettek
– milliárdszámra rendezték párhuzamosan
egymás mellé a nanocsöveket. A mérések
szerint a folyadék tízezerszer, százezerszer
gyorsabban áramlott át a membránon, mint
várták, a nanocsövek belsõ felülete gya-
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korlatilag súrlódásmentesnek bizonyult. A
nanocsövekben tapasztalt áramlási sebesség
megközelíti azt a sebességet, amellyel az élõ
szervezetekben a fehérjékben, a biológiai
csatornákban zajlik az áramlás. Két oldalán
eltérõ kémiai tulajdonságú membránok alkalmasak lehetnek vegyületek nagyüzemi
szétválasztására, adott vegyület kimutatására
szolgáló kémiai szenzor is készíthetõ.
Majunder, Maimak et al.: Nanoscale
Hydrodynamics: Enhanced Flow in
Carbon Nanotubes. Nature. 3 November
2005, 438, 44.

J. L.
Remény a jövõ
Down-szindrómásainak
Brit kutatók olyan fehérjét találtak Downkórban szenvedõk agyában, amelynek
mennyiségi befolyásolásával egyszer majd
talán javítani lehet az ilyen emberek szellemi
képességein.
A Declan Murphy pszichiáterprofesszor
által vezetett csoport (Institute of Psychiatry
at King’s College London) 38 Down-szindró
más és 42 egészséges felnõtt agyának vizs
gálatával megállapította, hogy a betegek
agyának hippocampus régiójában több
mio-inozitol nevû anyag van, és ez kapcsolatba hozható a csökkent intellektuális
képességekkel. Sõt, azt is feltételezik, hogy
a fehérje emelkedett szintje szerepet játszik
abban, hogy a Down-osoknál gyakran jelenik meg az Alzheimer-kór fiatalkori formája.
Ez a molekula segíti az Alzheimer-betegségre
jellemzõ fehérjelerakódások megjelenését az
agyban, és azok a Down-szindrómások, akik
megérik a negyven évet, agyi struktúrájuk
ban szinte biztosan mutatják az Alzheimerkór jellegzetességeit, még akkor is, ha a
tünetek nem jelennek meg.
A Down-kór a legáltalánosabb szellemi
fogyatékossággal járó örökletes betegség,
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oka, hogy a 21-es kromoszómából kettõ
helyett három van.
Nemrégen kiderült, hogy ezen a kromo
szómán helyezkedik el egy olyan gén, amely
szabályozza a mio-inozitol pumpát, azaz, hogy
mennyi jusson ebbõl a fehérjébõl az agyba. A
Down-szindrómában szenvedõk egy többletkópiát hordoznak ebbõl a génbõl, és talán
ezzel magyarázható a túlzott mennyiség
– mondják Murphyék.
Kutatásaikat folytatva, most azt szeretnék
megállapítani, hogy lehetséges-e – és ha igen,
milyen módon – a Down-kóros emberek
agyában az említett fehérje mennyiségét
csökkenteni. „Azt reméljük, hogy ha ezt meg
tudjuk csinálni, akkor új út nyílik e pusztító
rendellenesség kezelésére” – nyilatkozta
Murphy.
Eurekalert.com 2005. 12. 05.

G. J.
Új emlõst fedeztek fel?
A WWF (World Wilde Found for Nature) szak
emberei állítólag eddig ismeretlen emlõst
találtak Közép-Borneó egyik erdejében. A
vörös szõrû, a házimacskáknál nagyobb
emlõsrõl fotókat készítettek, amelyeket meg
mutattak a borneói vadvilág szakértõinek.
Közülük egyesek szerint lemurról van szó,
mások szerint egy új, macskaszerû ragadozót
fedeztek fel. A vitát az döntené el, ha befog
nának egy ilyen állatot, és megvizsgálnák, ez
azonban még nem sikerült. (Új emlõst azon
a vidéken kb. száz éve nem találtak.)
A WWF kutatói szerint az állat élõhelyét
minél elõbb meg kellene találni, mert a faj
megmentésére csak így lenne lehetõség. Az
indonéz kormány ugyanis a világ legnagyobb
pálmaolajültetvényének létrehozását tervezi
azon a vidékén, és ez elpusztítaná az erdõt és
természetesen a benne élõ állatokat is.
wwf.hu 2005. 12. 06.

G. J.

Kitekintés

A terhesség alatt alkalmazott szteroid
még az unokákra is hatással lehet?
Tengerimalacokon végzett kísérletek azt
mutatják, hogy egy olyan gyógyszer, ame
lyet veszélyeztetett terheseknél évtizedek
óta alkalmaznak azért, hogy a várhatóan
koraszülött baba tüdejének fejlõdését segít
sék, még az unokák agyának alakulására és
viselkedésére is hatással van.
A szintetikus mellékvesehormon – glüko
kortikoid – készítmény hosszú távú hatásait
a kanadai kutatók (University of Toronto) azért
vizsgálták tengerimalacokon, mert az állatok
méhlepénye valamint az utódok születés után
fejlettsége hasonlít az emberhez. A Stephen Matthews vezette team az állatok egyik csoportját
három adag ilyen szteroiddal kezelte, a másik
csoport sós oldatot tartalmazó injekciókat kapott, míg a harmadik semmit. A gyógyszerrel
kezelt egyedek utódai viselkedészavarokat,
például hiperaktivitást mutattak, míg a két
kontrollcsoport tagjai megfeleltek a „normális”
malac-viselkedésnek.

Embereknél is vannak már korábbi meg
figyelések arra, hogy a sok dózissal kezelt
anyák gyermekei lassabban nõnek, és
hiperaktívak. A kanadai kutatók azonban
azt találták, hogy a tengerimalacoknál a hatás
még a következõ generációban is jelentkezik. Amikor ugyanis a kezelt anyák nõstény
utódait „normális” hímekkel pároztatták,
az unokáknál is megjelentek a pszichés
és viselkedési anomáliák: a hímek túl kicsi
érdeklõdést mutattak a környezet változásai
iránt, míg a nõstények hiperaktívak voltak,
és furcsa hangokat produkáltak. A rossz
hírben a jó az, hogy egyetlen adagnak nem
volt ilyen hatása.
Matthews elmélete szerint az ismételt
gyógyszeres kezelés finom epigenetikus
változásokat idéz elõ a magzat örökítõanyagá
ban, így a DNS-ben kódolt információk kife
jezõdése megváltozik. És az ilyen változások
öröklõdhetnek.
Alison Motluk: Pregnancy Drug Can Affect
Grandkids Too. New Scientist. 03. 12. 2005,
2528, 8.

G. J.
Jéki László – Gimes Júlia
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Könyvszemle
Neurocognitive Development
and Impairments
Az Akadémiai Kiadó gondozásában útjára
bocsátott Neurocognitive Development and
Impairments címet viselõ új sorozat célja
figyelemre méltó: lehetõséget kíván nyújtani
elsõsorban kelet-európai szerzõknek a meg
ismerési funkciók fejlõdésével és zavaraival
kapcsolatos munkáik közzétételére. A kez
deményezés a Budapesti Mûszaki Egyete
men mûködõ elsõ hazai megismeréstudo
mányi tanszéken született Pléh Csaba
vezetésével, aki számos hasonló indíttatású
könyvvel és monográfiával gazdagította a hazai
szakirodalmat. A szerkesztõk neves hazai és
külföldi szakemberek, akik garanciát jelente
nek a tudományos színvonalra. A könyvek
angol nyelven íródtak, aminek elõnye, hogy
a munkák a nemzetközi közönség számára is
elérhetõvé válnak, hátránya viszont, hogy nem
segíti elõ a megismeréstudományok magyar
terminológiájának kiforrását, fejlõdését.
A sorozat elsõ két darabja szemléletformáló
jelentõségû. A Kovács Ilona szerkesztésében
megjelent Visual Integration: Development
and Impairments címû tanulmánykötet
két alapvetõ, de ma már túlhaladott tételt
cáfol meg rendkívül pontos kísérletes pszichológiai módszerekkel. Az elsõ szerint az
alacsony szintû látási folyamatok a születést
követõ elsõ évben lényegében kifejlõd
nek. A második szerint az idegrendszer
magasabb szintû tevékenységeit érintõ
neuropszichiátriai kórképekben az alapvetõ
észlelési folyamatokmegkíméltek.Azismertetett
vizsgálatok alapvetõ paradigmája a kontúrinteg-
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rációs teszt, melynek alapjait a szerkesztõ
Julesz Bélával közösen fejlesztett ki az Egye
sült Államokban. Ez a munka és a kapcsolódó
elméleti háttér az elmúlt évtizedekben új
alapokra helyezte az alaklélektant. Az eljárás
lényege, hogy a vizsgálati személyeknek
apró kávészemekre emlékeztetõ elemekbõl
(Gábor-foltok) felépülõ kört kell észrevenni
véletlenszerûen elhelyezkedõ elemek között.
A kontúr kirajzolódásához nem elég az egyes
elemek kontrasztjának és irányának érzékelése, hanem szükség van a közöttük lévõ
kapcsolat kialakulására is. Így lesz a részekbõl
egész (Gestalt), így halad a látás lokálistól az
integratív felé. Számos bizonyíték utal arra,
hogy az integratív folyamatok biológiai alapját
az elsõdleges látókéreg sejtjei közötti oldalirányú kapcsolatok szolgáltatják. A könyv elsõ
részében részletes mérések eredményeivel
ismerkedhetünk meg, amelyek alátámasztják,
hogy az oldalirányú kapcsolatok három-négy
hónapos korban még éretlenek, viszont öt és
tizennégy éves kor között jelentõs fejlõdésen
mennek keresztül. Amennyiben a külvilág
ingerei a látórendszert nem megfelelõen érik
el, mint például szemtengelyferdülésben és
ambliópiában, az oldalirányú kapcsolatok
fejlõdése zavart szenved. A kontúrintegráció
késõi kialakulása rendkívül érdekes jelenség,
de talán még meglepõbb, hogy ez a funkció
a gondolkodást, az ítéletalkotást és a társas
alkalmazkodást érintõ skizofréniában és Williams-szindrómában is érintett. A kapcsolat e
látszólag eltérõ betegségek között a fejlõdés:
mindkét kórkép kialakulásával kapcsolatban az idegrendszer genetikai és környezeti
tényezõk által vezérelt fejlõdésének zavarával
kell számolni, melynek érzékeny jelzõje lehet

Könyvszemle
a látókéreg oldalirányú kapcsolatainak eltérõ
fejlõdése. Különösen izgalmasak a könyv vé
gén olvasható felvetések, kapcsolatot keresve
a kísérletes pszichológiai eszközökkel mért
károsodás, valamint a modern agyi kép
alkotással és molekuláris biológiai módsze
rekkel kimutatható kórélettani háttér között.
A Williams-szindróma kérdésköre képezi a
sorozat második darabjának témáját is. Lukács
Ágnes Language Abilities in Williams Syndrome címû könyve egyedülálló vállalkozás: a
nyelvi funkciók teljes spektrumát vizsgálja ebben a ritka és némileg rendhagyó kórképben.
A Williams-szindróma a mentális retardációk
közé tartozik. A 7-es kromoszóma abnormalitása miatt a betegek átlagos IQ-ja mindössze
60 körül van, a térbeli viszonyok érzékelése
különösen károsodott. Ennek ellenére elsõ
pillantásra rendkívül jó kommunikatív készségekkel rendelkeznek, érzelmileg nyitottak
és érzékenyek, társas kapcsolataik szintje
meghaladja a többi mentális retardációban
tapasztaltat. Ezért a kézikönyvek a Down-kór
és az autizmus ellentétpárjaként ismertetik a
Williams-szindrómát. Bár nyelvi készségeik
valóban jók, Lukács Ágnes gondos és átfogó
vizsgálatai igazolják, hogy közel sem teljesen
megkíméltek. A szerzõ a mentális lexikon és a
szemantikus szervezõdés vizsgálatával kezdi
munkáját. Kimutatja, hogy a Williams-szindró
mával élõ gyermekek beszédprodukciója
mennyiségileg valóban kiváló, viszont számos szabálytalanságot mutat. Ez a szemantikus reprezentáció ontológiai kategóriáinak
atípusos szervezõdésére utal. A betegek
a nyelvtani szabályok megértésében és
alkalmazásában is rosszabbul teljesítenek, bár
ez minõségileg nem tér el a normális fejlõdés
során tapasztalható mintázattól. A szabályos
és kivételes ragok alkalmazása egyforma
mértékben érintett. Nincs tehát olyan nyelvi
egység, amelynek szelektív zavara kimutatható lenne, beleértve a térbeli viszonyokat
kifejezõ formulákat vagy az anaforákat. Különösen érdekes, hogy Williams-szindrómában

a nyelv pragmatikai aspektusai viszonylag
intaktnak bizonyultak. Egy rendkívül szellemes vizsgálat keretei közt új szavak jelentését
kellett megtanulni. Az eredmények szerint a
betegek megfelelõen használták a szociális
jelzéseket (például a vizsgálatban részt vevõ
másik személy tekintetét), ami összhangban
van a klinikai megfigyelésekkel. Mondatok
értelmezésekor viszont a pragmatikai szintû
eltérésekre kevésbé érzékenyek, amely az
összetett grammatikai struktúrák feldolgozá
sának zavarával magyarázható. A szociális
jelzések felhasználása ennél automatikusabb,
intuitívabb és kevesebb háttértudást igénylõ
folyamat. Az olvasóban felmerül a kérdés:
vajon létezik-e a sokrétû eltérések mögött
valamilyen egységes mechanizmus? Az ismertetett eredmények gondolatébresztõk és
további vizsgálatokra ösztönöznek, beleértve
a neuropszichológiai deficit és a nyelvi funkciók összefüggéseinek feltérképezését. Itt is
érvényesek a Kovács Ilona könyvénél leírtak:
a kísérletes pszichológiai károsodás és a neu
robiológiai háttér összevetésébõl rendkívül
értékes eredmények várhatók.
A Neurocognitive Development and
Impairments címû sorozat elsõ két kötete
magas szintû tudományos eredményeket
ismertet. A könyvek mondanivalója a téma
iránt érdeklõdõ, de más területen dolgozó
olvasó számára is fontos, különös tekintettel
az alapkutatások és a gyakorlati gyógyító
munka határmezsgyéjén mozgó pszicholó
gusokra és pszichiáterekre, bár a szerzõk célja
láthatóannemazáttekintõjellegûismeretterjesztés,
hanem a pontos tudományos adatközlés és
elméletalkotás. Külön kiemelendõ a kötetek
esztétikai értéke, a gondos kivitelezés és
szöveggondozás. Kíváncsian várjuk a folytatást. (Kovács Ilona szerk.: Visual Integration:
Development and Impairments. Bp., Akadémiai,
2004; Lukács Ágnes: Language Abilities in
Williams Syndrome. Bp., Akadémiai, 2005)

Kéri Szabolcs

pszichiáter
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Különleges fejlemény a magyar
Nietzsche-irodalomban
A 2005. évi könyvnapra jelent meg Kiss Endre
Friedrich Nietzsche evilági filozófiája – életreform és kriticizmus között címû mûve, a Gondolat Kiadó gondozásában. Brandenstein
Béla Nietzsche-könyve óta nem jelent meg
ekkora méretû munka a magyar Nietzscheirodalomban: a terjedelme 435 oldal, de ez
– a könyv nagy alakja és eléggé apró betûi
miatt – kisebb könyvméretû és szellõsebb
kiadásban akár a duplája is lehetne.
A könyv öt, római számmal jelölt részbõl
áll, amelyek közül a II. Történeti fejezetek és
a III. Szisztematikus fejezetek a könyvnek
jóval több, mint a felét adják. Utánuk a IV.
A Nietzsche-recepció története címû rész kö
vetkezik, amely a könyv terjedelmének kb.
a nyolcada. Ez a három rész együtt a könyv
törzse, amelyet az I. Bevezetés címû, igen
lényeges, felvezetést és az V. Felvilágoso
dás és felelõsség címû, szintén igen lényeges
kicsengést nyújtó része fogja közre.
A Történeti fejezetek címû rész belsõ
arányait nézve az a legmeglepõbb, hogy az
Emberi – túlságosan is emberi, a nietzschei
kritikai pozitivizmus megalapozása címû
fejezet terjedelme nagyobb, mint A késõi
Nietzsche címû fejezeté, amelyben Kiss Endre
„a nyolcvanas évek nietzschei gondolkodása
útjával” foglalkozik. Vagyis itt egyetlen nietz
schei mû (az Emberi – túlságosan is emberi)
nagyobb figyelmet kap, mint a nyolcvanas
évek nietzschei termése, amely az egész élet
mû óriási – és a legtöbbet vitatott-méltatott
– része. Ez a meghökkentõ aránytalanság
egyrészt abból adódik, hogy Kiss Endre az
Emberi – túlságosan is emberi „kritikai pozi
tivizmusát” tartja a nietzschei életmû legérté
kesebb és legidõtállóbb (ma is hallatlanul
aktuális) részének, másrészt abból, hogy
szerinte „a nietzschei filozófia nyolcvanas
évekbeli útját a személyiség felbomlása és az
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egyes filozófiai perspektívák-koncepciók
továbbfejlõdésének kettõssége egyképpen
határozza meg” (166.). Kiss Endre jól látja
ugyan, hogy „a személyiség felbomlásának”
a mûvekkel való korrekt dokumentálása
rendkívüli nehézségekbe ütközik, de azért
– különösen a Túl jón és rosszon-tól kezdve
– a késõi Nietzsche-termést könyvével gyakor
latilag mégis diszkvalifikálja. Itt az újabb ma
gyar Nietzsche-irodalomból szembeszökõen
ütközik például Tatár Györggyel, aki épp
a Túl jón és rosszon címû mûvet elemezte
az érettségizõknek szerkesztett sorozatban,
szintén a nyolcvanas évek Nietzschéjével foglalkozott Az öröklét gyûrûje – Nietzsche és az
örök visszatérés gondolata címû könyvével
(Gondolat, 1989), de szembekerül Kiss Endre
Heller Ágnessel is, aki Nietzsche és a Parsifal
címû elõadássorozatával (Századvég-Gondolat, 1994) nemkülönben a késõi Nietzschét
tartotta érdemesnek a feldolgozásra.
A Szisztematikus fejezetek címû rész a
következõ fejezetekre bomlik: Tudomány
filozófia; Politikai filozófia; Etika; Esztétika;
Szerelemfilozófia. Ezekben a fejezetekben
tetõzik a szerzõ teljesítménye. A Történeti
fejezetek – elsõsorban az Emberi – túlságosan
is emberi mondanivalóját részletezõ – elemzéseire támaszkodva itt tesz kísérletet az
„érett Nietzsche” teljes filozófiai rendszerének
rekonstruálására, amit Nietzsche maga is
megtehetett volna, ha „érett gondolkodásának” ilyenfajta, szisztematikus feldolgozását
valaha is ambicionálta volna. Alkotói élete
utolsó szakaszában maga Nietzsche is tervezte ugyan gondolkodása átfogó rendbe
épített feldolgozását, hogy úgy mondjuk:
egy „filozófiai fõmû” szerkesztését-megírását,
s – amint ismeretes – hagyatékában számos
vázlat található arra, hogy miként képzelte
e fõmû felépítését. E vázlatoknak nem kizárólagosan, de nagyon gyakran A hatalom
akarása címet adta, s a nõvére – Peter Gast
segítségével – ennek alapján állította össze
nagyszámú, a hagyatékban található kézirat
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felhasználásával A hatalom akarása címû
hírhedtté vált kompilációt. Az azonban
alkotói élete végén sem jutott eszébe Nietz
schének, hogy „fõmûvét” a hagyományos
filozófiai diszciplínák (etika, esztétika stb.)
rendjében építse fel; ez az ötlet egyes-egye
dül Kiss Endrében merült fel, azzal együtt,
hogy ebbe a – hagyományosnak mondható
– rendbe ne építse bele a késõi Nietzschét,
hanem döntõen csak a pozitivistának
minõsíthetõ periódus termékeit. (Safranski
Nietzsche-könyvébõl látszik ugyan, hogy
Safranski is annak örült volna, ha Nietzsche
középsõ alkotói periódusának filozófiáját
fejleszti tovább, és nem lép rá az egészen
megõrülésig vivõ útra; ezt a felfogást illetõen
azonban Kiss Endrének dokumentálhatóan
elsõbbsége van Safranskival szemben, nem
is beszélve arról, hogy a középsõ periódus
továbbfejlesztése Safranskinál csak jámbor
óhaj maradt, Kiss Endre viszont megpróbálta
meg is csinálni, amit Safranski Nietzschétõl
elvárt volna.) Az ilyen módon Kiss Endre által
felépített rendszer persze még az Elizabeth
Förster és Peter Gast által kompilált A hata
lom akarása címûnél is kevésbé autentikus
ugyan, de érdekfeszítõen izgalmas, óriási
kutatómunkára épül, és semmiképp sem
hozható kapcsolatba a nácizmus ideológiájával, ellentétben a Förster-Gast-félével.
Errõl a Nietzschérõl – elsõsorban az Emberi
– túlságosan is emberi-bõl vett – igen hosszú
idézetek alapján meggyõzõen állítható, hogy
eminensen „a modern demokrácia teoreti
kusa”, s a szocializmuskritikája is elfogadható,
mi több: történelmileg igazolt.
Ezekben a fejezetekben a filozófiai re
konstrukció bravúros teljesítményeivel is
találkozhatunk. A Tudományfilozófia címû
fejezetben például egy geometrikus ábrával
illusztrált relációelméleti modellel, amely a
filozófiai tudományok nietzschei újrarende
zését mutatja be, ezt is az Emberi – túlságo
san is emberi alapján. Az Esztétika címû
fejezetben Kiss Endre Nietzsche esztétikáját

és mûvészetelméletét hét elv megadásával
rekonstruálja, ami megint csak bravúros. Más
példákat is hozhatnánk.
A Nietzsche-recepció története címû rész
teljességre nem tarthat igényt, mert a francia
és az amerikai recepcióval nem foglalkozik,
pedig azokat ma már nem lehet figyelmen
kívül hagyni. Kiss Endre itt csak a régebbi
német recepcióval foglalkozik, ebbe Lukács
Györgyöt is beleértve. Roppant informatív
fejezetekben elemzi Jaspers, Heidegger és
Lukács Nietzsche-képét, de a német recep
cióból ezeken kívül is roppant érdekes ko
rábbi változatokat mutat be.
A mai magyar filozófiai élet szempont
jából különösen fontosak Kiss Endre elem
zései Lukács György Az ész trónfosztása
vezérmotívumaként elõadott Nietzscheképérõl, amellyel Lukács a hitlerizmus
elõkészítõi ellen indított sztálini koncepciós
per begyakorlott módszereit alkalmazva
kriminalizálja Nietzschét, nem riadva vissza
a nácik többségének Nietzsche-ellenszenvét
mutató dokumentumok elhallgatásától, s a
náci érdekeket szolgáló Nietzsche-ferdítések
kritikátlan átvételétõl sem.
Kiss Endre könyvének törzsét értékelve
feltétlenül meg kell még említeni a késõi
Nietzschével foglalkozó és egyébként rövidre
fogott részben található húszoldalas elemzést,
amely Spinoza affektuselméletének késõi
recepciója címmel Kiss Endre Nietzsche-kutatásainak igazi gyöngyszemét mutatja be.
A Bevezetés Párbeszéd Nietzschével
címû fejezete a harmadik évezred elején
appercipiálható filozófia világhelyzetét kívánja bemutatni, amelyet Kiss Endre szerint
a „neoliberális-neopozitivista komplexum”
és a „posztmodern komplexum” átvilágítatlan kettõs jelenléte jellemez; úgy véli, hogy
ebben a helyzetben Nietzsche kritikai poziti
vizmusának lendületes elõtérbe helyezése a
kibontakozás kiváltója lehet. A fejezet vége
a két komplexummal folytatandó párbeszéd
hat elemére tesz javaslatot.
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A jelen filozófiai világhelyzet a befejezõ,
V. Felvilágosodás és felelõsség címû részben
is megjelenik, több nagyon érdekes motívum
mal. Ezek közül az egyik az, hogy mennyiben
volt Nietzsche a felvilágosodás korszak
alkotó folytatója, a másik a mítosztalanítás,
racionalizmus, irracionalizmus és az emanci
páció összefüggése, a harmadik pedig a mai
filozófia sokak által emlegetett válságának
és felelõsségének problémája a globalizáció
és a zöldmozgalmak kontextusában.
A késõi Nietzschét „személyiségének
felbomlása” miatt mintegy elhanyagolható
nak vevõ Kiss Endre jelen átfogó munkájá
ban nem foglalkozik a lassan másfél
évszázada vitatott Nietzsche-kérdés olyan
kiemelkedõ momentumaival, mint Nietzsche antikrisztianizmusa, a zsidó nép
történelmi szerepére vonatkozó felfogása
és az európai nihilizmus problémájának
centrumba állítása. Ezt Kiss Endre nem
valamiféle vallási tapintatból teszi, hiszen
könyve egészében látható módon azonosítja magát a vallás pozitivista diszkvalifikálásával, de épp a vallás túlhaladottságát
hûvösen kiindulópontnak vevõ pozitivista
álláspontnak megfelelõen idegenkedik
a késõi Nietzsche vallásellenességének
szélsõségesen szenvedélyes karakterétõl,
amelynek nagyon is vallásos jellege és
szerepe van. Heidegger Mit jelent gondol
kodni? címû mûvének Nietzsche-elemzése
visz talán a legközelebb Nietzsche antikrisz
tianizmusának teljes megértéséhez. Ezt a
heideggeri Nietzsche-értelmezést Heidegger Nietzsche nihilizmusfelfogásáról címû

tanulmányomban mutattam be, amelyet
elõször az Ex Symposion 1994. évi Nietzsche-különszámában tettem közzé. Még
Heideggerén is túltevõen biztos kezû zsenialitással ragadta meg Nietzschét Fülep
Lajos, nevezetesen Nietzsche a mindenféle
ellentéttõl megváltott „Szent Igent Mondást”-t
(a nyolcvanas évek végén) felragyogtató Jézus-vízióját (lásd a Comitatus Kiadó által 1996ban megjelentetett Nietzsche-tár megfelelõ
részeit és Nietzsche Der Antichrist címû
mûve 31-39. pontjait). Ezekre a heideggerifülepi felismerésekre támaszkodva még
azt a kijelentést is meg lehet kockáztatni,
hogy Nietzsche megõrülésének elsõrendû
lélektani funkciója volt a megszabadulás
azoktól a béklyóktól, amelyekbe gyerekés ifjúkora Jézustól való elbûvöltségét
annak pozitivista elfojtása kötözte.
Zárásként azt a véleményemet szeret
ném kifejezni, hogy Kiss Endre új Nietzschekönyve a nemzetközi Nietzsche-recepció
szintjén is igen jelentõs, nagyszabású saját
kutatómunkára építõ alkotás, amelynek
alapos hazai megvitatása nagymértékben
hozzájárulhat aktuális filozófiai életünk
elmélyítéséhez. Emellett azonban biztosan
igaza van Kiss Endrének, hogy a nemzetközi
Nietzsche-recepció méltatlanul elhanyagolta
Nietzsche középsõ (joggal vagy jogtalanul
pozitivistának nevezett) periódusa adekvát
méltatását, pedig az demokráciacentrikus
korunkban nagymértékben eligazító és igen
inspiratív hatású lehet.

Parlament és parlamenti élet
Magyarországon,
1608-1918

francia olvasót óhajtják bevezetni a magyar
történelembe, minthogy még nem létezett
összefoglaló munka az általuk földolgozott
témáról, így munkájukkal voltaképpen a
magyar történelmi irodalom régi hiányát is
fölszámolják. Monográfiájuk természetesen
hasznosítja a magyar történeti irodalom eddigi eredményeit: biográfiákat, monográfiákat

A szerzõk célja, hogy bemutassák a magyar
parlamentarizmus történetének három
évszázadát. Noha közvetlenül csupán a
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egyetemi tanár
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és nagy összefoglaló mûveket. A szerzõk – hogy
elhatárolódjanak az értékítéletektõl – mégis
hangsúlyozottan eredeti forrásokra kívánnak
támaszkodni: levéltári dokumentumokra,
magyar és külföldi kéziratokra, országgyûlési
publikációkra, szövegkiadásokra. A földol
gozott jelentõs anyag három csoportba
sorolható: törvényekre és rendeletekre, a
diplomáciai levélváltásra és a közigazgatási
jellegû magánlevelezésre.
A források e három csoportjának köszön
hetõen pontos képet alkothatunk arról,
hogyan zajlottak le a diéták, milyen eredmé
nyeik voltak, és mekkora volt a történelmi
jelentõségük. Még ha magukról a parlamenti
vitákról nem készültek is hivatalos jegyzõ
könyvek, rendelkezésünkre állnak a „diáriu
mok”, amelyeket a diéta tagjai készítettek.
A II. Lipót uralmát megelõzõ korszakot
tekintve ugyanakkor, a magyar rendi ország
gyûlésnek eddig csak a 16. századra vonat
kozó aktáit publikálták. Ez a dokumentáció
szerencsére kiegészül a külföldi diplomaták
leveleivel: a császár mellé akkreditált képvi
selõknek – akár a velencei, angol, holland
vagy francia követeknek, akár a bécsi nun
ciusoknak – a munkájához tartozott a vitákon
való részvétel, és ennek nagy érdeklõdéssel
tettek eleget. A Serenissima képviselõinek
(ezek a koraújkori Európájának a legjobban
informált ügynökei voltak) beszámolói a 17.
századi rendi gyûlésekrõl hitelesebb képet
adnak, mint a töredékes diáriumok. A rendi
sérelmek (gravámenek, latinul gravamina)
pedig – amiket egy, az ülés kezdetén meg
választott bizottság állított össze a mágnások
és a vármegyei követek panaszai alapján
– tájékoztatnak a politikai osztály és a nemzet
elégedetlenségérõl. Akkoriban ez volt az
alattvalók egyetlen törvényes eszköze arra,
hogy kritizálják a királyi hatalmat és annak
túlkapásait. A bécsi udvar azonban mesterien tért ki ezek elõl a kérések elõl, ezért a
kötetben ismételten olvashatjuk az üléseken meg
fogalmazott panaszok végeláthatatlan litániáját,

az erre adott pozitív udvari választ, majd az
ünnepélyes ígéretek be nem tartását. A diéta
minden ülése végül egy törvénycikkekbõl álló
törvény megalkotásával fejezõdött be, amit a
király szentesített, és amit aztán beiktattak a
Corpus Juris Hungarici-be. A rendi sérelmek
a késõbbiekben ezeknek a törvényeknek
a be nem tartására hivatkozva követeltek
jogorvoslatot az udvari hatóságoktól. A törvénycikkeknek és a sérelmeknek a könyvön
végigfutó összehasonlításából kiderül, hogy
a két fél elbeszélt egymás mellett: a császári
tanácsosok a halovány ígéreteiket sem akarták betartani. A panaszokban éppen ezért
ismételten ugyanazokkal a kérdésekkel találkozunk, például a konstantinápolyi magyar
képviselettel, a magyar tanácsosok bécsi és
a császáriak magyarországi jelenlétével. A
Corpus Juris mellett feltétlenül megemlítendõ
jogi forrás az Opus Tripartitum Inclyti Regni
Hungarici: ez a kettõ együtt képezte a magyar nemesség jogi és politikai kultúrájának
alapját. A kötetben tekintélyes dokumentációs anyagot képvisel végül a mágnások
a magánlevelezésétõl el nem választható
adminisztratív jellegû levelezése.
A szerzõk munkájuk elsõ részében a struk
túrákat elemzik. A Történelmi alkotmány
címet viselõ fejezet végigveszi a magyar par
lamenti rendszer különféle alkotóelemeit: a
királyság adminisztratív és politikai struktúráit
(választói monarchia rendszere, rendek, váro
sok és vármegyék szervezete, Szent István
koronájának összetétele), illetve a rendi diéta
szervezetét (kompetenciák, ülések, a viták
lefolyása). A szerzõk ugyanakkor hangsú
lyozzák, hogy nem intézménytörténeti
kézikönyvet akartak írni. Szakterületüknek
megfelelõen, a kronológiát követve osztották
meg egymás között a könyv megírását. Úgy
döntöttek, hogy munkájukat az 1608-as diéta
bemutatásával kezdik, amikor a kétkamarás
rendszer végleg kiépült Magyarországon,
és amikor – a Bocskai-felkelést követõen
– a Habsburgok megbékélésre törekedtek.
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Jean Bérenger-ra hárult – aki disszertációját
a rendi sérelmekrõl írta (Les Gravamina.
Remontrances des Diètes de Hongrie de
1655 à 1681. Recherches sur les fondements du
droit d’Etat [A Gravamina. Magyarországi
országgyûlési sérelmek], Publications de
la Sorbonne. Paris, PUF, 1973), a 17. és 18.
század földolgozása. Charles Kecskeméti
– akinek doktori disszertációja a 19. század
elsõ felével foglalkozik (La Hongrie et le
réformisme libéral. Problèmes politiques
et sociaux, 1790-1848 [Magyarország és a
liberális reformizmus. Politikai és társadalmi
problémák], Rome: Il Centro de Ricerca,
1989) – folytatta az események bemutatását,
és írta meg a hosszú 19. század történetét,
amelynek során a magyar parlament olyannyira kiteljesedett, hogy az ország politikai
életének központjává vált.
A történelmi kronológia tiszteletben tar
tása lehetõvé teszi a képviseleti rendszer
fejlõdésének és a parlamenti élet sajátossá
gainak ábrázolását II. Rudolf uralkodásától
kezdve egészen az Osztrák-Magyar Mo
narchia 1918-as széteséséig. A kronológiai
elemzés segítséget nyújt nemcsak a rendszer
változásainak, de az állandóságainak megvi
lágításához is, és ezt jól használták ki a könyv
szerzõi, akik a 17. századi rendi gyûléseket
általában meghatározó politikai válságok bemutatására koncentráltak. A Habsburgok, mivel féltek ezektõl a gyûlésektõl, csak akkor hívták
össze a rendeket, amikor üresen maradt posztok betöltésérõl volt szó (királyválasztás vagy
nádorválasztás), vagy amikor egy válsághelyzet után kompromisszumot kellett találni. Így
tehát a háromévenkénti ülés követelménye
sokáig vágyálom maradt csupán: azt a bécsi
udvar csak 1790 után tartotta többé-kevésbé tiszteletben. A folyamat jelzi, milyen a
tartósnak bizonyult a kormányt támogatók
és az azt ellenzõk nagyjából egyenlõ erejû
csoportja között húzódó szembenállás.
Mindennek következtében általánosságban
elmondható, hogy a parlamenti viták jobbára
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kompromisszumos megoldással végzõdtek.
A bécsi udvar egy olyan párt közvetítésével
próbálta meg védelmezni az érdekeit, amely
a tagjait elsõsorban a felsõházból és néhány,
az átlagosnál engedékenyebb vármegyébõl
toborozta. Bécs igyekezett a csábítás és a
korrupció eszközét is fölhasználni. Mégis, a
magyar politikai osztály – leszámítva az udvar
feltétlen híveit – végig megoszlott az elszánt
elszakadáspártiak között, akik a szuverén
Magyarország visszaállítását követelték, és
azok között a patrióta magyarok között, akik
kiegyezésre törekedtek Béccsel, feltéve, ha
az tiszteletben tartja a magyar különállást
az osztrák monarchián belül. A szerzõk
ezzel azt akarják kiemelni, hogy az 1867-es
kiegyezés nem valami váratlan találmány
volt. Az osztrák-magyar kiegyezés az osztrák monarchia politikai életének visszatérõ
jelensége. Ahányszor csak a Habsburgok
be akarták olvasztani a magyarokat a monarchiába, beleütköztek a parlament által
képviselt magyar politikai osztályba, amelyik
adott esetben kész volt akár a nemesi felkelés
eszközéhez is nyúlni. Az 1867-es kiegyezés
egy ponton azonban teljesen újat hozott:
paritáson alapuló dualista rendszert alakított ki
két állam, az Osztrák Birodalom és a Magyar
Királyság között.
Jean Bérenger és Charles Kecskémeti
könyve bemutatja, hogy a rendi gyûlés törté
nelmi jelentõsége a magyar történelem
szinte minden területén éreztette a hatását:
egyszerre képezte az uralkodó hatalmának
ellensúlyát, volt köz- és magánjogi forrás,
rendi méltóságok és fõrendek találkozóhelye, illetve a jövendõ politikusainak
(nevezetesen a 19. századénak) iskolája is. Az
1847-ben összehívott országgyûlés – amelyik
egy évvel késõbb véget vetett a feudális
rendszernek Magyarországon – tehát évszázados alapokon nyugvó, ugyanakkor
jelentõs fejlõdésen átment intézmény,
amelyik a 19. századi liberalizmus egyik
kiindulópontja lesz. Ennek ellenére, 1867
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után, bár a parlament irányította az ország
modernizációját és biztosította a pluralizmust,
nem valósult meg a kétpárti parlamenti
váltógazdaság, nem szélesedett a cenzusos
választójog, és a rendszer nem segítette elõ
a magyar területen élõ kisebbségek arányos
képviseletét sem. Ezek a fékek pedig nagy-

ban hozzájárultak az 1918-as kataklizmához
és a Monarchia széteséséhez. (Jean Bérenger
– Charles Kecskeméti: ParlementetvieparlementaireenHongrie1608-1918. Paris: Editions Honoré
Champion, 2005. 570 p.)

Ormos Mária:
A történelem vonatán. Európa
és Magyarország
a 20. században.

A módszertani és történelemelméleti kér
dések iránti érdeklõdésének Ormos sokáig
semmi jelét sem adta. Az utóbbi években azonban e tárgyban is hallatta hangját. Legismertebb
megszólalása a Mindentudás Egyetemén 2003ban elhangzott elõadása: a Van-e történelem?
Most megjelent kötete egész eddigi élet
mûvének summázata. Tizenhat olyan tanul
mányból, esszébõl és lejegyzett elõadásból
áll, amelyek – mintegy csepp(ek)ben a
tenger – tükrözik érdeklõdési területeit és
legfontosabb kutatói eredményeit. Ha nem
tudnánk, hogy szerzõjük tarsolyában még
további ötletek és könyvtervek lapulnak,
akár szellemi végrendeletként, illetve az
utókornak szánt figyelmeztetõ üzenetként
is olvashatnánk õket.
A kötet elsõ három írása a történelmi meg
ismerés természetével és a történetírás mint
tudományos diszciplína jellegével foglalko
zik. Körülbelül tíz-tizenöt éve ezek iránt a
kérdések iránt nemcsak a filozófusok és az
irodalomtörténészek, hanem a magyar törté
nészek körében nagyobb figyelem mutat
kozik. Érthetõ hát, hogy ebbe a diskurzusba
Ormos is bekapcsolódott. A magyar és a nem
magyar történészek túlnyomó többségéhez
hasonlóan õ sem hiszi, hogy a múlt vagy
annak bármely szelete teljes tökéletességgel
rekonstruálható lenne. Ennek a források eset
legessége és szubjektivizmusa, a történész
kor- és személyiségfüggõ értelmezése, s vé
gül az olvasó mint befogadó meghatározott
ságai egyaránt gátját képezik. Ugyanakkor
azt sem gondolja, hogy a tõlünk független
múlt ne létezne, s hogy ebbõl semmi sem
lenne felmutatható. Vagyis tagadja, hogy a

Ormos Mária életmûvének gerincét a 20.
század elsõ felének európai történelmével
foglalkozó mûvek alkotják. Elsõ nagy mono
gráfiája, amely 1969-ben jelent meg, Francia
ország 1931 és 1936 közötti kelet-európai po
litikájával foglalkozott. Az egyik legutóbbinak
(1998) pedig a nemzetközi kapcsolatok 1914
és 1945 közötti története a tárgya. Közben
számos más munkát is publikált. Ezek közül
a két világháború közötti politikai rendszerekkel foglalkozó monográfiák, valamint a
Hitlerrõl és Mussolinirõl írott, több kiadást
megért biográfiák a legismertebbek és a
legfontosabbak.
Ormos Mária érdeklõdésének másik célte
rülete a Horthy-korszak. Elsõ könyve, amely
1964-ben látott napvilágot, az 1924. évi magyar
államkölcsön megszerzésének történetét
tárta fel. A legutolsó pedig, amely 2004-ben
került a könyvesboltokba, az 1929-33-as gazdasági világválság magyarországi hatásával
foglalkozik. A két dátum közötti negyven
évben jelent meg a Padovától Trianonig (1983),
amely a trianoni békeszerzõdés diplomáciai
hátterét világította meg döntõen francia levéltári források alapján; a két háború közötti
magyar történelemrõl készített tankönyve
(1998); s végül a kor egyik kulcsfigurájáról,
Kozma Miklósról írott kétkötetes életrajza
(2000).

Marie-Françoise Vajda
PhD-hallgató, CEU
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történetírás lényegét tekintve ugyanolyan
esztétikai jellegû tevékenység lenne, mint a
különbözõ mûvészetek. Ezzel szemben úgy
véli, hogy a történetírásnak vannak olyan szabályai, amelyeknek a betartása megalapozott tudáshoz juttathatja el annak mûvelõjét. Ezzel
összefüggésben bírálja azokat a „kontárokat”
vagy céltudatos manipulátorokat, akik idõrõl
idõre fellépnek valami meglepõ és sokaknak tetszõ, ám szakmailag igazolhatatlan
állítással.
A magyar történeti tárgyú írások közül
bizonyára sokan kezdik majd a kötet olvasását
a Trianon okairól címû esszével. Ez egyike
azon témáknak, amelyek mind a mai napig
vonzzák a jóindulatú dilettánsokat és a kiszámított hatásokra törekvõ manipulátorokat.
Az ilyen szerzõk magyarázatainak tipikus
eleme a bûnbakkeresés és -képzés. Vagyis
az esemény sokoldalú és racionális, tehát
szakmai értelmezése helyett a leegyszerûsí
tés és a felelõsségáthárítás. Az AusztriaMagyarország felbomlásához és ezen
belül Trianonhoz vezetõ „bonyolult okozati
láncolatból” Ormos kettõt tart alapvetõnek:
„egy hosszú, évszázadokra visszatekintõ folya
matot”, és az I. világháború végére kialakult
„összetett helyzetet”. Az elsõ alatt a magyar
országi népesség soknemzetiségûvé válását,
és e helyzet olyan kezelését érti, amellyel
szemben a nemzetiségi elitek a 19. század
közepétõl egyre fokozódó mértékben mu
tatták ki elégedetlenségüket. Az „összetett
helyzet” komponensei pedig a szomszédos
irredenták, a gyõztesek stratégiai érdekei és
a Magyarországon kialakult kaotikus helyzet
voltak. Ormos egyáltalán nem mentegeti
Károlyi Mihályt. Sem róla, sem minisztereirõl
nem állítja, hogy a helyzet magaslatán álltak
volna. Véleménye inkább lesújtó róluk. Egyik
néhány évvel ezelõtti elõadásában, melyet ez
a kötet nem tartalmaz, talán még „dilettán
soknak” is nevezte õket. A történtek kizáró
lagos felelõseivé – számos mai dilettánstól
és manipulátortól eltérõen – azonban nem
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teszi – mert történészként, a szakma általa is
vallott szabályainak a figyelembe vételével
nem is teheti – õket.
Az elméleti és a magyar történeti tárgyú
írások mellett egy-egy tanulmány, esszé vagy
elõadás szól a nemzetiszocializmusról, a
konzervativizmusról, az antiszemitizmusról, a közép-európai eszmérõl, az európai
diktatúrákról és a hadviselés 20. századi
kérdéseirõl. Az egész kötetet a Mérlegen a
20. század címû írás zárja, amely a Múltunk
címû folyóirat 1999-es körkérdéseire adott
válaszok füzére. Ormos ebben elveti azt az
Eric Hobsbawm által javasolt periodizációt,
mely szerint az elmúlt század 1914-ben vagy
1918-ban kezdõdött, s 1990 körül fejezõdött
volna be („rövid huszadik század”). Ugyanilyen joggal – írja – az is állítható, hogy a
„20. század valójában a 19. [század] utolsó
harmadában kezdõdött”. (254.) Álláspontjával teljes mértékben egyetértünk.
Nemcsak azért, mert az ipari termelést új
alapokra helyezõ és mindennapi életünket
is felforgató technikai újítások sorát a 19.
század végén, illetve a századforduló éveiben vezették be, hanem azért is, mert az I.
világháború lényegében csak Eurázsiában
fontos politikatörténeti cezúra. A világ más
részein, például az Egyesült Államokban
egyáltalán nem az. Lehet érvelni amellett
is, hogy a század belsõ szakaszhatárai az
1930-as és az 1970-es évek gazdasági vál
ságához köthetõk. Ennek helyessége külö
nösen akkor nyilvánvaló, ha a gazdasági és
a jóléti szempontokat tartjuk alapvetõnek.
Politikatörténeti szempontból viszont
nyilvánvalóan nagyon fontos az 1940-es
évek második fele, amikor az 1990-es
évekig érvényes bipoláris világrend alapjai
kialakultak, és a gyarmati világ összeomlása
is megkezdõdött. Ezek tartós és globális
jelentõségû változások voltak, szemben az
I. világháború utániakkal, amelyek egyrészt
nem terjedtek ki az egész világra, másrészt
tíz-tizenöt év alatt érvényüket veszítették.

Könyvszemle
Ugyanebben a szövegben a nacionaliz
musról is érdekes fejtegetések olvashatók. A
20. századi európai totalitariánus diktatúrák
– a német, az olasz és az orosz – ideológiáit
Ormos nem nacionalizmusokként, hanem
olyan „birodalomalapító kísérletekként” ér
telmezi, melyeket nem a nemzeti elv, hanem
a fajelmélet, illetve az „internacionalizmus”
támasztott alá. A nacionalizmus Ormos
szemében nem valami leküzdendõ, sõt a
„fejlettebb” népek által már le is küzdött rossz, hanem a modern kori történelem lehetõ
legtermészetesebb jelensége. „Minden nép
»nacionalista«, ha élni akar és meg akarja õrizni
önmagát” – írja. (267.) Ebben az értelemben
a nacionalizmusok korántsem hanyatlottak
le, sõt a belátható jövõben nem is fognak. Ez
az Európai Unión belül sincs és lesz másként.

„Az európai közös vámterület és pénzügyi
zóna ugyanis mindennapi harcot jelent új
kulisszák között és új módszerekkel a nemzeti
érdekek védelméért.” (268.)
A szakmonográfiáktól eltérõen Ormos Máriának ez a kötete nemcsak a 20. századdal foglalkozó történészek, hanem a legkülönbözõbb
rendû és rangú értelmiségiek és közéleti
emberek érdeklõdésére is joggal számíthat.
Az írások mindegyike könnyen olvasható és
érthetõ, többségükhöz jegyzetek sem társulnak.
Mindenkinek ajánljuk, aki az európai és a magyar történelem közelmúltja iránt érdeklõdik.
(Ormos Mária: A történelem vonatán. Európa és Magyarország a 20. században. Bp.:
Múlt és Jövõ, 2005, 277 p.)

Fehér Márta – Békés Vera
(szerk.): Tudásszociológia
szöveggyûjtemény

maga a program is magyarázható ily módon)
részben azért keltett olyan nagy visszhangot,
mert a klasszikus tudásszociológiára épülve
a nyugati társadalmak egyik leginkább féltve
õrzött tabujához nyúlt hozzá – a tudományos
tudáshoz.
Már a marxista hagyomány foglalkozott
azzal, hogy a lét milyen mértékben határozza meg a tudatot, egy-egy uralkodó osztály
gondolatai hogyan hatnak egész korszakokra
(17.). De a tudásszociológia programjának
kidolgozása Mannheim Károly nevéhez
fûzõdik, és „egyfelõl a gondolkodás léthez
kötöttségének elméleteként, másfelõl a lét
hezkötöttséget vizsgáló történeti-szociológiai
kutatási módszereként adódik számunkra”
(55.). Majdnem minden gondolatunk „léthez
kötött” – de Mannheim még kivételt tesz néhány
diszciplínával: „Míg a »2x2=4« kijelentésbõl
[…] nem látható ki, mikor és hol fogalmazta
meg, egy szellemtudományi-történeti mûrõl
mindenkor megállapítható hogy a »történeti
iskola«, a »pozitivizmus« vagy a »marxizmus«
nézetszerkezetében, annak is melyik fokán
alkották. Az utóbbi jellegû kijelentések
esetében a szemlélõ »álláspontjának« a meg-

Fehér Márta és Békés Vera szerkesztésében
az utóbbi évtizedek egyik fontos és sok vitát
kiváltó irányzatának, a tudományos tudás
szociológiai elemzésének legfontosabb szö
vegei kerülnek összegyûjtve az olvasóhoz.
A kötet a tudásszociológia forrásvidékérõl
származó tanulmányokon kívül a David
Bloor nevéhez fûzõdõ Edinburgh-i iskola ún.
„erõs programjának” legfontosabb szövegeit és
néhány értelmezõ tanulmányt tartalmaz.
Az erõs program a tudományos tudást
vizsgáló megközelítések közül talán a leg
több kritikát kiváltó program, hiszen oksági
magyarázatokat kíván adni arról, hogy véle
kedéseink miképpen keletkeztek, ráadásul
ezeknek a szociológiai magyarázatoknak
„pártatlannak” kell lenniük, sõt, „szimmetri
kusan”, ugyanolyan típusú okokkal kell
magyarázniuk az igaznak és hamisnak
tartott vélekedéseket. Ez a program (amelynek
szintén alappillére a reflexivitás, vagyis hogy

Romsics Ignác

történész
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ismerés eredményébe való »behatolásáról«,
a megismerési eredmény »létrelativitásáról«
beszélünk, […] szemben ama kijelentésekkel (mint az épp az imént említett »2x2=4«)
nem hatol bele – legalábbis nem a számunkra látható módon – az ítéletet alkotó
szubjektum álláspontja.” (60.) Az eszményi
megismerés paradigmájává váló egzakt
természettudományok esetében tehát úgy
látszik, „a genezis nem játszik bele a gondolati eredménybe”. (77.)
Ezt a status quo-t rúgta fel az erõs prog
ram azzal, hogy a szociológiai magyarázat
létjogosultsága mellett érvelt még a mate
matikai és logikai tudásunk esetén is. A mate
matika megalapozását vizsgáló wittgensteini
megjegyzések kapcsán Bloor „matematikaszociológiai” tanulmánya (Wittgeinstein és
Mannheim a matematika szociológiájáról).
Mivel a hagyományos „platonista” vagy „rea
lista” matematikafelfogás csak körbenforgó
érvekkel bizonyítható, Bloor célja egy alter
natíva kidolgozása, amely a matematikát
konzisztens szociológiai keretbe helyezi.
Sokan rettegnek az ilyen jellegû relativizá
lástól, de nem nyilvánvaló, hogy pontosan
mi is olyan rémisztõ ebben a lépésben,
hiszen – a wittgensteini mottót kifordítva
– mi kérlelhetetlenek vagyunk, ha a logika
törvényei nem is.
Hasonló problémákat feszeget egy ké
sõbbi, Bloor, Barry Barnes és John Henry
által írt könyv (A tudományos tudás szociológiai elemzése. Budapest, Osiris, 2002) egyik
újranyomott fejezete is, amely a matematikai
tudást finitista szemantikába ágyazva értel
mezi. Mivel az önevidencia egy (lokális) kul
turális tradíció természetesnek vett eleme, és a
konvenciók nincsenek „elõre beprogamozva
az agyunkba” (277.), így a konvenció és az
önevidencia szociológiai kategóriává és így
szociológiailag elemezhetõvé válik.
Bár a szöveggyûjtemény egyik fõhõse az
orwelli 1984-bõl is ismert és elhíresült 2+2=4,
illetve a 2x2=4 kifejezések (ha a Párt mondja,
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lehet 5), a kötet nem csak a matematikával
foglalkozik marxista alapokon. Durkheim és
Mauss immár klasszikusnak tekinthetõ, az
osztályozás elemi formáit vizsgáló tanulmá
nyát (113-132.), valamint Bloor „újraolvasását”
is tartalmazza a kötet. Durkheimék – magyarul a
hetvenes években már megjelent – tanulmánya
az ausztrál bennszülött törzsek osztályozási
szokásait vizsgálja. A nagyhatású munkát számos kritika érte (például felhasználhatók-e az
egyszerû törzsi osztályozások, ha kérdésünk
az osztályozás történeti kialakulásának és
fejlõdésének megértése). Megállapításaik,
miszerint a dolgok osztályozása az emberek (törzsön belüli) osztályozását tükrözi
vissza (120.) arra inspriálta Bloort, hogy
megvizsgálja a problémát az erõs program
szempontjából is, és a 17. századi Anglia
természetfilozófusait is hasonló szemmel
vizsgálja a Durkheim és Mauss újraolvasása:
az osztályozás és a tudásszociológia címû
tanulmányában. A párhuzamok meglepõek:
a kor vitáiban résztvevõk „a politikai kon
textust különbözõ fizikai világképek megal
kotására használták fel, és a törvény-háló
erõforrásait kihasználva fenntartották azt az
új tényekkel és új feladatokkal szemben. És
amint láttuk, az eredmény minden esetben
az volt, hogy a dolgok osztályozása reprodu
kálta az emberek osztályozását” (214.).
Bloor e fontos tanulmányán kívül szintén elõször olvasható magyarul a Kollektív
reprezentációk. A cikk a tudásszociológia
kapcsolatát hazánkkal még szorosabbra fûzi,
hiszen Bloor elõadása 1996-ban Miskolcon,
a Forrai Gábor szervezésében megrendezett konferencián hangzott el. A tanulmány
Durkheim és Barnes gondolataiból kiindulva
arra keresi a választ, hogy a tudásszociológiát
mennyiben segítheti egy önreferenciális
intézménymodell, amely az intézményeket
„mint az önmagukra való utalás eljárása által
jellemzett rendszereket” tekinti (229.), illetve
azt, hogyan indítható be egy ilyen struktúra
kialakulása.

Könyvszemle
A kötet gerincét alkotó írásokon kívül
fontos értelmezõ tanulmányok is megjelentek
a kötetben. Bence György 1972-es disz-szer
tációjának egy fejezete, amelynek különösen
utolsó oldalai megvilágító erejûek; Némedi
Dénes Durkheimet és az erõs programot
összevetõ filológiailag is érdekes tanulmánya
a bloori programot is kritikusan (de nem
elitélõen) vizsgálja. A két szerkesztõ és Martin Kusch cambridge-i professzor egy-egy
tanulmánya került a kötet végére. Békés Vera
inkább a durkheimi és antropológiai hagyományhoz illeszkedõen vizsgálja a tudomány
oktatásának rituális elemeit, míg Fehér Márta
újra kiadott cikkében az erõs program kritikáit és a félreértések forrásait vizsgálja. Végül
Kusch magyarra fordított történeti áttekintése
és manifesztója megpróbálja újra összekötni
a tudásszociológiai hagyományt az azt nem
kellõ mértékû kihívásnak tekintõ filozófiai
(és fõleg analitikus filozófiai) diskurzussal.
A kötet cikkei jól mutatják a tudásszo
ciológia beágyazottságát a filozófiába, szo
ciológiába, antropológiába és számos kap
csolatát a pszichológiához, a tudománytör
ténet-íráshoz – és nem utolsósorban a
magyar tudományos közösséghez.
Sajnálatos, hogy a kiadó nem biztosított
forrásokat olyan új fordításokra, mint például
Barnes fontos tanulmánya, a Social Life as
Bootstrapped Induction. A szerkesztõk is
megjegyzik az elõszóban, hogy Ludwik Fleck

munkáinak bemutatására nem nyílt lehetõség.
Ez a hiány hazánkban egyre szégyenletesebb
és mielõbb orvosolandó (Fleck lassan külön
kötetet is megérdemelne). Ezenkívül a nagyrészt
más kötetekbõl átvett tanulmányok nyomdai
elõkészítése bõven hagy kivetnivalót maga
után: sorkezdõ záró-zárójelek, egybeírt szavak, a
központozás hiánya mind zavarják az olvasót, és
minõsítik a kiadót. A 2002-ben megjelent Bizonyítás és önevidencia az Osiris (ma még kapható) kiadásában sem volt hibátlan – az egyetlen
hosszabb, 12 tételes formális levezetésben (230231.) az eredetihez képest két hibát tartalmazott.
Az átvett tanulmány a Typotex – matematikai
munkákat is gyakran kiadó – szerkesztõségében
még hét (!) hibával gazdagodott. Egy kétharmad
oldalas levezetésben kilenc nyomdahiba egy
gyakorlott és nagy kiadó nemtörõdömségét mutatja. Kevés pluszmunkával (bár talán ez lenne a
minimum) nagyon szép kötetet kaphatna kezé
be az olvasó – így fontos szövegek gyûjteményét
kapja az elõállítási költség sokszorosáért. De
talán ez is segít eloszlatni a hazánkban még ma
is gyakori félreértéseket a tudásszociológiával
kapcsolatban. (Fehér Márta – Békés Vera szerk.:
Tudásszociológia szöveggyûjtemény.Bp.:Typotex,
2005, 376 p.)

Zemplén Gábor

tudományfilozófus
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Ajánlás a szerzõknek
1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo
mányterületek közötti kommunikációt szeretné
elõsegíteni, ezért elsõsorban olyan kéziratokat
fogad el közlésre, amelyek a tudomány egészét érintõ, vagy az egyes tudományterületek
sajátos problémáit érthetõen bemutató témák
kal foglalkoznak. Közlünk téma-összefoglaló,
magas szintû ismeretterjesztõ, illetve egy-egy
tudományterület újabb eredményeit bemutató
tanulmányokat; a társadalmi élet tudományokkal
kapcsolatos eseményeirõl szóló beszámolókat,
tudománypolitikai elemzéseket és szakmai
szempontú könyvismertetéseket.
2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá
nyok esetében általában nem haladhatja meg
a 30 000 leütést (a szóközökkel együtt, ez kb. 8
oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanul
mány ábrákat, táblázatokat, képeket is tartalmaz,
a terjedelem 20-30 százalékkal nagyobb lehet.
Beszámolók, recenziók esetében a terjedelem
ne haladja meg a 7-8 000 leütést. A teljes kézira
tot .rtf formátumban, mágneslemezen és 2
kinyomtatott példányban kell a szerkesztõségbe
beküldeni.
3. A közlemények címének angol nyelvû
fordítását külön oldalon kell csatolni a közle
ményhez. Itt kérjük a magyar nyelvû kulcsszava
kat (maximum 10) is. A tanulmány címe után
a szerzõ(k) nevét és tudományos fokozatát, a
munkahely(ek) pontos megnevezését és – ha
közölni kivánja – e-mail-címét kell írni. A külön
lapon kérjük azt a levelezési és e-mail címet,
telefonszámot is, ahol a szerkesztõk a szerzõt
általában elérhetik.
4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt, (esetleg félkövér – bold) betû alkalmazható; ritkítás,
VERZÁL betû és aláhúzás nem. A jegyzeteket
lábjegyzetként kell megadni.
5. A rajzok érkezhetnek papíron, lemezen
vagy email útján. Kérjük azonban a szerzõket:
tartsák szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér;
a vonalas, oszlopos, stb. grafikonoknál tehát ne
használjanak színeket. Általában: a grafikonok,
ábrák lehetõség szerint minél egyszerûbbek le
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gyenek, és vegyék figyelembe a megjelenõ olda
lak méreteit. A lemezen vagy emailben érkezõ
ábrákat és illusztrációkat lehetõleg .tif vagy .bmp
formátumban kérjük; értelemszerûen feketefehérben, minimálisan 150 dpi felbontással, és
a továbbítás megkönnyítése érdekében a kép
nagysága ne haladja meg a végleges (vagy annak
szánt) méreteket. A közlemény szövegében tün
tessék fel az ábrák kívánatos helyét.
6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a
közlemény végén, abc sorrendben adjuk meg,
a lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek
az irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a
szövegben: (szerzõ, megjelenés éve). Ha azo
nos szerzõ(k)tõl ugyanabban az évben több
tanulmányra hivatkozik valaki, akkor a közlemé
nyeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük
megkülönböztetni mind a szövegben, mind
az irodalomjegyzékben. Kérjük, fordítsanak
különös figyelmet a bibliográfiai adatoknak a
szövegben, illetõleg az irodalomjegyzékben való
egyeztetésére! Miután a Magyar Tudomány nem
szakfolyóirat, a közlemények csak a legfonto
sabb hivatkozásokat (max. 10-15) tartalmazzák.
7. Az irodalomjegyzéket abc sorrendben
kérjük. A tételek formája a következõ legyen:
• Folyóiratcikkek esetében:
Alexander, E. O. and Borgia, G. (1976). Group
Selection, Altruism and the Levels of Organization of Life. Ann. Rev. Ecol. Syst. 9, 499-474
• Könyvek esetében:
Benedict, R. (1935). Patterns of Culture. Hough
ton Mifflin, Boston
• Tanulmánygyûjtemények esetén:
vonBertalanffy,L.(1952).TheoreticalModelsinBiology
and Psychology. In: Krech, D., Klein, G. S. (eds) Theoretical Models and Personality Theory. 155-170.
Duke University Press, Durnham
8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány
kefelevonatot nem küld, de az elfogadás elõtt
minden szerzõnek elküldi egyeztetésre közlemé
nye szerkesztett példányát. A tördelés során
szükséges apró változtatásokat a szerzõ egy adott
napon a szerkesztõségben ellenõrizheti.

