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A 2009-es év a Magyar Tudomány számára is a 
darwin évet jelenti, az elkövetkezendő hónapok 
folyamán számos közleményünk fog az evolúció-

elmélettel és annak gyakorlati alkalmazásával 
foglalkozni.  A főszerkesztő úgy gondolja, talán 
nem vét az illem ellen, ha szerkesztőként adott 

első interjúját ennek a kérdésnek szenteli. 

Sipos Júlia kérdéseire Csányi Vilmos válaszol

az adott elmélet alapján valamilyen gyakor-
latban is megfigyelhető jelenséget létrehozni 
vagy értelmezni. Ha igen, az elméletet ideig-
lenesen elfogadjuk, amíg nem születik jobb. 
Az evolúció elméleténél jobbat százötven éve 
nem találtunk, és segítségével elképesztően 
meggyőző, gyakorlati bizonyítékokat fede-
zünk fel nap mint nap. Csak egyetlen példa: 
az influenza igen kellemetlen betegség, gyó-
gyítani még nem tudjuk, védőoltásokkal 
ugyan jelentősen csökkenthetjük kellemet-
len hatásait; de csak a vírusok evolúciós vál-
tozásainak ismeretében folytathatjuk azokat 
a kutatásokat, amelyek végleges eltüntetésé-
hez szükségesek.

Darwin idejében még nem létezett a No-
bel-díj, de később nagyon sok Nobel-díjat 
kaptak azok a kutatók, akiknek munkáját az 
evolúcióelmélet tette lehetővé. A DNS szerke-
zetének és funkciójának felderítéséért például 
hárman kapták meg ezt a díjat, és ugye a 
DNS az az anyag, amely a darwini elmélet-
ben szereplő öröklődést és az öröklődés során 
megjelenő változatokat szolgáltatja a ter mé-
sze tes szelekció számára. Darwin idejében 
még a gén szót sem használták, de az evolú-
cióelmélet pontosan körülírta, ezért tartjuk 
Darwint korszakalkotó zseninek.

Milyen volt az evolúcióelmélet 
hazai fogadtatása annak idején?

A fajok eredete megjelenése után alig egy évvel 
már beszámolt róla egy folyóirat, a Budapes-
ti Szemle. Darwint 1872-ben választotta tisz-
teleti tagjává a Királyi Magyar Természettu-
dományi Társulat, és 1873-ban a könyv ma-
gyar fordítása is megjelent. Az iskolai tan-
könyvekben az ezernyolcszázhetvenes évek 
során tűnt fel. A természettudományok iránt 
érdeklődők között nagyon gyorsan elfoga-
dottá váltak Darwin tanai. 

Ezzel a kérdéssel a Magyar Tudomány még 
az idén egy részletesebb tanulmányban is 
kíván foglalkozni.

Hogyan támasztotta alá az evolúcióelméletet a 
modern genetika, milyen bizonyítékokkal 
szolgál?

Darwin lényegében használható genetikai 
fogalmak nélkül konstruálta az evolúció el-
méletét. Gregor Mendel, aki Darwin kortár-
sa volt, de sokáig nem törődtek a  felfedezé-
seivel, megtalálta az öröklődés egységeit – a 

„faktorokat” –, melyek segítségével, jó sokára, 
kialakult a genetika. A genetika hosszú ideig 
úgy operált a génfogalommal, hogy még 
elfogadott definíciója sem volt róla, de az 
1930-as években kiderült: a génelméletet al-
kalmazni lehet a populációk genetikai válto-
zásainak statisztikai leírására, és ez éppen az 
evolúcióelmélet keretein belül vált lehetsé-
gessé. Az előbb említett – a DNS szerkezete 
és funkciója közötti kapcsolatról szóló – fel-
fedezés pedig a második nagy evolúciós 
forradalmat hozta, a molekuláris biológiát, 
amely teljesen átalakította biológiai világké-
pünket, éppen az evolúcióelmélet alapján. 
Napjainkban az egyik legizgalmasabb ered-
ménye a mikro RNS-ek és funkcióik feltárá-
sa. Ez a rendszer a génfunkció szabályozásá-
nak evolúciós értelemben is újabb szint jét 
jelenti. Az utóbbi néhány évben pedig az 
egyedfejlődéssel foglalkozó tudományok és 
az evolúcióelmélet integrációja révén zajlik 
a harmadik nagy „forradalom”. Várunk még 
egy negyediket is, amely az agyról, a tudatról 
és az ember világának evolúciós értelmezé-
séről fog szólni.

Darwin egyik, nagy hatású szemléltető 
fogalma volt az „evolúciós fa”, ami vala-
mennyi ma élő lényt egy közös ősre vezetett 

Miért került ismét a tudományos diskurzus 
középpontjába Darwin, vagy ahogyan egy 
népszerű magazin fogalmazza: miért van 
Darwin „újratöltve”?

Ebben az évben, február 12-én volt Charles 
Darwin születésének kétszázadik, és novem-
ber 24-én lesz a fajok eredetéről szóló műve 
kiadásának százötvenedik évfordulója. Ezek 
a kerek fordulók adják a keretét a Darwin 
Év-nek, nálunk is és szerte a világon is.

Ez természetesen csak a keret; ami a tar-
talmat illeti, sokszor tekintik a XXI. századot 
a biológia évszázadának, mert a biológiai 
tudományok rendkívül gyors fejlődése már 
a mindennapi életünket is befolyásolja, és 
könnyen lehet, hogy ma a biológia az embe-
riség fennmaradásának is záloga. Az elterjedt 
új állat- és növényfajták, a rendkívül megnö-
vekedett mezőgazdasági termelékenység, az 
élelmiszeripar a biológiai ismeretek alkalma-
zásán alapszik, az orvostudományok elképesz-
tő fejlődése szintén. A molekuláris biológia, 
az immunológia, neurobiológia és az etoló-

gia gyors kialakulása és felfutása alapjaiban 
változtatta meg a modern ember életét.

A biológiai tudományok mindennapi 
gyakorlatának értelmezése pedig az evolú-
cióelmélet segítségével történik. Az evolúció-
elmélet nélkül nemcsak a legkorszerűbb 
megoldások hiányoznának a biológiából; 
még az értelmes kérdések nagy részét sem 
len nénk képesek feltenni. Az egyik vezető 
or vosi szakfolyóirat, az angol The Lancet ju-
tott erre a következtetésre, amely egy cikkso-
rozattal emlékezett meg Darwinról – nem 
hallgatva el azt sem, hogy annak idején a fo -
lyóirat szerzői nem különösebben támogat-
ták Darwin elméletét.

A tudományokban mindig a gyakorlat 
az elméletek bírája. A tudósok nagy élvezet-
tel konstruálnak elméleteket munkájuk so-
rán, legyenek bár fizikusok, kémikusok, 
bio lógusok. Saját elméletével kapcsolatban 
mindenki elnéző, de a kollégák figyelnek, és 
vehemensen gondoskodnak arról, hogy ha 
egy mód van rá, megjelenjen a megfelelő 
cáfolat. A döntő mindig a gyakorlat. Lehet-e 

Sipos Júlia interjúja Csányi Vilmossal
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vissza; az új fajok mindig egyetlen meglévő-
ből keletkeztek öröklődő változások révén, és 
ezek az elágazások alkották az evolúció fáját. 
Ma is él még ez a felfogás?

Az evolúciós fa nagyon leegyszerűsített kon-
cepció volt, noha igen sok esetben helyesen 
írja le a fajok közötti kapcsolatokat, de éppen 
genetikai ismereteink fejlődése mutatta ki, 
hogy a valós helyzet ennél sokkal, sokkal 
bo  nyolultabb. Ismerjük a horizontális gén-
transzfer jelenségét, ami géneket, egész gén-
csoportokat képes egymástól távol álló fa-
jokba eljuttatni, és ezért sokan azt gondolják, 
hogy az elágazó fa képe helyett egy hálózat 
jobban jellemezné az élőlények kapcsolatát 

– persze ez sem tekinthető át könnyen, nem 
egyszerű a kapcsolatok leírása. Tovább bonyo-
lítja ezt a képet az életképes hibridfajok kiala-
kulása. Hangsúlyozni szeretném, hogy ezek 
az újabb mechanizmusok az elmélet alap jain 
semmit sem változtattak, de segítenek a 
roppant bonyolult valóságot értelmezni.

Sok kérdőjel is maradt az evolúcióval 
kapcsolatosan. A mai tudósok eljuthatnak 
az evolúció mechanizmusának teljes 
megfejtéséhez?

Minden tudományos elmélet értékmérője az, 
hogy mennyi megválaszolatlan kérdést tud 
felvetni, és milyen lehetőségeket kínál a vá-
laszok megkeresésére. Az evolúcióelmélet, 
amelyben az evolúció nemcsak egy metafo-
ra, hanem részletesen kidolgozott modellje 
is a biológiai változásoknak, amely képes 
predikciókra, amelyet folyamatosan lehet 
kísérletekkel, megfigyelésekkel ellenőrizni és 
javítani, igen értékes elmélet, amelyben sok 
megválaszolatlan kérdés van. Máig vitatják 
az evolúció kutatói, hogy valójában mi az 
evolúciós változások valódi hajtóereje. Két 

egymással látszólag ellentétes nézet alakult 
ki: egyesek szerint egy-egy adott faj változá-
sának az az oka, hogy a körülötte lévők lassan, 
véletlenszerűen megváltoznak, és ha nem 
kí ván a fajok versengésében alulmaradni, 
ne  ki is változnia kell. A másik elképzelés sze-
rint a fajok nagy ökológiai hálózatai eljutnak 
egy stabilis állapotba, és ott már nem változ-
nak, csak akkor, ha az élettelen környezet, a 
klíma például megváltozik. Mindkét mecha-
nizmusra utaló jeleket meg lehet találni a 
fajok történetében. A legkorszerűbb vizsgála-
tok ezt a két mechanizmust együtt látják 
ki elégítőnek, a fajok véletlenszerű változása 
rövidebb távon hoz létre evolúciót, míg az 
élettelen környezet nagy változásai hosszú 
távon, évmilliókban mérve. Az evolúció te-
hát az anyag inherens tulajdonsága, amely 
megfelelő körülmények között önszervező-
dő, önmaguk stabilitására törekvő rendsze-
reket hoz létre, amelynek konkrét megjele-
nési formáit természetesen a külső adottságok 
is befolyásolják. A bioszféra egyike ezeknek 
a rendszereknek. Adósunk az elmélet még 
az élet keletkezésének pontos leírásával és 
kísérleti reprodukciójával. De minden bioló-
gus tudja, hogy ennek a megoldása is sokkal 
közelebbinek látszik, mint mondjuk, akár 
harminc évvel ezelőtt.

Megtalálhatjuk-e más tudományokban is 
az evolúció gondolatát?

Minden, a biológiával akár csak egészen lazán 
kapcsolódó tudományterületen alkalmaz ni 
lehet az evolúció elméletét. Nagyon komoly 
tudományterületté fejlődött a kultúrák evo-
lúciójának problémája. Evolúciónak tekint-
jük azokat a változásokat, amelyek egy olyan 
rendszerben jönnek létre, amelynek önmáso-
ló egységei vannak, és az önmásolások folya-
mán változatok is megjelennek. Ezen definí-

ció alapján több ilyen rendszerről beszélhe-
tünk, az élőlényeké az egyik. Az emberi 
kul túrákban a tárgyak, szokások, gondolatok 
azok az egységek, amelyek képesek arra, hogy 
másolódjanak, de a másolás a legritkább 
eset ben tökéletes, tehát változatok keletkez-
nek, és miután minden hasonló rendszer 
vé ges méretű, a másolás szelekcióval is jár, 
vagyis, megjelenik az evolúció. Ez ugye a 
társadalomtudományok területe. A kulturá-
lis evolúcióról szóló ismeretek ma már könyv-
tárakat töltenek meg.

De beszélünk például neurális evolúció-
ról is, amelyben a gondolatok a másolásra 
ké pes egységek. A különböző rendszerek 
hasonlóságainak tanulmányozása alapján az 
evolúció általános elméletének kérdései is 
felmerülnek. 

Az evolúcióelmélet nagyon fontos szere-
pet töltött be például a pszichológia fejlődé-
sében. A viselkedéstudományokban sok 
évtizedig a behaviorizmus irányzata volt 
uralkodó, amely az állatok viselkedésvizsgá-
latát egy-két fajra és szigorúan ellenőrzött 

laboratóriumi környezetre korlátozta. Vizs-
gálódásai központjában a tanulással módo-
sítható viselkedés állt. A sovány eredmények 
azt mutatták, hogy az állatoknál a tanulás 
mindig fontos tényezője a viselkedésnek, 
némelyeknél kisebb, másoknál nagyobb 
mértékben. Az a kérdés, hogy természetes 
környezetükben mire használják tanulási 
képességeiket, és vajon ezen kívül milyen 
vi selkedési mechanizmusaik vannak, a be-
haviorista elmélet korlátoltsága miatt fel sem 
merült. Az evolúcióelméletre alapozott eto-
lógia mozdította ki ebből a sötét sarokból a 
viselkedéstudományokat. Ma sokkal világo-
sabban látjuk a génhálózatok szerepét a vi-
selkedés kialakításában, és már azt is tudjuk, 
hogy a tanulási folyamat is kulcsingerek ha-
tására aktiválódik. A természetes viselkedési 
mechanizmusok és a tanulási képességek 
pon tosan tükrözik egy-egy faj életkörülménye-
it. Már ott tartunk, hogy evolúciós pszicho-
lógia néven egy valóban evolúciós alapokon 
nyugvó ember-pszichológia alakul ki, sok 
érdekes, új felfedezéssel.

Sipos Júlia interjúja Csányi Vilmossal
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névtelen koponyák igazságügyi 
orvostani vizsgálata

 Magyar Lóránt Pásztor Emil
 az orvostud. doktora, egyetemi orvosgyakornok  az MTA rendes tagja, professor emeritus
 Semmelweis Egyetem Semmelweis Egyetem Idegsebészeti Tanszék
 Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet epasztor@iif.hu
 magyar_l@yahoo.com

A Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Bizto-
sítás-orvostani Intézet „koponyagyűjteménye” 
nem tekinthető klasszikus értelemben gyűj-
teménynek. A Magyar Értelmező Szótár sze-
rint: „a gyűjtemény bizonyos tárgykörbe 
tartozó tárgyaknak határozott rend szerint, 
tudományos célra gyűjtött és megfelelő 
szempontok szerint rendezett összessége”. Az 
intézet ezen anyaga csak részben felel meg a 
gyűjteményhez kívánt feltételeknek. 

A leletanyag eredetének története a követ-
kező: ha egy ismeretlen, személyi adattal nem 
rendelkező tetemet találnak, akkor a hatályos 
jogszabályok szerint hatósági vagy igazságügyi 
boncolás elvégzése szükséges. Budapest és 
környékéről az úgynevezett névnélküli halot-
tak boncolását a fenti intézetben végzik. Az 
eltűnt személy után kutató rokonság a meg-
felelő dokumentáció bemutatása, az intézet-
ben végzett antropológiai, biológiai (geneti-
kai) és egyéb vizsgálatok – és így a keresett 
személy személyazonosságának bizonyítása 

– után temetheti el hozzátartozójának marad-

azonosítását lehetővé tevő szám); 2, a bonco-
lás ideje; 3, a koponya felfűrészelt vagy ép ál-
lapota; 4, nemiség; 5, az érbenyomat mély sége 
a koponyacsont belső felszínén; 5, a varratok 
állapota; 6, a fogazat állapota; 7, a feltételezett 
életkor; 8, a koponya szélessége (mm); 9, a 
koponya hosszúsága (mm); 10, koponyain-
dex (szélesség x 100 / hosszúság); 11, a kopo-
nya magassága (mm); 12, magassági index 
(magasság x 100 / hosszúság); 13, a koponya 
kerülete (mm); 14 az öreglik hossza (mm); 15, 
az öreglik szélessége (mm); 16, Camper-szög 
(arc szög); 17, a clivus állása; 18, koponyatra-
uma; 19, koponyafejlődési rendellenesség.

A koponyák számszerű megoszlása 
az első sorozat éveiben (1983–1993) (1. ábra)

Az 1. ábra mutatja az összegyűlt, ismeretlen 
személyazonosságú koponyák számát a vizs-
gált periódus egyes éveiben. Ugyanezen 
időszakban meghatároztuk az intézetben 
végzett összes boncolás számát évenkénti 
bontásban. Mindezek alapján két érdekes és 
fontosnak tartható megfigyelést tettünk, 
miszerint az 1990-es év, hazánkban a rend-
szerváltás éve, mind az összes boncolás száma, 
mind a névtelen esetek száma vonatkozásá-
ban fordulópontként szerepel. 

1, Az 1983–1989 között az intézetben 
végzett összes boncolás száma 28 549 volt, ami 
évi átlagban 4078 boncolást jelentett (min. 
1989-ben 3579, max. 1983-ban 4849). De 
1990–1993 között az összes boncolás száma 
csak 12 835 volt, ami éves átlagban 3183 bon-
colásnak felel meg (min. 1993-ban 3102, max. 
1990-ben 3324).

Az összes boncolás száma tehát a két idő-
szakban lényegesen változott, 22 %-al csök-
kent a második periódusban (1990–93). 

Az 1990-es évben az összes boncolás hirte-
len csökkenése (hosszú évekig stagnált) idő-
ben egybeesett hazánkban a rendszerváltozás 
időpontjával, ugyanakkor a boncolások elren-
delésének törvényi háttere a fenti időszakban 
lényegében nem változott.

2, Az intézetünkben tárolt, név nélküli 
koponyák száma az 1983–1989-es periódusban 
összesen 24 (min. 1986-ban 1, max. 1987-ben 
8), évi átlagban 3,2; az 1990–1993 periódusban 
pedig összesen 76 (min. 1990-ben 15, max. 
1993-ban 28), évi átlagban 19 volt. A későb-
biekben sem azonosított névtelen tetemek és 
így az általunk vizsgált koponyák számának 
drasztikus, 600–700 %-os növekedése szin-
tén az 1990-es évben következett be. 

Tanulmány

ványait. Rokonság hiányában, bizonyos idő 
után az ismeretlen tetemek önkormányzati 
elhantolásban részesülnek. Az esetlegesen ké-
sőbb szükségessé váló személyi identifikáció 
céljából, a szakmai irányelvek, valamint tör-
vényi rendelkezések szerint az intézet köteles 
minden tetem koponyáját és a személyi iden-
tifikáció céljaira (például az életkor és a ne-
miség meghatározása) legalkalmasabb egyéb 
csont részeket (felkarcsont és combcsont pro-
xi mális fejecse, a szeméremcsont ízületi felszí-
ne, a bordák szegycsonti vége) megfelelően 
konzerválni, és az elévülési idő lejártáig, leg-
alább húsz évig megőrizni. 

Az 1983–2006 között boncolt és eddig fel 
nem ismert személyek (547) maradványaiból 
az első száz koponyát, főleg kraniográfiai szem-
pontból vizsgáltuk meg részletesen. 

A vizsgálat első sorozata

Az első sorozatban az alábbi szempontokat 
vizsgáltuk, és kraniográfiás méréseket, számítá-
sokat végeztünk: 1, lábszám (a holttest egyedi 1. ábra • A koponyák számszerű megoszlása az első sorozat éveiben
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Nemek szerinti megoszlás (2. ábra)

A vizsgált anyag 20 %-a női, 80 %-a férfi nemű 
lehetett. Korábban ilyen megoszlást feltéte-
leztünk, sőt még kevesebb nőre gondoltunk. 
Ismeretes, hogy a nők, még nehéz körülmé-
nyek között is kevésbé elhanyagoltak, és na-
gyobb higiéniás igényeik vannak. A KSH 
2000. évi adatai szerint az alkoholisták között 
is lényegesen nagyobb a férfiak száma (férfi 
75,2 %, nő 24,8 %). Megfigyelhető, hogy az 
anyák és a nagyanyák felé nagyobb a család 
gondoskodása, mint a férfi családtagok felé. 
Azt a véleményt is megkockáztatjuk, hogy a 
magára maradt férfi hamarább válik honta-
lanná, mint a nő. Érdekes adat, hogy 10 %-kal 
csökkent a nők aránya a rendszerváltás utáni 
időben a korábbi évekhez viszonyítva.

A fogazat állapota

A boncolás adataiból arra is következtetni 
tudtunk, hogy a névtelen tetemek higiéniás 
viszonyai alacsony szinten álltak. Ez megnyil-
vánult a fogazatok állapotában is. Az esetek 
53,7 %-ában a fogazat nagy fokban hiányos 
volt, vagy teljes egészében hiányzott, azonban 

a vizsgált koponyák között magas volt az 
idősek (hetven év felettiek) száma. 13,7%-ban 
a fogazat hiányos volt, és csak 32,6%-ában 
találtunk jól megtartott fogazatot. 

Varratok állapota 

Három varrat, a sutura sagittalis, coronalis és 
lambdoidea elcsontosodását vizsgáltuk, amely 
normálisan a huszonöt-harmincadik életév 
között kezdődik, és az ötvenöt-hatvanadik 
évre fejeződik be. Tudni kell, hogy a három-
rétegű koponyacsont elcsontosodása rétege-
sen és nem egyszerre történik. Előbb a csont 
középső szivacsos (diploe) rétege, majd a 
belső tömör réteg (lamina interna) és legké-
sőbb a csont külső (lamina externa) rétege 
csontosodik össze. Vizsgálatunk során az ese-
tek 50 %-ában a varratok teljesen elmeszese-
dettek voltak. A varratok csak részben voltak 
elmeszesedettek az esetek 32 %-ában és még 
nyitottak voltak 18 %-ban.

Életkori megoszlás (3. ábra)

Az életkor becslésekor tekintetbe vettük a 
varratok és a fogazat állapotát, sok esetben 
rendelkezésünkre állott a szeméremcsont 

ízületi felszíne, a felkarcsont és combcsont 
proximális fejecsének kettéfűrészelt darabja 
is. A koponyavarratok alapján történő életkor 
meghatározást Douglas H. Ubelaker 1994-es 
ajánlása szerint végeztük. A szeméremcsont 
állapota alapján az életkort Judy Myers 
Suchey és Sheilagh T. Brooks módszere sze-
rint állapítottuk meg. A comb és felkarcson-
tok szivacsos szerkezetét Johann Szilvássy és 
Harsányi László standard ábráival vetettük 
össze. Ezek alapján az első sorozat száz eseté-
ből az életkori megoszlás ötévenkénti ábrázo-
lásánál legnagyobb csúccsal a hetven év kö-
rülieknél (18 %) találkozhatunk. Az átlagélet-
kor 46,2 év volt. A legfiatalabbak aránya a 
tizenhét és húsz év közötti korcsoportból, 
csak 4 % volt.

Érbenyomat a koponyacsontok belső felszínén 

A koponyacsontok belső felszínén, különösen 
a halántéki tájon az arteria meningea media 
(keményburki verőér) lefutásának megfelelő 
barázdák észlelhetők; ezeknek nagy jelentősé-
gük van bizonyos koponyasérülések esetén.

Az arteria meningea media a keménybu-
rokban foglal helyet, kifelé a csont felőli ol-

dalon jobban kidomborodik, és a csontban 
barázdát képez. Ha a csontbarázda mély, 
akkor abban jobban rögzül az ér. Ez a szituá-
ció ad lehetőséget arra, hogy a halántéktájon 
létrejövő egyszerű vonalas törés a csont kisfo-
kú hirtelen elmozdulása miatt a benne rög-
zült artériát elszakítsa. Így alakul ki az epi-
duralis hematoma (keményagyburkon kívü-
li vérgyülem). Gyors műtéti beavatkozás (a 
vérömleny eltávolítása) a beteg életét meg-
mentheti, és teljes gyógyuláshoz vezethet. 
Mű tét nélkül a fenti sérülés igen nagy valószí-
nűséggel a beteg halálát okozhatja. Ezt a 
prob lémát vizsgálatunk második sorozatában 
részletezzük.

Kraniometriai adatok 

Egy koponyát bármilyen célból is vizsgáljunk, 
szükséges néhány kraniometriás adat meg-
határozása. A Hermann Welcker által 1862-
ben ajánlott mérések és értékelések vetették 
meg az antropológia tudományos alapját, 
lehetővé téve az azonos mérési feltételeket 
emberi és állati koponyákon egyaránt.

Lenhossék József (1818–1888), a pesti 
egyetem Anatómiai Tanszékének professzora, 

2. ábra • A nemek szerinti megoszlás 3. ábra • Életkori adatok ötévenkénti eloszlásban
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aki a hazai antropológia megteremtőinek 
egyike volt, kraniometriás vizsgálatai során, 
egy-egy koponyán ötven mérést is végzett. 
Összesen hetvenhat csontos koponyát (hat-
vanegy az Anatómiai Intézetből, tizenöt a 
Nemzeti Múzeumból) értékelt morfometriai 
szempontból. Élő emberen sokkal több vizs-
gálatra, összesen 265-re került sor.

Nem kívántunk részletes morfometriai 
kutatásokat végezni, ezért a rendelkezésünk-
re álló első száz koponyán csak az alapvető 
mé réseket végeztük el, és a legfontosabb vi-
szonyszámokat (indexeket) határoztuk meg. 
A szakirodalom szerint legfontosabb adat a 
koponyaindex. Johann Friedrich Blumenbach 
(1752–1840) azt hangsúlyozta, hogy a fajok 
egyik fő jellegzetessége a koponya hossza és 
szélessége közti viszonyban rejlik (koponya-
index). Példának említi, hogy  „… a kaukázi 
(europid) koponya után készített viaszminta 
oldalvásti nyomás által néger, mellülről hát-
rafelé való nyomás által pedig kalmük alakot 
venne fel”. 

A koponya szélessége, hosszúsága

1912-ben Genfben definiálták a somatometriát 
mint vizsgálómódszert: a somatometria ana-
tómiailag meghatározott mérőpontokra, 
nemzetközileg standardizált mérőeszközökre 
és mérési technikákra épül. Meghatározták, 
szabványosították a mérőpontok helyzetét és 
az egyes mérőpontok közötti standard távol-
ságokat is. A koponyára vonatkoztatva ez a 
craniometria.

Méréseink szerint a koponyák hosszúsá-
ga átlagban 176,7 mm (szórás 7,2 mm) volt, 
(Lenhosséknál: 170 mm). A koponyák szé-
lességét átlagban 144,3 mm-nek (szórás 6,9 
mm) találtuk (Lenhosséknál 140 mm). Az 
ebből számított szélességi (más néven kopo-
nya-) index 81,6-nak (szórás 4,1) adódott. A 

koponyaindex számítása: koponyaszélesség x 
100 / koponyahosszúság.

Lenhossék szerint a magyarok ko ponya-
indexe 82,9, vagyis a magyarok koponyáját 
brachikephalnak (a gömbidomot job ban 
megközelítő formának) találta. Saját mérése-
ink, a fentiek alapján nagyon közel áll nak 
Lenhossék adataihoz. Az általunk kal kulált 
koponyaindex is beleesik a 80-84,9 közötti 
tartományba, ami a nemzetközi beso rolásban 
is a brachicephal fejet (rövidfej) jelenti.

A koponyák magassága átlagosan 134,8 
mm (szórás 6,7 mm) volt. 

A magassági index (koponyamagasság x 
100 / koponyahosszúság) 76,4 (szórás 4,01) 
volt az általunk vizsgált esetekben. Nemzet-
közi értékelésben a magassági index 75 és 78 
között mesocephalt (középfejet) jelent, és 
ezen csoportba tartozik az általunk vizsgált 
koponyák többsége. 75-ös magassági index 
alatt platycephal (laposfejű) koponyáról be-
szélünk és Lenhossék ebbe a csoportba tar-
tozó 74,7-es indexértéket talált. A magassági 
indexben tehát Lenhossék és a mi adataink 
eltérnek, de azért egymáshoz közeliek. 
Lenhossék a számításainál nem adott meg 
szórási értékeket, de ha a saját 4,01-es szórás-
hoz hasonló értéket Lenhosséknál is feltéte-
lezzük, úgy a két indexérték hasonlónak te-
kinthető. 

A koponyák kerülete

Anyagunkban tizenhét éves kornál fiatalabb 
tetem nem szerepelt, a valószínűsíthetően 
tizenhét és húsz év közöttiek száma is csak öt 
volt a százból. A teljesség kedvéért megemlít-
jük, hogy születéskor a koponya kerülete 
átlagosan 340 mm, havonta kb. 10 mm-t nö-
vekszik és az első év végére eléri az átlagos 450 
mm-t. A továbbiakban még lassan nő a ko-
ponya kerülete, majd kb. húsz-huszonhárom 

éves korban növekedése megáll az 500–520 
mm kerületi értéken. Mondhatjuk tehát, 
hogy anyagunkban, néhány kivétellel, a nö-
vekedésében már megállt (felnőtt) koponyá-
kat mértünk. 

Méréseink szerint a koponyák kerületé-
nek átlaga 510,2 mm (szórás: 15,6) volt.

Welcker a férfi és a női koponya kerülete 
közötti viszonyt is megállapította, ami 
100:97,7-nek bizonyult. A mi vizsgálataink 
szerint ez az arány: 100:97,1.

Öreglik

Az öreglik az agykoponya koponyaalapi fel-
színének közepén, vízszintesen helyezkedik 
el, ami biztosítja a fej tartását az egyenes já-
rásnál. A majomnál például az öreglik sokkal 
hátrább helyezkedik el a koponyaalapon.

Mi az öreglik méreteinek meghatározásá-
val az olyan kóros méretbeli eltéréseket akar-
tuk kiszűrni, amelyek a nyúltvelő-gerinc velő 
átmenet struktúráit károsíthatják. 

Az öreglik hosszúságát átlagosan 35,8 mm-
nek (szórás: 2,5 mm) találtuk, a szélesség át-
laga 30,6 mm (szórás 2,3 mm) volt.

Vizsgálataink szerint az idegi struktúrákat 
esetlegesen károsító fejlődési rendellenességet 
vagy trauma okozta szűkületeket nem talál-
tunk.

Petrus Camper (1722–1789) németalföldi 
anatómus arcszöge (arcprofilszög)

Elfogadott megállapítás, hogy a rasszok meg-
ítélésében az arckoponya döntő szerepet 
ját szik. Az arc formájának jellemzéséhez a 
szögfokban kifejezett Camper-féle arcszög 
zseniális felfedezés, mely ma is eredményesen 
használható. Erről szóló előadását Petrus 
Camper 1768-ban tartotta a párizsi Akadé-
mián, nagy sikerrel. Camper számára a mé-
rési módszer ötletét a görög-római klasszikus 

szobrok tanulmányozása adta. A camperi 
meghatározásnak az az alapelve, hogy a felső 
állcsont állása és az agykoponya között fenn-
álló viszony tükröződjék, mérhető legyen.

Az arcszög függőleges szára az orrgyök 
legmélyebb részét érintve a két metszőfog 
között vezet. A szög vízszintes szára a külső 
hallójárattól a járomíven át a szemüreg alsó 
peremének legmélyebb pontján át fut (Frank-
furti vízszintes). Az europid nagyrassz eseté-
ben ez a szög 80º–90º körül van. Klasszikus 
római szobrokon 95º, görög szobrokon 100º. 
A Camper-féle arcprofilszögmérési módszer 
állatoknál is alkalmazható – a felsőbb rangú 
emlősöktől (majmoktól) lefelé mindinkább 
hegyesebb ez a szög.

Saját koponyaméréseink esetében a Cam-
per-féle arcprofilszög 84,8º (szórás:4,1º) volt.

Ha a Camper-féle szög 80°-nál több: me-
sognathnak, középállásúnak; az olyanokat 
pedig, amelyeken az 79,9° alatt marad: 
prognathnak, kiálló, előreálló állcsontúaknak 
szokták nevezni. Lenhossék a vizsgált kopo-
nyák többségét prognathnak, míg mi meso-
gnathnak találtuk. Ugyanakkor a mi méré-
seink értéke (84,8°) pontosan illeszkedik a 
nemzetközileg elfogadott europid nagyrassz 
értékeihez (80–90°), és ezért a mi adatainkat 
látjuk reálisabbnak.

A clivus állása

Clivusnak nevezzük a csontos koponyaalap-
nak azt a részét, amely középen a töröknye-
regtől lefelé, az öreglik elülső pereméig terjed, 
és amelyen fontos agyalapi struktúrák, a híd 
és a nyúltvelő fekszik. A vizsgált koponyáink 
között 73 %-ban találtuk a clivus normálisnak 
tartható meredekségét (lefutási szögét). 15 
%-ban laposabb, 12 %-ban a normálisnál me-
redekebb állású clivust észleltünk. Eseteink-
ben a meredekebb vagy laposabb clivus állás 
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azonban nem volt olyan extrém fokú, hogy 
az önmagában okozhatta volna az idegi struk-
túrák esetleges károsodását.

Az első sorozat értékelése

Intézetünkben az 1983–2006 évekből össze-
gyűlt 547 koponyából a sorrendben első 
százat (az 1983–1993 évekből) két szempont-
ból vizsgáltuk. 1, Vizsgáltuk az esetek számát 
évenkénti megoszlásban és 2, elvégeztük a 
legfontosabb kraniometriás méréseket, vala-
mint meghatároztuk a viszonyszámokat 
(indexeket) is. Értékeltük az esetleges csontos 
fejlődési rendellenességeket, és adatokat 
kaptunk arra vonatkozóan, hogy milyen 
szempont/ok szerint lenne érdemes tanulmá-
nyozni az egész, 547 koponyából álló „gyűj-
teményt”.

Többféle magyarázatot találhatunk arra 
vonatkozóan, hogy 1990-től miért nőtt jelen-
tősen a névtelen tetemek (koponyák) száma 
a korábbi évekhez viszonyítva. A rendszervál-
tás politikai és társadalmi változásai lehetővé 
tették külföldi személyek hazánkba történő 
tömeges és kevésbé ellenőrzött beutazását. A 
munkanélküliség megjelenése és az ezzel gyak-
ran együtt járó családi konfliktusok a társa-
dalom perifériára szorult rétegeit hontalanság-
ba taszította, így jelentősen nőtt a hajléktala-
nok száma. A személyi szabadság megvalósu-
lásának lehetősége megkönnyítette a társada-
lomtól való elkülönülést, és könnyebb utat 
mutatott az utat az alkohol és drog irányába. 
Mind  ezek a tényezők növelték a névtelen 
tetemek számát.

Az általunk számított kraniográfiás mé-
retek és viszonyszámok (indexek) lényegében 
megegyeznek a Lenhossék József (1875) és a 
Bartucz Lajos (1938, 1966) által közölt és az 
europid nagyrasszra, így a magyarra is jellem-
ző értékekkel.

Amikor az első száz koponya ismertetett 
vizsgálatait elvégeztük, meggyőződtünk arról 
is, hogy további antropológiai vizsgálatokkal 
újabb adatok (felfedezések) nem várhatók, és 
hogy az egész anyagot – 547 koponyát – csu-
pán a koponyatörések szempontjából ér de mes 
további részletes vizsgálat tárgyává tenni.

A vizsgálat második sorozata

Az intézetünkben összegyűlt 547 koponyát 
egyenként kézbe véve, azokat négy nagy cso-
portba osztottuk:

295 esetben a koponyán nem találtunk 
sérülést vagy sérülésre utaló elváltozást (friss, 
gyógyulófélben lévő vagy gyógyult törést).

26 esetben észleltünk a koponyán fejlődé-
si rendellenességet az alábbi megoszlásban: 
sutura metopica (homlokvarrat) 15, nagyfokú 
asszimetria 6, synostosis atlanto-occipitalis (a 
nyakszirtizület összecsontosodása) 2, kiterjedt 
varratcsont képződés (Wormian) 2, turrice-
phalia (toronykoponya) 1. Ezek az elváltozá-
sok neurológiai tünetet az elváltozás csekély 
mértékéből adódóan valószínűleg nem okoz-
tak, haláloki szerepük nem volt.

A továbbiakban a koponyasérüléseket 
vizsgáltuk, melyeket enyhének vagy súlyosnak 
értékeltünk. Egyebekben megjegyezzük, 
hogy büntetőjogi értelemben a bántalmazás-
sal összefüggésben kialakuló csonttörések 
mindegyike súlyos testi sértésnek minősül.

102 esetben (18,6 %) olyan enyhébb, ko-
rábban bekövetkezett és főleg az arckoponya 
csontjait érintő traumás elváltozást találtunk, 
amelyek meggyógyultak, és haláloki szerepük 
nagy valószínűséggel nem volt. Az „enyhébb” 
sérülések az alábbiak voltak: orrcsonttörés 45, 
állkapocstörés 16, járomcsonttörés 13, hom-
loküreg elülső falának törése 9, az arcüreg 
elülső falának törése 7, a szemüreg felső pe-
remének törése 2, gyógyult koponyaboltozat 

törés 10. A korábban elszenvedett könnyű és 
gyógyult sérüléseknek ilyen feltűnően nagy 
száma arra utal, hogy az elhunytak életük 
folyamán gyakran válhattak testi sértés áldo-
zataivá.

129 esetet súlyos traumának; olyan kopo-
nyatörésnek nyilvánítottuk, amelyeket ön-
magában a csonttörés morfológiája alapján 
összefüggésbe lehetett hozni a bekövetkezett 
halállal. Ezekben az esetekben a boncolási 
jegyzőkönyveket is áttanulmányoztuk.

A súlyos koponyatörések 
vizsgálati szempontjai

A súlyos traumás eseteket az alábbi harminc-
egy szempontból vizsgáltuk: 
1. lábszám; 
2. a boncolás éve; 
3. életkor; 
4. nem; 
5. sérülések száma; 
6. friss sérülések jellege (vonalas, darabos, 

impressziós, perforáló, égés, egyéb); 
7. friss sérülések száma; 
8. friss sérülések helye (arc, koponyatető, 

halánték, koponyaalap); 
9. a koponyaűri struktúrák érintettsége a 

tö  résvonallal összefüggésben (keménybur-
ki verőér okozta barázda, piramiscsont, 
öreglik, a nyaki erek csatornái); 

10. a sérülések mérete (hosszúság, szélesség, 
mélység, átmérő); 

11. a csontállomány érintettsége (mindhá-
rom csontréteg, külső réteg, szivacsos ál-
lomány, belső kérgi állomány); 

12. a törött csontrészek peremei (éles, kissé 
lekerekített, lekerekített); 

13. a törések alakja (vonalas, hálózatos, tera-
szos stb); 

14. a törések lefutása (vízszintes, függőleges, 
haránt stb.); 

15. a gyógyult törések jellege; 
16. a gyógyult törések száma; 
17. a gyógyult törések elhelyezkedése; 
18. a koponyaűri struktúrák érintettsége 

gyógyult sérüléseknél; 
19. gyógyult sérülések mérete; 
20. gyógyult sérülések állományi érintettsé-

ge (külső-belső kéreg, szivacsos állo-
mány); 

21. a gyógyult sérülések alakja; 
22. a gyógyult sérülések lefutása; 
23. a halál oka (szándékoltság: öngyilkosság, 

idegenkezűség, baleset, természetes halá-
lok, nem meghatározott szándék); 

24. a sérülések haláloki szerepe; 
25. a halál pontos oka; 
26. a felfedezés ideje; 
27. a halálozás helye; 
28. a halál időpontja a sérülések kialakulásá-

nak feltételezett időpontjához képest; 
29. a kezelés jellege (kórházi, gyógyszeres, 

mű téti); 
30. a műtét típusa vagy jellege; 
31. a baleset jellege (munkahelyi, háztartási, 

közterületi, közlekedési). 

Évenkénti megoszlás (4. ábra)

A 129 súlyos koponyasérülés évenkénti meg-
oszlása a következő volt: az 1983-tól 1986-ig 
terjedő években valamint az 1988-as évben 
anyagunkban súlyos koponyasérülés nem 
volt. 1987-ben 1, 1989-ben 1, 1990-ben 4, 1991-
ben 4, 1992-ben 8, 1993-ban 10, 1994-ben 12, 
1995-ben 12, 1996-ban 8, 1997-ben 5, 1998-ban 
17, 1999-ben 10, 2000-ben 7, 2001-ben 6, 
2002-ben 6, 2003-ban 3, 2004-ben 5, 2005-
ben 8, 2006-ban 2 súlyosan sérült koponyát 
találtunk.

A súlyos sérülések évenkénti megoszlását 
összevetettük az összes vizsgált eset (547 ko-
ponya) évenkénti megoszlásával. 
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A fentiekből azt az egyértelmű következ-
tetést vonhatjuk le, hogy az eloszlási trendek 
azonosak; magasabb számú vizsgált koponya 
esetében a súlyos traumás esetek száma ará-
nyosan nő. A két eloszlási görbe között 0,83-
as korrelációs együtthatót kaptunk. (Megje-
gyezzük, hogy a fenti adatok mellett az inté-
zetben végzett boncolások száma 1983 és 2006 
között az évi 4500-ról 2500-ra csökkent).

Életkori megoszlás (5. ábra)

A súlyos koponya-agysérült személyek életko-
ri megoszlása: gyermek nem volt. A legfiata-
labb a 20-25 éves, a legidősebb a 70-75 éves 
korcsoportba tartozott. Átlagos életkor 48,4 
év, medián 47,5 év, modus 40 év volt. Hang-
súlyozni kell, hogy az életük delén levők, a 
40-45 éves korosztály a leginkább érintett a 
sú lyos koponyasérülés elszenvedését illetően.

Nemek szerinti megoszlás

A 129 súlyos koponyasérüléssel járó esetből 
92 % férfi (118 személy), és 8 % nő (11 személy) 

volt. Ez markánsabb különbség, mint amit 
vizsgálatunk első sorozatában találtunk. A 
tizenöt öngyilkos közül csak egy volt nő. Ez 
az adat teljes mértékben egyezik a világhírű 
francia tudós Émile Durkheim (1858–1917)1 
adataival, miszerint „a nők igen kevés szám-
ban követnek el öngyilkosságot, a férfiak 
öngyilkosságának csak csekély töredékét al-
kotják”. Az öngyilkossághoz hasonlóan, az 
idegenkezű haláloki csoportban csak egy nő 
volt kilenc férfi mellett. Baleseti halálozás öt 
nő és hatvankilenc férfi esetében történt. 

A nemek megoszlását vizsgálva a baleseti 
halál eseteiben a következőket találtuk: vonat 
ütött el egy nőt és tizenkét férfit; személygép-
kocsi ütött el egy nőt és tizenkét férfit; busz 
ütött el egy nőt (férfi halott nem volt). El-
esésből eredő halálozást találtunk nőknél két, 
férfiaknál huszonhat esetben. Egyéb típusú 

baleseti halálozás a nők esetében nem volt. A 
férfiaknál a baleseti halálokok közül a fenti-
eken kívül a magasból lezuhanás és a kihűlés 
emelhető ki.

A baleset körülményeinek ismeretében 
eleve feltételeztük a férfiak nagyobb számát, 
de ilyen nagymértékű eltérésre a két nem ha-
láloki viszonyait illetően nem számítottunk. 

Vizsgáltuk azt is, hogy milyen a leggya-
koribb halálokok nemek szerinti megoszlása. 
Mindkét nemnél leggyakoribb halálok a 
baleseti halálozás (összesen hetvennégy eset-
ben). Ezen belül a férfiak 58 %-a, és a nők 
45%-a halt meg baleset következtében. Jelen-
tős eltérést még az ismeretlen okú halálozás 
esetében találunk: ez a férfiaknál 8,4 %, nők-
nél viszont 18,2 % volt. A fenti adatok érté-
keléséhez fontos megjegyezni, hogy az isme-
retlen okú halálesetekben a holttestek előre-
haladott bomlása miatt a pontos halálok nem 
volt meghatározható.

A koponyákon (129 eset) talált traumás 
eltérések (6. ábra)

A boncolási jegyzőkönyvek tanulmányozása 
tisztázta a koponyákon talált traumás elválto-
zások mögött a halálhoz vezető történéseket. 
A koponyákon észlelt traumás eltérések pedig 
az alábbiak voltak: vonalas törés 42 %, im-

pressziós (benyomatos) törés 16 %, darabos 
törés 34 %, perforáló törés 6 % és égés 2 %. 

A koponyasérüléses balesetek biomechani-
kájában az akcelerációs erőhatás (a nyugalmi 
helyzetben lévő fejet mozgó tárgy ütése éri) 
és a decelerációs erőhatás (a mozgásban lévő 
test (fej) álló tárgynak ütközik) egyaránt sze-
repet játszhat, de a két mechanizmus ered-
ménye lényegében azonos.

A vonalas törések elhelyezkedése a követ-
kező volt: koponyatető 31 %, halántéktáj 31 
%, koponyaalap 31 %, arckoponya 7 %. Egye-
bekben megjegyezzük, hogy a koponyaalapi 
törések – mint gyakran meghatározó haláloki 

4. ábra • A vizsgált koponyák évenkénti eloszlása, az ismert nagytraumás esetek eloszlása

6. ábra

5. ábra • Súlyos sérültek életkori megoszlása

1 Durkheim a francia szociológia megteremtője, aki az 
1897-ben írott Az öngyilkosság című művével, mely a 
befejezett öngyilkosságra vonatkozik, szociológiatör-
ténetileg is nagyon jelentős alkotást produkált.
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tényező – részletesebb vizsgálata megerősítet-
te azt a feltételezést, hogy az agyalapi törések 
gyógyult vagy gyógyulófélben lévő állapotban 
kisebb arányban fordulnak elő, mint a friss 
sérülések. Ugyanis a gyógyulófélben lévő, és 
gyógyult koponyaalapi törés a struktúra bo-
nyolultabb, tagoltabb szerkezete miatt később 
már nehezen ismerhető fel.

A halántéktáji vonalas törés és az arteria 
me ningea media (keményburki verőér) okoz ta 
árok mélysége közötti összefüggés (1. kép)

A 129 esetet vizsgálva 51 (39 %) esetben talál-
tunk mély arteria meningea media benyoma-
tot, sekély benyomatot 43 (34 %) esetben fe-
deztünk fel. Az egyéb esetekben az érbarázdát 
közepesen mélynek értékeltük. 

Temporális (halántéktáji) elhelyezkedésű 
vonalas törést észleltünk 24 (19 %) esetben. Ez 

utóbbi kategóriából a mély meningea árkokat 
vizsgálva azt találtuk, hogy 12 (52 %) esetben 
az érbarázda mély volt, ez az összefüggés 
megerősíti azt a feltételezést, hogy a mély me-
ningea media árok mellett halántéktáji törés 
esetén a halálos kimenetel rizikója nagyobb.

A darabos törések elhelyezkedésénél az 
alábbi megoszlást találtuk: koponyatető 25 %, 
halántéktáj 25 %, koponyaalap 26 %, arcko-
ponya 24 % – vagyis a darabos törések a ko-
ponya minden tájékát közel egyenlő mérték-
ben érintették. A darabos törések kiterjedését 
a tájékok bevonódása szerint is vizsgáltuk: egy 
tájékra terjedő 19 %, két tájékra terjedő (főleg 
agykoponya) 16%, három tájékra terjedő (a 
teljes agykoponyára terjedő) 16 %, négy tájék-
ra terjedő (a teljes agy és arckoponyára terjedő) 
49%. Mivel a darabos koponyatörés általában 
igen nagy, az emberi erőt meghaladó, tompa 

erőhatás következménye; így a vasúti és köz-
úti balesetek magas száma magyarázhatja a 
négy tájékra kiterjedő törések magas arányát.

Az impressziós törések (2. kép) többsége 
a koponyatetőn volt észlelhető. Ilyen törést 
21 esetben (16%-ban) találtunk. A friss im-
pressziós törések közül (17 eset) baleset követ-
keztében alakult ki 9 (52%), önkezűség miatt 
jött létre 1 (6%), idegenkezűség miatt követ-
kezett be 2 (12%), természetes okú halálozás 
3 (18%), ismeretlen okból jött létre 2 esetben 
(12%). A fentiek magyarázataként megjegyez-
zük, hogy amennyiben a friss koponyasérü-
lést rosszullétet követő elesés okozta, és a sé-
rülésnek haláloki szerepe nem volt, úgy a 
halálozás természetes okúnak tekinthető. 

A koponyasérülések haláloki szerepe (7. ábra)

Összességében a sérülések haláloki szerepe az 
alábbiak szerint alakult: A koponya-agysérü-
lés – a szándékokoltságot figyelmen kívül 
hagyva – közvetlen halálokként szerepelt 78 
esetben (az esetek 60 %-ában), közvetett halál-
okként szerepelt 19 esetben (15 %), halálokként 
nem szerepelt 22 esetben (17 %, ami a termé-
szetes okú haláleseteknek felel meg) és halál-
oki szerepe ismeretlen volt 11 esetben (8 %).

Helyszíni halál

Vizsgáltuk azt is, hogy a halál hány esetben 
következett be: a helyszínen: 77 (60 %); a 
balesettől eltérő helyen: 4 (3,1 %); kórházban: 

1. kép • Felül: vonalas törés és két műtéti úton képzett, fúrt lyuk a jobb oldali fali tájékon; 
Alul: fenti törés a koponyaűr felől, a törésvonal a keményburki verőér barázdáit keresztezi.

2. kép • Benyomatos törés a jobb oldali fali tájékon. (a törésvonal a koronavarrat jobb szárára 
és a homlokcsont jobb oldalára is ráterjed)
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34 (26 %), ismeretlen helyen 14 (10,9). Men-
tőszállítás közben halálozás nem történt.

A sérülések kialakulásának szándékoltság 
szerinti megoszlása a helyszínen történt halá-
lozások esetén: öngyilkosság 14 (18 %) eset-
ben; idegenkezűség 7 (9 %) esetben; baleset 
45 (59 %) esetben és természetes okú halálozás 
11 (14 %) esetben fordult elő. Vagyis a helyszí-
nen elhunytak túlnyomó többsége baleset 
következtében halt meg.

A sérülések kialakulásának szándékoltság 
szerinti megoszlása kórházban történt halá-
lozások esetén: öngyilkosság 1 (3 %) esetben; 
idegenkezűség 2 (6 %) esetben; baleset 25 (73 
%) esetben; természetes okú halálozás 5 (15 %) 
esetben; nem meghatározható szándékú halá-
lozás 1 (3 %) esetben történt. Vagyis az ön gyil-
kosok nem jutottak el a kórházi ellátásig. 

Összefoglalás

A munkánk második sorozatában mind az 
547 koponyát vizsgáltuk, és megállapítottuk, 
hogy közel az esetek felében, 295 esetben, a 
ko ponyán sérülés jeleit nem találtunk. 26 
eset ben észleltünk a koponyán fejlődési rend-
ellenességet, döntő többségben sutura meto-

picát. 102 esetben egy korábban elszenvedett 
sérülés, javarészt gyógyult arccsonti törés 
(főleg orrcsont- vagy állkapocstörés) nyoma-
it találtuk. Sem a fejlődési rendellenességek-
nek, sem a fenti arccsonti töréseknek haláloki 
szerepük nem volt. A gyógyult sérülések vi-
szonylagosan nagy száma arra utal, hogy a 
ma gyar népességhez képest ezen személyek 
a halált megelőzően többször válhattak testi 
sértés áldozataivá. Figyelemreméltó adat, hogy 
összességében az esetek 42 %-ában találtunk 
valamilyen traumás eredetű eltérést.

Az egész anyagot vizsgálva (547 koponya) 
a koponyatrauma tekintetében az alábbi 
fontos megállapítások tehetők:

129 esetben (23,6 % ) a koponya sérülését 
súlyos traumaként értékeltük, amelyet össze-
függésbe lehetett hozni a halállal. Ezeket a 
ko ponyákat harmincegy szempont szerint 
vizsgáltuk meg. 

A súlyos koponyasérülések életkori meg-
oszlását vizsgálva a 40-45 éves korosztályt ta-
láltuk a leginkább érintettnek.

A nemek szerinti megoszlás analízise több 
érdekes adatot szolgáltatott. A súlyos sérülé-
sek között nagyon csekély a nők száma, csak 
8 % (11 eset) volt. A vonat által elütött tizenhá-
rom személy közül csak egy volt nő. Ezzel 
tel  jesen azonos a gépkocsik által okozott halá-
los sérülések nemek szerinti megoszlása. Mind-
 két nemnél a leggyakoribb halálok a bal eseti 
halálozás volt. Ismeretlen eredetű ha lálozás 
esetében viszont a férfiak esetében találtunk 
alacsonyabb előfordulást.

A koponyákon észlelt traumás eltérések 
az alábbiak voltak: vonalas törés 42 %, im-
pressziós törés 16 %, darabos törés 34 %, 
perfo ráló törés 6 % és égés 2 %.

A vonalas törések közül a koponyaalapra 
terjedő; a halántéktáji vonalas törések közül 
pedig a mély arteria meningea árok jelenthet 

nagyobb kockázatot a halálos kimenetel szem-
pontjából.

A darabos törések a koponyatetőn, az 
agy alapon, a halántéktájon és az arccsonto-
kon hasonló gyakorisággal jelentkeztek. A 
tájékok bevonódása szerint mind a négy tájé-
kot bevonó, vagyis gyakorlatilag az egész 
ko po nyát érintő darabos törés az igen nagy 
erejű tompa erőhatás (vonat-, tehergépkocsi 
ütközés) következménye volt.

Az impressziós törések többsége a kopo-
nyatetőn volt észlelhető. A 129 esetünkből 74 
(56 %) baleset következményeként alakult ki. 
Idegenkezűséget 10 esetben, az esetek 9 
%-á ban találtunk. Öngyilkosság 15 esetben 
(14 %) fordult elő. 

Az elhalálozás helyszínét vizsgálva megálla-
píthattuk, hogy a halál 77 esetben (60 %-ban) 

a helyszínen, eltérő helyen 4 esetben (3 %-ban), 
kórházban 34 esetben (26 %) következett be. 
Mentőszállítás közben halálozás nem történt.

Az elhunytak szándék szerinti megoszlá-
sára is kaptunk adatokat, miszerint a helyszí-
nen elhunytak döntő többsége baleset követ-
keztében halt meg és, az öngyilkos szándékú 
sérültek javarészt nem jutottak el a kórházi 
ellátásig.

Fotódokumentáció

A 129 esetből hatvanhárom esetben tartottuk 
fontosnak, hogy a koponyasérülésről fénykép-
felvételt is készítsünk. Összesen 170 felvétel 
készült a hatvanhárom esetről.

Kulcsszavak: névtelen koponyák, igazságügyi 
orvostan, kraniometria, koponyatörések

7. ábra • A koponyasérülések haláloki szerepe
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női nyelv? férfi nyelv?
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Huszár Ágnes
habitált kandidátus (alkalmazott nyelvtudomány), megbízott oktató

Pécsi Egyetem PTK Nyelvtudományi Doktori Iskola

Gendernyelvészetnek az alkalmazott nyelv-
tudománynak azt az ágát nevezzük, amely a 
férfiak és a nők nyelvhasználatának a bioló-
giai nem (szexus) és a társadalmi nem (gen-
der) által létrejött különbözőségét teszi meg 
kutatása tárgyául. Kutatási területté szervező-
dése már az 1970-es években megkezdődött, 
de igazi virágzása az 1990-es évekre tehető. 
Ekkor sikerült a téma iránt érdeklődőknek 
elméletileg meghaladniuk a beszélő embere-
ket szigorúan két (női, férfi) csoportra osztó 
dichotomikus szemléletet, módszertanilag 
pedig az anekdotikus megfigyeléseken, kis 
elemszámú kísérleteken alapuló kutatásokat. 
Az utóbbi évtizedekben nagyon sok új isme-
ret gyűlt össze a nem nyugati típusú kultú-
rákról is. Ezek hozzájárultak az elméleti po-
zíciók árnyaltabb kimunkálásához is.  

A nyelvi képességek 

A nyelvhasználatról megfogalmazott közke-
letű vélekedések – a „naiv nyelvészet” – szerint 
a nők nyelvi képességek tekintetében felül-
múlják a férfiakat. Közmondások szólnak a 
nők szavakészségéről: Asszonynak fegyvere a 
nyelve (magyar közmondás), vagy bőbeszédű-
ségéről: Előbb szárad ki az Északi-tenger, mint 
egy nő kifogy a szóból (jütlandi mondás). 

A nők nyelvi képességek tekintetében 
csakugyan túlszárnyalják a férfiakat, ezt tudo-

kább, mivel a nők alaphangja általában ma-
gasabb, mint a férfiaké. Ennek anatómiai oka 
az, hogy a férfiak hangszalagjai általában 
hosszabbak és vastagabbak. A fiúk és a lányok 
hangszalagjainak különbsége a nemi hormo-
nok, elsősorban a tesztoszteron fokozott 
ter melésének hatására kezd tíz-tizenhat éves 
korban kialakulni. Ennek következtében a 
férfiak zöngéjének alaprezgése a 100–200 Hz 
közötti tartományban helyezkedik el, míg a 
nőké a 150–300 Hz közöttiben. Ebből látha-
tó az is, hogy a két tartomány átfedésben van 
egymással, a közös területen helyezhetők el 
a magas hangú férfiak és a mély hangú nők. 
Az alaphangmagasság eltéréseit egyértelműen 
a biológiai nem determinálja.

Az viszont már nyilvánvalóan a szociális 
tanulás útján kialakult társadalmi nemből 
következik, hogy az egyes nyelvek női és fér-
fi anyanyelvi beszélőinek alaphangmagassága 
jelentősen eltér egymástól. A magyar nők 
alaphangja átlagosan 184 Hz, ami lényegesen 
mélyebb, mint a spanyol, francia, lengyel vagy 
orosz nőké. A férfiak esetében az átlagos 
hangmagasság 103 Hz. Spanyol beszélőknél 
jóval magasabb, a férfiaknál 130, a nők nél 
pedig 230 Hz az alapérték. Egy 1970-es évek-
ben lefolytatott vizsgálat amerikai férfiak és 
nők alaphangja között nagyobb magasságkü-
lönbséget mutatott ki, mint európai min ták 
között. Még nagyobb különbség van a japán 
férfiak és nők beszéde között. A nők bizonyos 
beszédstílusokban még a 400 Hz frekvencia-
határt is átlépik. Cseresnyési László (2004) 
írja, hogy a liftkezelőnőket Japánban külön 
trénerek tanítják magas hangon, „csicseregve”, 
sajátos intonációval beszélni. 

A szociális tanulás melletti érvet támasztja 
alá az a tény, hogy bár a hangmagasság testi 
alapja: a hangszalagok eltérő hosszúsága csak 
a kamaszkorban kezd kialakulni, a fiúk már 

hatéves koruk körül elkezdenek – a gégefő 
leszorításával, a hangzó üreg tudatos megvál-
toztatásával – mélyebb hangon beszélni, mint 
a lányok. Egy idegen nyelvvel való találkozás 
során a nyelvtanuló egyenesen rákényszerül 
arra, hogy megközelítse az adott nyelvet 
anyanyelvként beszélők szokásos alaphang-
magasságát. 

A férfiak és a nők beszéde különbözik 
egymástól még a tempóban is: a nők gyorsab-
ban beszélnek. Elsősorban angol és spanyol 
anyanyelvű beszélők megfigyelése alapján 
tudjuk, hogy a férfiak a tüdőből kiáramló 
levegő nagyobb hányadát használják fel hang-
képzésre, mint a nők. Másképpen fogalmaz-
va: a nők „levegősebb” kiejtéssel beszélnek, 
mint a férfiak. Az úgynevezett mondatfone-
tikai eszközökkel a nők gazdagabban élnek, 
dallamosabban beszélnek, változatosabb into-
nációs sémákat használnak, mint a férfiak.

A hangzó beszéd egyes paraméterei – ha 
nem is feltétlenül tudatosan – befolyásolják 
azt, hogy milyen képet alakítanak ki egy 
beszélő emberről. A magas hangon csicsergő 
butuska nő képe ellen védekeznek a politiká-
ban vagy a gazdaságban sikeres nők, amikor 
beszédmódjukban igyekeznek közelíteni a 
férfias normához. Erre jó példa Margaret 
Thatcher – Nagy-Britannia miniszterelnöke 
a nyolcvanas években –, aki megbízatásának 
ideje alatt megtanult mélyebb hangon és 
monotonabb intonációval beszélni. 

Fonológiai különbségek

Vannak olyan nyelvek, amelyekben a férfiak 
és a nők által használt nyelvi változatok rend-
szeres fonológiai oppozícióban különböznek 
egymástól. Ilyen r-z oppozíciót említ Otto 
Jespersen a csukcsoknál. A férfiak nirak 
‘kettő’, rerka ‘rozmár’ ejtésével szemben áll a 
nők nizak, zerka ejtése. A sumer nyelv női 

mányos módszerekkel is sikerült bizonyítani. 
Pszicholingvisztikai kísérletek igazolják, hogy 
a nőknek jobb a verbális memóriájuk, és a 
férfiaknál jobban teljesítenek szótalálási fel-
adatokban. Ezek a képességbeli különbségek 
nem függnek (anya)nyelvtől. Gósy Mária 
(1998) magyar nők és férfiak között mutatott 
ki e tekintetben jelentős eltérést a nők javára. 
Egy másfélmillió emberre kiterjedő amerikai 
metaelemzés adatai szerint a nők viszonylagos 
előnyt mutattak olvasásértésben, anagramma-
készítésben és esszéírásban, a többi nyelvi 
jel legű feladatban viszont nem voltak jobbak 
a férfiaknál. Összességében elmondható, hogy 
a nők csakugyan jobban teljesítenek számos 
nyelvi jellegű feladatban, mint a férfiak, de 
nem annyival jobban, mint ahogyan azt a 
közkeletű vélekedés tartja.

Gyümölcsözőbbnek látszik a nyelvhaszná-
latbeli eltéréseknek az egyes nyelvi szintekhez 
(is) kapcsolható elemzése.

A hangzó beszédben megmutatkozó 
különbségek

A férfi és a női beszédhang különbözik egy-
mástól, annyira, hogy egy telefonban meg-
szólaló ismeretlent is jó hatásfokkal tudunk 
nőként vagy férfiként azonosítani. Az azono-
sítást a beszéd akusztikai paraméterei közül 
az alaphangmagasság könnyíti meg legin-
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változata, az emesal a következő hangok hasz-
nálatának tekintetében tér el a férfiak által 
beszélt jelöletlen változattól, az emegir-től, 
g->m-, g->d-, -g>-b, d->z-. Claude Lévi-
Strauss a dél-amerikai nyambikvarák körében 
szerzett tapasztalatai alapján ír a nők selypítő 
beszédstílusáról, amely annak következtében 
áll elő, hogy a férfiakkal ellentétben némely 
beszédhangot nyelvheggyel képeznek. Nap-
jainkban is megfigyelhetők ilyen rendszersze-
rű különbségek. Egy viszonylag friss beszá-
molóban olvashattunk arról, hogy a Kairóban 
beszélt arab férfi és női változata abban kü-
lönbözik egymástól, hogy azokban a foneti-
kai helyzetekben, melyekben a férfiak t-t, d-t 
ejtettek, a nők a két beszédhang palatalizált 
változatait, a ty-t, gy-t használták.

Alaktani különbségek

Ebben a tekintetben alapvető kérdés, hogy 
van-e az adott nyelvben úgynevezett gram-
matikai nem. Vannak olyan nyelvek, amelyek 
a főneveket nyelvtani nem szerint csoporto-
sítják, ilyen értelemben beszélnek hímnemű, 
nőnemű főnevekről. A nem (latin genus) szó 
azt sugallja, hogy a főneveknek ez a csopor-
tokba rendeződése szorosan összefügg a (bio-
lógiai és/vagy társadalmi) nemmel. Ez azon-
ban nincs így, az úgynevezett nyelvtani 
nembe a főnevek alaktani (végződés) és je-
lentésbeli kritériumok alapján sorolódnak be, 
ezek között csak az egyik az úgynevezett ter-
mészetes nem. Természeti jelenségeknek, em-
ber készítette tárgyaknak vagy elvont fogal-
maknak – pedig ezek teszik ki a szóállomány 
túlnyomó többségét – nem is lehet „termé-
szetes nemük”. 

Ezzel összefüggésben vizsgálható, hogy a 
kommunikáció során mennyire kötelező az 
adott nyelvben a beszélő, a megszólított és a 
referált személy (társadalmi) nemének kife-

jezése. Magyarul – mivel a nyelv rendszerében 
nincsen nyelvtani nem – írhatunk olyan 

„nemileg semleges” szöveget, amelyekben 
semmilyen alaktani jelenség nem utal az író, 
vagy a többi szereplő nemére. Számos más 
nyelvben ez nem lenne lehetséges.

Azokban a nyelvekben – ezek közé tar-
toznak a finnugor nyelvek és például a török 
is –, amelyekben nincs grammatikai nem, is 
van mód emberekre referáló szavak esetében 
a természetes nem (férfi, nő) jelölésére. A 
magyarral rokon finnugor nyelvekben, a 
finnben és az észtben szimmetrikusan alkal-
mazott előképzők (prefixumok) segítségével 
utalhatnak a nemre. Vannak a magyar -nő, 

-né képzőkhöz hasonló funkciójú képzők (a 
finnben: -tár, -kko, az észtben: -tar, -nna), 
amelyekkel egy férfira utaló főnévből nőre 
utaló főnevet lehet képezni, hasonlóan a 
magyar orvos, orvosnő foglalkozásnévhez. 

A beszélő neme által indokolt 
szintaktikai választások

Kevés példa van arra, hogy valamely mondat-
tani formát csak férfiak vagy nők használná-
nak kizárólagosan. Ezek közé tartozik, hogy 
a hagyományos japán társadalomban a két 
nem szigorú elkülönülése miatt a nők számá-
ra korábban tilos volt férfiakkal szemben a 
direkt felszólító módú igelak használata. Nyil-
vánvaló, hogy ez a szabály nem követhető egy 
olyan világban, amelyben egyre több nő dol-
gozik a jogszolgáltatásban, egészségügyben, 
oktatásban, tehát hivatásának gyakorlása 
közben szociális kontrollfunkciót lát el. Nem 
elképzelhető, hogy egy rendőrnő ne adhasson 
parancsot beosztottjainak, ne tilthasson meg 
egy bűnelkövetőnek törvénybe ütköző csele-
kedet végrehajtását, csak azért, mert az illető 
férfi. Nem életszerű, hogy egy orvosnő ne 
utasíthassa betegét egy terápia elfogadására, 

éppen annak gyógyulása érdekében. A mun-
ka világában élő japán nők viselkedése meg-
változik, e tekintetben egyre jobban hasonlít 
a nyugati világ normáira. Tehát használnak 
nyílt felszólítást, ha szükséges, férfiakkal szem-
ben is. Ennek (is) következménye az, hogy 
újabban a női-férfi nyelvhasználati különbség 
a japán nyelvben kezd eltűnni, a nők is az 
eredetileg csak férfiakra vonatkozó szabályo-
kat követik.

A nyugati típusú társadalmakban nagyon 
kevés mondattani jelenség kötődik a nemileg 
specifikus nyelvhasználathoz. Amikor az 
1970-es években megjelentek Robin Lakoff 
alapvető írásai a női és a férfi nyelvhasználat 
különbségéről, különös figyelmet keltett az 
a kijelentése, hogy a nők a férfiaknál többször 
használják a visszakérdezést (tag-question) – 
például John is here, isn’t he? Ennek a magyar-
ban az ugye?, igaz?, hát nem? felel meg. Az 
utóbbi évtizedekben lefolytatott vizsgálatok 
alapján úgy látszik, hogy ennek a mondatta-
ni jelenségnek a gyakori használata nem a női 
nyelvhasználatra jellemző, hanem egyfajta 
bizonytalan viselkedésre. Aki gyakran alkal-
mazza, legyen férfi, vagy nő, biztos akar len ni 
abban, hogy a többiek egyetértenek vele. 

Lexika

A tizenhatodik századból ismerünk olyan 
leírásokat, amelyekben misszionáriusok és 
kereskedők olyan távoli, egzotikus helyekről 
számolnak be, ahol a férfiak és a nők más-más 
nyelven beszéltek. Ezeknek a leírásoknak és 
szószedeteknek a tüzetes elemzése azt bizo-
nyítja, hogy nem külön nyelvekről volt szó, 
hanem csak arról, hogy a nők a férfiak szó-
kincsének egy részét nem használhatták. A 
verbális tabuk példái közé sorolható, hogy a 
karibi nők nem szólíthatták a férfiakat a ne-
vükön, nem használhattak a harcra vonatko-

zó szavakat. A nyelvi tabuk egy különleges 
formája a zuluból ismert hlonipha, amely azt 
jelenti, hogy a menyeknek mindennapi be-
szédükben kerülniük kell nemcsak apósuk 
nevének, hanem ahhoz hangzásban akár tá-
volról is hasonlító szavaknak a kiejtését. 

A női és a férfi szóhasználat különbsége 
megfigyelhető Japánban is. Cseresnyési ír 
arról, hogy már a 12–16. század körül kialakult 
egy több száz szavas szókészlet, amelyet kizá-
rólag udvarhölgyek használtak. Ebből, vala-
mint az úrinők és a kurtizánok saját szókin-
cséből a 19–20. századra kialakult egy sajátos 
női szókészlet.

Úgy tűnik, a nyugati típusú társadalmak-
ban csak az utóbbi kétszáz évben vált a trágár 
szavaknak nyilvános használata – főleg a ma-
gasabb társadalmi osztályokhoz tartozó – nők 
számára tabuszerűvé, mivel ezek az erővel, a 
férfiassággal asszociálódtak. A szóállomány 
azonban a nyelvi rendszer leggyorsabban 
változó része. Ez vonatkozik a trágár, durva 
szavak használatának nemek közötti különb-
ségére is. Az 1940-es években végzett megfi-
gyelések egyértelműen igazolták, hogy a nők 
jóval kevesebb trágár szót használtak, mint a 
férfiak, ám a későbbi vizsgálatok jóval cseké-
lyebb különbséget mutattak ki. A mai fiúk 
és lányok beszéde alig különbözik egymástól 
a trágár szavak használatának tekintetében. 

Lakoff a hetvenes években megjelent 
írásában három olyan lexikai csoportot emelt 
ki, amelyet szerinte főleg vagy kizárólagosan 
a nők használnak:
• finom megkülönböztetésekre alkalmas 

színnevek, mint a mályvaszínű, bézs, bí-
borvörös 

• kedveskedő megszólítások és melléknevek, 
például: szivi, édi, tündi, aranyoskám

• töltelékszók, nyomatékosító elemek, példá-
ul: egy ilyen, hogy úgy mondjam.
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Ezek a megállapítások azonban legfeljebb 
a hagyományos női szerephez kapcsolódó 
szóhasználatra vonatkoztathatók, a kortárs 
női nyelvhasználatra nem igazolhatók. 

A nők és a férfiak eltérő normakövetése 

A nyelvi normakövetésre vonatkozólag a nők 
két, egymással összeegyeztethetetlennek lát-
szó állítást fogalmaztak meg: A nők nyelvi 
tekintetben konzervatívak, hagyományköve-
tők. • A nők nyelvhasználati újítók.

Ez az ellentmondás rögtön eltűnik, ha 
tisztázzuk, hogy a két állítás a nők nem azo-
nos csoportjára vonatkozik. A nyelvhaszná-
lati hagyományőrzők a tradicionális népi 
értékek iránt érzékeny, elsősorban idősebb 
vidéki asszonyok, de vannak ennek az érték-
rendnek elkötelezett ifjúsági szubkultúrák is. 
A tanultabb, városokban élő nők nyelvhasz-
nálatára jellemző a másik állítás, hogy alkal-
mazkodnak az össztársadalmi érvényességű 
sztenderd normákhoz. Tehát tisztább hang-
képzéssel, csiszoltabb szóválasztással, a televí-
zió és rádió bemondóihoz hasonló módon 
igyekeznek beszélni. 

A férfiak kevésbé törekednek a normatív 
nyelvhasználatra. Megfigyelhető körükben a 
szociális csoporttal való szolidaritást jelző „rej-
tett presztízsű” formák alkalmazása. William 
Labov amerikai és Peter Trudgill angliai vizs-
gálatai a huszadik század 70-es éveiben azt 
mutatták ki, hogy a helyi kötődésű csoportok 

– sörözőkben, sportrendezvényeken találkozó 
ismerősök – a sztenderdtől távol álló helyi 
nyel vi változatot beszélték. Ez a beszédstílus a 
férficsoportokon belüli szolidaritás kifejezője. 

A férfiak és a nők által alkotott szövegfajták

A szövegtípusok tekintetében is megfigyelhe-
tők nemi alapú korlátozások, ezek többsége 
a nőkre vonatkozik. Grúziában a vendégséget 

irányító házigazda, a tamada szerepét csak 
férfi láthatja el. A vallásos zsidóknál a pészachi 
szédereste rítusát az apa, annak hiányában a 
jelenlevők közül választott tekintélyes férfi 
vezeti. Bár az iszlám népek körében érvényes 
megszorítások többsége szintén a nőket kor-
látozza, vannak számukra fenntartott műfa-
jok is. Ide tartoznak több arab nyelvű kultú-
rában a hősöket megéneklő, megsirató versek, 
gyászdalok. Összességében mégis érthető az 
a feminista álláspont – ezt például Susan Gal 
képviseli –, mely szerint a „női hallgatás” a 
női hatalomnélküliség nyelvi megnyilvánu-
lása.

A nyugati típusú társadalmakban szinte 
hiányzik a nemi alapú kodifikált szövegtila-
lom. Kizárólag a katolikus papság számára 
fenntartott szövegek tartoznak ide. Ez azon-
ban nem jelent egyenlő hozzáférést a szöveg-
típusok mindegyikéhez, hiszen a szimbolikus 
hatalommal rendelkező szakmákban a leg-
utóbbi időkig férfihegemónia érvényesült. 
Cheris Kramarae leírja, hogy nagy-britanni-
ai angol nyelvű rádióadók még a nyolcvanas 
évek elején is elzárkóztak a nők hírolvasó 
bemondóként való alkalmazásától. Világszer-
te még napjainkban is elég kevés nőt látni a 
médiában igazán fontos – politikai, gazdasá-
gi – műsor irányítójaként, vezetőjeként.

Vegyes csoportokban folyó beszélgetések

Az 1980-as évek óta a gendernyelvészetben 
kitüntetett figyelem illeti azokat a beszélge-
téseket, melyekben férfiak és nők egyaránt 
részt vesznek. Egy több kutatás eredményeit 
összefoglaló metaelemzés a következő közös 
elemeket hozta felszínre:
• a nők kevesebbet beszélnek, mint a férfiak,
• a nőket gyakrabban félbeszakítják a férfiak,
• a nők ritkábban határozzák meg a beszél-

getés (rész)témáját,

• a nők gyakrabban beszélnek egyes szám 
első személyben, a férfiak többet használ-
ják az általános alany valamely gramma-
tikai formáját.

A vizsgálatok kitértek a magánszférában – 
családban – és a nyilvános térben – tudomá-
nyos tanácskozásokon, parlamentben, médi-
ában – zajló beszélgetésekre is. Pamela Fish-
man és Victoria Leto DeFrancisco férjek és 
feleségek beszélgetéseinek vizsgálata alapján 
arra a következtetésre jutottak, hogy ezeket a 
férfiak tartják uralmuk alatt. A párbeszéd 
szempontjából alapvető jelentőségű a téma, 
tehát az, amiről beszélünk. A felvett beszélge-
tésekben a nők több témát vetettek fel, de 
ezek jó részére a férfiak nem reagáltak. A nők 
sokkal több egyetértő megnyilvánulással, 
bólogatás, élénk szemkontaktus, igen, persze 
típusú bátorítással járultak hozzá a beszélgetés 
folytatásához. Összességében „keményebben 
megdolgoznak” a beszélgetésért, mint férfi 
partnereik.

Formális helyzetben lezajlott beszélgeté-
sek vizsgálata is mutatott különbséget a nők 
és a férfiak verbális viselkedésében. Kramarae 
az 1980-as években a tudományos közéletben 

– konferenciákon, kongresszusokon – folyó 
interakciók elemzése alapján arra a következ-
tetésre jutott, hogy a nők kisebb esélyt kapnak 
arra, hogy aktívan részt vegyenek a kommu-
nikációban, mint a férfiak. Vegyes közösség-
ben lefolytatott tudományos viták beszédlé-
péseinek (turn) elemzése azt mutatta, hogy 
ezeknek csak mintegy 30 %-a származott a 
női hozzászólóktól, s azok is általában rövi-
debbek voltak, mint a férfiaktól származó 
hozzászólások. 

Számos kutatás keletkezett a közbevágás 
(interruption, simultaneous speech, overlapping) 
vizsgálatára. A közbevágást – amikor valaki 
akkor szólal meg, amikor egy másik még 

beszél – általában a beszélgetés irányítása fe-
letti kontrollként értelmezik. A nyolcvanas 
években a közbevágások elemzése nőkből és 
férfiakból álló vegyes csoportokban divatos 
témának számított. Gyakran idézik Carol W. 
Kennedy és Carl Camden vizsgálatát, amely 
szerint a nemek közti közbevágások 96 %-át 
férfiak követték el „nők rovására”. A video-
felvétel azt is megmutatta, hogy a férfiak 
különösen gyakran vágtak nők szavába akkor, 
amikor azok mosolyogtak. Karsta Frank 
német és angol nyelvű vizsgálatok metaelem-
zése során bizonyította azt, hogy bár az esetek 
többségében csakugyan a férfiak vezettek a 
közbevágásban, de nem olyan arányban, mint 
egyes kutatások adatai alapján általánosítva 
feltételezték. 

Az etnometodológusok által általánosnak 
tekintett szabályt – egyszerre egy beszél – újab-
ban árnyaltabban értelmezik. Carole Edelsky 
különbséget tesz az egyedüli beszédhez való 
jog (single developed floor) és a közös beszédhez 
való jog (collaboratively developed floor) kö zött. 
Az első esetben csak a beszélgetés egyik részt-
vevője beszél, a másikban a többieknek is jo -
guk van az együttbeszélésre, arra, hogy együtt 
alakítsák a beszélgetést. Ma már nem tartják 
az együttbeszélést egyértelműen hatalomfitog-
tató, udvariatlan aktusnak, rámutatnak arra, 
hogy támogató, segítő céllal is létrejöhet.

Vannak, akik a férfiak és a nők minden-
napi kommunikációjának legfőbb különb-
ségét abban látják, hogy miért kezdenek el 
beszélgetni, mit gondolnak annak céljáról, 
értelméről. Sokan úgy vélik, hogy a nők a 
be szélgetést elsősorban kapcsolatépítés céljá-
ból kezdeményezik, míg a férfiak a problé-
mák közös megoldása érdekében. Barátnői 
csoportokban megfigyelhető egyfajta „rituá-
lis panaszkodás”, mindenki elmondja a saját 
gondját-baját. A beszélgetés megnyugtat, 
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mert szolidaritást sugall: „nem vagyok egye-
dül”. Férficsoportokban ezzel szemben ritu-
ális dicsekvés figyelhető meg: a sportban, 
üzleti életben vagy egyéb téren elért sikerek 
újraélése. Bár a két esetben az eszközök elté-
rőek, a cél – a csoporttag önértékelésének, 
elfogadottságának megnyugtató visszajelzése 

– hasonló lehet.

A női és a férfi szerep 
a nyelv szóállományának tükrében

Az egyes nyelvek szóállománya, szólásai, köz-
mondásai és szállóigéi alapján következtethe-
tünk arra, milyen az adott kultúrában a két 
nem társadalmi súlya, egymáshoz való viszo-
nya. Az angol, német, magyar szókincs elem-
zése a hatalommal bíró férfi szempontjainak 
elsődlegességét mutatta ki. Ez különösen 
szemléletes a nemi élettel kapcsolatos frazeo-
logizmusokban, csak egy példa: a nő odaadja 
magát a férfinak, a férfi magáévá teszi a nőt. 

Ha belelapozunk a szótárakba, jóval több 
nőkre, mint férfiakra vonatkozó, negatívan 
minősítő lexikai egységet találunk, például 
trampli, lotyó, piaci kofa (’durván veszekedő 
személy’). Az emberre gúnyból alkalmazott 
állatnevek jó része is nőre utal, például szuka, 
tehén, kanca. O. Nagy Gábor többezres szó-
lás- és közmondásgyűjteményében mintegy 
nyolcvan nőre utaló frazeologizmust találni. 
Ezek zöme a nők (lányok, asszonyok, öreg-
asszonyok) ostobaságára, erkölcstelenségére, 
pazarló és lusta, hiú és cifrálkodó természe-
tére vonatkoznak. Az egyik legjellemzőbb 
közülük: Asszonnyal beszélni, lóval imádkozni. 
Férfiakra referáló csak kettő van, azaz tulaj-
donképpen egynek két változata. Ez pedig 
így hangzik: A férfi már akkor is szép, ha egy 
fokkal szebb az ördögnél. Korunk folklórja, a 
vicc hasonló durvasággal bánik el az anyósok-
kal, a női sofőrökkel, és általában a (szőke) 

nőkkel. A kabaré és a belőle szívesen merítő 
reklám buzgón mutatja fel az állítólagos női 
ostobaságot. A magyarországi biztosítási és 
bankreklámok szinte kizárólag a buta nő to-
poszára építkezve adnak tanácsot arra, ho-
gyan fektessük be – náluk – a pénzünket.

Az adott nyelv szókincsébe, hagyományos 
és modern frazeologizmusaiba kódolt hatal-
mi viszonyrendszer (Dale Spender szavával: 
man made language ’férfiak alkotta nyelv’) a 
nyelvi relativizmus érvrendszere szerint legi-
timálja azt, és észrevétlenül beépíti a felnövek-
vő nemzedék szemléletébe.

A nemek között uralkodó hatalmi viszo-
nyok tükröződnek abban is, hogy a férfi 
szolgál az ember prototípusául, a nőt pedig 
hozzá képest határozzák meg. Ez vizuálisan 
is megjelenik, például a szabadot jelző közle-
kedési lámpák férfit jelölő pálcikafigurájában, 
de a verbalitásban még erőteljesebben. A 
foglalkozásnevek és a munkahelyi beosztással 
járó megnevezések nemi szempontból elvileg 
semlegesek. Az igazgató, a tanár, az orvos vo-
natkozhat férfira és nőre is. Pszicholingvisztikai 
vizsgálatok kimutatják azonban, hogy még 
ezeknek a szavaknak is van nemi konnotáció-
juk, a magas presztízsűek – igazgató, ügyvéd, 
képviselő – férfit, az alacsony presztízsűek – 
elárusító, kiszolgáló, ápoló – nőt idéznek fel. 

A nyelvhasználat nemi alapú eltérései 

A mindennapi nyelvhasználat úgy is megkü-
lönbözteti a férfiakat és a nőket, hogy az 
utób biakra nem is utal mindig külön. Ha 
ku tatókról beszélnek, bár a szó maga elsősor-
ban férfira vonatkozik, valószínűleg beleértik 
a kutatónőket is. A grammatikai nemet meg-
különböztető nyelvekben a mindenkire uta ló 
formát generikus maszkulinumnak hívják. 
Egyes vélekedések szerint ez a szóhasználat 
nem elfogadható, hiszen például a kollégák 

megszólításba a nők beleérthetőek vagy sem, 
a férfiak azonban mindenképpen. Vannak 
nyilvánvalóan kirekesztő megnevezések. 
Amikor arról hallani, hogy az államférfiak 
vagy honatyák a parlamentben teszik a dolgu-
kat, a hír megfogalmazása eltünteti a képvi-
selőnők amúgy sem népes csoportját.

A magyarban a két nem megszólítása is 
felemásan alakult. Ehhez a nők magyarorszá-
gi névhasználata is hozzájárul. 1895-ben, a 
polgári anyakönyvezés bevezetésekor a férjes 
nők névhasználatát úgy szabályozták, hogy a 
Kis Lajosné formát tették hivatalossá. A nő, 
aki eredeti családnevét apjától kapta, egy 
másik családba való átlépését jelzi azzal, hogy 
felveszi férje családnevét. Az új névforma je-
lentése: ’Kis Lajos felesége’. Ez a névforma 
egy tradicionális családmodell nyelvi lenyo-
mata. 1953-től kezdve már többféle névforma 
között lehet választani, de még mindig azok 
a formák a népszerűbbek, amelyek utalnak 
az illető házas voltára, pl.: Kisné Nagy Éva. 

A magyar nyelvhasználatban történetileg 
nem alakult ki férfiak és nők azonos szintű, 
udvarias megszólítására alkalmas nyelvi elem. 
Míg az úr használható családnév, foglalkozás-
név, beosztás megnevezése mellett, a lexikai-
lag párjának tekinthető asszony használati 
köre korlátozottabb. Kis Lajost szólíthatjuk 
Kis úrnak, mérnök úrnak, igazgató úrnak, 
feleségét legfeljebb miniszter asszonynak, ha 
ez a beosztása, de az asszony sem a családnév, 
sem a foglalkozásnevek többsége mellé nem 
illik. Csak a magas presztízsű foglalkozások, 
beosztások mellett használják, a többi mellett 
a -nő képzőt, például tanárnő, doktornő, ügy-
védnő. Tehát Kisné Nagy Évát egyszerűen nem 
tudjuk udvariasan, de kellő távolságtartással 
megszólítani. A Kisné lekezelő, az Éva pedig 
bizalmaskodónak tűnik, ha az illetőt alig is-
merjük.

Ez a helyzet fordítási problémákat is fel-
vet: a német frau, a francia madame stb. át-
ültetésének kérdését családnév mellett. Nem 
csak az a baj ezzel, hogy a magyarban a fog-
lalkozásneveknek nincs férfiakra, nőkre ki-
épülő párhuzamos rendszerük, hanem az, 
hogy a mindennapok kultúrájából hiányoz-
nak a megszólításra és említésre egyaránt al-
kalmas, egyenlőséget kifejező nyelvi formák. 
Használatos ugyan a hölgyem, asszonyom 
megszólításként – ez alkalmazható idegenek-
kel is – de sokan, főleg a fiatalok idegenked-
nek tőle. A mindennapi életben, sőt a nyelvi 
példát mutató médiában ennek következté-
ben gyakran előfordul, hogy azonos társadal-
mi helyzetű férfiakat és nőket különböző 
mó don szólítanak meg. Amíg a férfiaknak 
kijár a beosztásuk neve + úr megszólítás, a 
nőket bizalmaskodva a keresztnevükön vagy 
annak becézett változatán szólítják meg. 

Hogyan szüntethető meg 
a megkülönböztető nyelvhasználat? 

A nemi alapú hátrányos megkülönböztetést 
szexizmusnak nevezzük. Az egyik nemet – 
gyakorlatilag szinte kizárólag a nőket – kire-
kesztő, megbélyegző nyelvhasználattal kap-
csolatos kritika vonatkozhat 1. a szóállomány-
ra, 2. a nyelvhasználatra.

A szóállományra vonatkozó kritikák zö-
me a nők által betöltött foglalkozásoknak, 
illetve a női munkavállalóknak a megneve-
zésére, megszólítására vonatkozik. A szóállo-
mány vizsgálata az angolban, a németben és 
a franciában azt mutatta, s ez lenne az ered-
ménye egy magyar felmérésnek is, hogy a 
legtöbb foglalkozásnév elsősorban férfi mun-
kavállalóra utal, például mérnök, orvos, hegesz-
tő. Ha fontosnak tartunk utalni az illető 
sze mély nemére, akkor ebből képzővel kell 
alkotnunk egy nőnemű változatot: mérnöknő, 
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orvosnő, hegesztőnő. Ezzel szemben van na-
gyon kevés, alacsony presztízsű foglalkozás, 
mely már megnevezésében is nőre utal, pél-
dául konyhalány, kofa, háziasszony. Ezeknek 
nincs férfira referáló megfelelőjük. Van ugyan 
egy-két hasonló módon diszkrimináló, férfi 
munkavállalóra utaló foglalkozásnév, például 
liftesfiú, de a nőket érintő diszkrimináló meg-
nevezés mindenképpen számosabb. A femi-
nista nyelvkritika álláspontja az, hogy a fog-
lalkozások leírásából, megnevezéséből, s így 
az álláshirdetésekből is ki kell iktatni a nem-
re vonatkozó utalást. Nemileg semleges 
foglalkozásneveket kell kialakítani, hogy a 
név ne tartalmazzon – az egyik nemre vonat-
kozólag szükségszerűen negatív – konnotációt. 
Ezt az igényt manapság már kielégítik a fog-
lalkozási protokollok, az oktatásban a szakok, 
szakirányok megnevezései. A nemi megkü-
lönböztetést nem tartalmazó foglalkozásnév-
re jó példa az óvodapedagógus, bár a képzésben 
részt vevők és a hivatást gyakorlók között ma 
még többségben vannak a nők, az óvónők. Az 
angol nyelvterületen a nemi megkülönböz-
tetést már régebben felszámolták az álláshir-
detésben, sőt a mindennapi beszédben is. 
Elterjedt a chairman helyett a chairperson, a 
cameraman helyett a cameraperson, a fireman 
helyett a firefighter, a mailman helyett a mail 
carrier. Számos országban léteznek semleges 
foglalkozásneveket tartalmazó ajánló listák, s 
ezeket a politikai támogatás erősségétől füg-
gően  többé-kevésbé figyelembe is veszik. 

A szóállományra vonatkozó kritika érvei-
nek érvényesítése nem egyszerű, de mivel a 
hivatalos szóhasználat előírásokkal szabályoz-
ható, végső soron döntés kérdése.

A társadalmi nyelvhasználatra vonatkozó 
kritikának jóval nehezebb érvényt szerezni. A 
társadalmi kommunikációban megnyilvánu-
ló aszimmetrikus formák az évtizedes meg-
szokás következtében nehezen változnak. 
Mindenekelőtt kellene találni egy olyan 
semleges megszólítási formát, amely nem 
rekeszti ki a nőket. Az intézményi kommu-
nikációban, a médiában pedig meg kell 
szüntetni a nemi alapú megkülönböztetés 
minden formáját.

A magyarországi gendernyelvészet 
rövid története

A férfi és a női nyelvhasználat különbségével 
foglalkozó magyar kutatók először Miskol-
con találkoztak 2005-ben, a Magyar Alkal-
mazott Nyelvészek és Nyelvtanárok XV. 
konferenciáján. Ez a kerekasztal-beszélgetés 
annyira inspiráló volt, hogy anyagát – önálló 
tanulmányokkal kiegészítve – 2006-ban meg 
is jelentették. 2005-től kezdve a Szegedi Tu-
dományegyetem Anglisztikai és Amerikanisz-
tikai Intézete minden évben rendez gendertu-
dományi konferenciát filozófusok, irodalom-
tudósok, nyelvészek közreműködésével. A 
téma iránt érdeklődők egyre több egyetemi 
és doktori kurzuson bővíthetik ismereteiket. 
Az oktatás és a kutatás együttműködése szak-
dolgozatokban és doktori disszertációkban 
ölt testet. A 2008-ban, Hamburgban megje-
lent német nyelvű kötettel pedig a magyar-
országi genderkutatás a nemzetközi szakmai 
közönség elé tárta eredményeit. 
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Motivációk

Több évtizede foglalkoztatnak bennünket a 
három centrum versenyképességi küzdelme-
inek kérdései. A társadalombiztosítási (TB) 
rendszerek versenyképességet befolyásoló 
szerepére a rendszerváltozás körül irányult rá 
az érdeklődésünk. (Botos J. 1997, 1999)

A közpénzügyekbe és a társadalombizto-
sítási rendszerekbe való alaposabb gyakorlati 
elmélyedés arra döbbentett rá bennünket, 
hogy a TB mind a két változata, a tőkefede-
zeti és a felosztó-kirovó rendszer is inkább 
gátolja, mint segíti a humántőke újratermelődé-
sét. Amennyi jót hozott a társadalombiztosí-
tás az aktív generációknak a személyes idős-
kori létbiztonság megteremtésével, annyi 
távlati kárt okozott a gyermekvállalás fontos-
ságának csökkentésével. A fertilitási ráták 
alakulásába természetesen számos más fontos 
tényező is belejátszott, így mindenekelőtt a 
születésszabályozási lehetőségek elterjedése. 
Bizonyos azonban, hogy a TB-nek is szerepe 

séreltük tehát a nemzetközi gazdasági egyen-
súlyhiányokat a társadalombiztosítási model-
lekkel összekapcsolni és ezáltal a régiók és 
egy ben a társadalmi modellek versengésének 
magyarázatához némi hozzájárulást adni. A 
három centrum versenyének legújabb szaka-
szát – melyben a harmadik centrum immár 
nem csupán Japánt, de a hatalmas népességű 
Kínát is jelenti –, megpróbáljuk úgy értékel-
ni, hogy abból az európai és hazai reformok-
ra érvényes következtetések levonhatóak le-
gyenek.

A kutatás előzményei

A téma gyökerei az időben messzire nyúlnak. 
1988 óta találkoztunk a TB konszolidálásának, 
vagyonnal való ellátásának kérdésével. Már 
akkor látható volt a társadalombiztosítás 
rejtett adóssága, amit csak egy később felhasz-
nálható vagyon juttatása enyhített volna. Az 
elmúlt évtizedben pedig az került figyelmünk 
középpontjába, hogy a nemzetközi versenyké-
pességnek milyen kapcsolata van a társadalom-
biztosítás rendszerével. Természetesen igyekez-
tünk feldolgozni a téma csaknem teljes hazai, 
és jelentős mértékben a releváns külföldi 
szakirodalmát is.(Amely óriási, így csak sze-
melvényekre szorítkozhattunk.) Néhány 
cikk ben, tanulmányban foglalkoztunk ezzel 
a kérdéssel. (Botos K., 2006a, 2007e; Botos 
J., 2007)

A magyar közgazdászok – hagyományaik-
hoz méltóan – élen jártak a fontos folyamatok 
felismerésében. Így a nyugdíjreform szükséges-
ségének megfogalmazásában és megvalósítá-
sában is az elsők között voltak, s nem csupán 
a régióban. Már 1993-ban megszületett az 
önkéntes biztosító pénztárakról szóló törvény, 
majd – éppen tíz esztendeje –, a magyar par-
lament létrehozta a kötelező magánnyugdíj-
pénztár pillérét. Maga a változtatás abból a 

felismerésből indult ki, hogy nem kis mérték-
ben a demográfiai tényezők következtében a 
társadalombiztosítás rendszere sürgős reform-
ra szorul, mert hosszabb-rövidebb távon 
fenn tarthatatlanná válik. (Volt olyan érvelés 
is, hogy az implicit adósságok explicitté téte-
le segíteni fogja a gazdaságpolitikát a helyes 
igazodás szükségességének felismerésében. 
Kár, hogy ez nem vált valóra. Így a változás 
nem kevés nehézséget okozott – de ezért nem 
a reformerek a felelősek.) A nyugdíjrendszer 
változtatásával kapcsolatos szakmai vita nap-
jainkban is folytatódik. Eredetileg azzal indult, 
hogy át kell térni a tőkefedezeti nyugdíjrend-
szerre, s az megoldja a fenntarthatóság prob-
lémáját. Igaz, meglehetősen lecsökkenti a 
rendszer szolidaritási elemeit. Tíz év elteltével 
már itthon is belátják – ami a nemzetközi 
szakirodalomban már elismert –, hogy ko-
rántsem feltétlenül igaz ez az állítás. Tagad-
hatatlan, hogy a tőkefedezeti rendszer növel-
heti a megtakarítási kedvet. A magunk részé-
ről (Botos J. – Botos K., 2006a, 2006b) 
hang súlyoztuk, hogy ez csak pénzügytechni-
kai változás, mert előbb-utóbb felosztó-kiro-
vóvá válik minden tőkefedezeti rendszer, ha 
éretté válik. Ez akkor következik be, amikor 
a demográfiai folyamatok hatására a megtaka-
rítások túlsúlya átvált a kifizetésekre. Ezt most 
már széles körű nemzetközi szakirodalom 
támasztja alá. A tőkefedezeti rendszer – más-
ként fogalmazva – azt jelenti, hogy a kötelező 
újraelosztási rendszerből, az államháztartásból 

– melynek a TB részét képezi –, áttoltuk a 
problémát az önkéntes újraelosztás, a bank és 
biztosítás körébe. De az alapvető gondokat 
ezzel még messze nem oldottuk meg! 

„Igazi”, tényleges reformot azon paraméterek 
megváltoztatása jelenti, amelyek a rendszer 
egyensúlyát – formától függetlenül – bizto-
síthatják: a nyugdíjkorhatár s a járulékok, 

van a gyermekvállalás csökkenésében. Meg-
fogalmazódott bennünk egy ezt feloldó komp-
lex reform szükségessége, amely tizenhét-tizen-
nyolc évvel ezelőtt még koraszülöttnek hatott, 
legalábbis a magyar közéletben. Ma már 
tudjuk, hogy több mint ötven éve hasonló 
gondolatot vetett fel Adenauer kancellár ta-
nácsadója, Wilfrid Schreiber is, de akkor még 
Németországban sem volt hozzá politikai 
tá mogatás. (Althammer et al., 2004) 

Úgy tűnik, hogy most már a külföldi 
szaktudomány ismét hasonló gondolatokat 
vet fel, s a hazai szakirodalomban is megjelen-
tek ilyen tanulmányok. Munkánk nak tehát 
esetleg lehet némi érdemi eredménye is.

Ugyanakkor a globalizáció tőkeáramlási 
tendenciái is számtalan újdonságot hoztak. A 
terv és piac dilemma 1990-ben eldőlt az utób-
bi javára, de azonnal megindult a szociális 
piacgazdaság és a fundamentális piacgazdaság 
vetélkedése a Washingtoni Konszenzussal. 
Utóbbi a liberalizáció, dereguláció és privati-
záció világméretű elterjedésével járt. Megkí-
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befizetések emelése, a szolgáltatások csökken-
tése, a kibúvók, korai nyugdíjba menetelek 
megszüntetése. A hazai kutatások ma arra 
irányulnak, hogy milyen portfólióval bizto-
sítható a megfelelő hozam. A jelen számítások 
szerint a most „kihozható” nyugdíj a tőkefe-
dezeti rendszert választóknál kisebb, mint 
azoknál, akik, bár választhattak, de benne 
maradtak a felosztó-kirovó rendszer szabálya-
iban. A magánnyugdíjpénztárak fel is ajánl ják 
a választást a befektetési csomagok között a 
tagjaiknak, olyan pénzügyi kultúrát tételezve 
fel, amely gyakorlatilag a lakosság széles kö-
rében meg sincs.

A jelen kutatási szakasz célkitűzései

A nyugdíjreform magyar szakértői nemzet-
közi színtéren is elismert szakemberek mind 
a mai napig. Kapcsolódunk hozzájuk a kiegé-
szítés szándékával. Mi azonban nem a most 
folyó nyugdíjvita középtávú részkérdéseit 
vesszük célba. A napi politikát a menedzselhe-
tőség, a költségvetés terhelésének elkerülése, 
a magánosítás és az alacsonyabb járulékterhek 
révén a versenyképesség emelésének kérdései 
érdeklik. Ezeket mi is rendkívül fontosnak 
tartjuk. Jelen kutatásunk azonban kimondot-
tan a hosszú távú hatásokra van figyelemmel, 
amelyek nem egy választási ciklus vagy egy 
évtized alatt, hanem emberöl tőnyi idő alatt 
jelentkeznek. Ez meghatározza munkánk 
alapkutatás jellegét. Azokat a társadalompoli-
tikai összefüggéseket keressük, amelyek a 
hosszú távú közösségi politika (ha tetszik, 
nem zetpolitika) megalapozását szolgálhatják.

Nem elsősorban a befektetések oldalán 
keressük a megoldásokat – bár végeztünk 
bizonyos elemzéseket a pénzügyi kultúra 
hazai felmérésére is. A globális pénzügyi pia-
cok kapcsán ezt a kérdést mindenképpen 
érinteni fogjuk. Látni való, hogy a nyugati 

megtakarításokból képzett befektetések mo-
bilizálásakor – az idősödés miatt – gyakorla-
tilag a gyorsan fejlődő és fiatalabb korössze-
tételű ázsiai vásárlókra számíthat Európa 
nagyobb mértékben.

Az elöregedő fejlett ipari – ipar utáni – or-
szágokban, az európai társadalmakban álta-
lános annak felismerése, hogy a jelen nyug-
díjrendszerek „igazi reformja” elkerülhetetlen. 
Ma már a hazai és nemzetközi szakirodalom-
ban is megtalálhatók azok az érvek, amelyeket 
a magunk részéről az 1990-es évek elejétől 
hangsúlyozunk, miszerint a társadalombiztosí-
tási rendszerek vissza is hatnak a demográfiai 
helyzetre, a gyermekvállalásra, ami a problémák 
egyik fő okozója. (Cigno–Werding, 2007; 
Mé száros, 2005) Egyrészt ezt a visszaha tást 
sze retnénk kiemelten a vizsgálat fókuszába állí-
ta ni, másrészt a reformviták legfrissebb nemzet-
közi eredményeit is szeretnénk feldolgozni.

A szakirodalom vitatja, hogy  demográ fiai 
kérdések determinálják-e a folyamatokat vagy 
egyéb tényezők. Jeles képviselőik (nálunk 
például Augusztinovics Mária) kiemelik, hogy 
a magasabb aktivitási és foglalkoztatottsági 
szint a jelen paraméterek mellett is hosszabb 
időre egyensúlyba hozná a nyugdíjalapokat, 
s általában a TB költségvetését. Vagyis, a tech-
nológiai haladás, a termelékenység emelkedése 
és a megfelelő, munkahelyteremtő gazdaságpo-
litika az elsődleges fontosságú. Ezzel teljes 
mértékben egyetértve utalunk azokra a nyu-
gati szakirodalomban megjelent nézetekre, 
amelyek rámutatnak: a demográfiai problémák 
előbb-utóbb ebben az esetben is jelentkeznek. 
(Barr, 2004) 

Ha a kohorszok mérete jelentősen külön-
bözik, s azt a termelékenység emelkedésével 
járó bérnövekedés nem képes ellensúlyozni, 
maximális aktivitás és foglalkoztatottság mel-
lett is lesznek problémák a fenntarthatósággal, 

hiszen a foglalkoztatottság és aktivitás nem 
növelhető 100 % fölé. Természetesen, a ter-
melékenység emelkedésével még ez is részben 
orvosolható. Az elemzések szerint azonban 
nem várható a termelékenység emelkedésé-
nek olyan mértéke, hogy az teljes egészében 
kompenzálhatóvá tegye az aktív népesség 
fokozatos számbeli csökkenését.

Azt a véleményt azonban magunk is oszt-
juk, hogy a fenntartható nyugdíjrendszer va-
lójában a fenntartható társadalom kérdését je-
lenti. Ez pedig komplex gazdaságpolitikát 
követel meg a lakáspolitikától a rugalmas 
rész foglalkoztatás elterjesztéséig, az infrastruk-
túra fejlesztéséig, bölcsődék, óvodák biztosí-
tásától az adórendszerig. 

A legfontosabb kérdés értelemszerűen 
továbbra is a társadalombiztosítási rendszerek 
működőképességének, fenntarthatóságának 
biztosítása, amit – mint utaltunk rá –, a kisebb 
kohorszok megjelenése (még ha átlagjövedel-
mük nagyobb is) veszélyeztet. Túl nagy a 
társadalom azon hányada, amelynek számá-
ra biztosítani kell a megígért időskori jövedel-
mi – így fogyasztási – szintet, s a kevés számú 
aktív munkavállaló jövedelme nem lesz ele-
gendő (a járulékok révén) e kiadások biztosí-
tására. Ebben magának a társadalombiz tosí-
tásnak is szerepe van. Ez kutatásunk egyik 
sajátos nézőpontja, hisz a mai rendszer szin te 
ellene hat a gyermekvállalásnak, mivel azt 
abszolút magánüggyé degra dálja, és nem ve szi 
számításba a járulékfizetésnél a humántőkébe 
történő beruházások értékét. Így az, aki gyerme-
ket nevel, kettős módon járul hozzá a maj-
dani jövedelemtermeléshez: a pénztőke- és a 
humántőke-képződés biztosításával. Az egyi-
ket a befizetett járulékösszegek képezik, a 
másikat a gyermeknevelésre költött összegek. 

Amellett kívánunk érvelni, hogy a refor-
moknak erre a szempontra is ki kellene terjed-

niük, méghozzá nemcsak egy-egy országban, 
de európai méretekben is. Szaktudományi 
szinten a gyermekvállalás fontossága már 
eléggé hangsúlyosan megjelent, de a nemzet-
közi irodalom tanúsága szerint a politikai 
döntéshozók még nem érzékelik kellően a 
fontosságát.

Áttekintve a szakirodalmat, látszik, hogy 
az eddig körvonalazódó reformok törekvése 

– ha kimondják, ha nem – minden országban 
a garantált állami nyugdíjak szintjének csök-
kentése lesz. Ezt ki lehet – sőt kell – majd 
pótolni tőkefedezeti rendszerű megoldások-
kal, magánmegtakarításokkal. Lehet önkén-
tes megtakarítás a tőkefedezeti rész, de lehet 

– mint hazánkban – a felosztó-kirovó rendszer-
rel kombinált kötelező rendszer is. Az angol-
szász országokban pedig a változás lényegét 
úgy fogalmazzák meg, hogy a garantált jára-
dékok kifizetése helyett a garantált járulékok 
befizetésén alapuló rendszerre kell áttérni. 

A széleskörű nemzetközi kutatásokból 
kiemelhetjük a Gordon Clark vezette londo-
ni kutatócsoport munkáját, amelyet részlete-
sebben fel kívánunk dolgozni. (Clark – Monk, 
2007)

 E nemzetközi kutatások komplexitásával 
nem kívánjuk felvenni a versenyt, mi csupán 
a kapcsolati lánc determinációit keressük, a 
szűkebben vett témánkhoz való hozzájárulást. 
Külön figyelemmel hasznosítanánk az euró-
pai és ázsiai rendszereket összehasonlító elem-
zéseket. (Monk, 2008) E megközelítésnek az 
a magyarázata, hogy a társadalombiztosítás 
költségeire mint nemzetközi versenyképessé-
gi tényezőre tekintünk.

Közpénzügyek és versenyképesség

A járulékemeléssel mint egyensúlyba hozó 
tényezővel – ami évtizedeken át követett gya-
korlat volt Európában – semmiképp nem 
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lehet a továbbiakban számolni, mert az éles 
globális versenyben rontaná a vállalatok, vállal-
kozások pozícióit. (Botos K., 2006b) 

Európa különösképpen nem engedheti 
meg magának, hogy olyan további szociális 
közkiadásokat vállaljon magára, amelyek 
forrásait a vállalkozói szektor egyszerűen nem 
képes előteremteni. Ezért megvizsgáljuk, hogy 
a jelenlegi modellek szerint milyen hatása lesz 
Európában az idősödésnek a kötelező újrael-
osztási rendszerekre, azaz a közpénzügyekre. 
Ezek a kiadások, ha a feltételek nem változnak, 
növekedni fognak, amit aligha lehet a köz-
pénzügyekre terhelni, mert így is passzívum-
ban van a legtöbb ország költségvetése. Való-
jában nem is feltétlenül indokolt, hiszen az 
Európai Uniót a szegény állam–gazdag pol-
gárok kettőssége jellemzi. Az önkéntes újra-
elosztási rendszerekben viszonylag magas a 
lakossági megtakarítás; az államháztartás az 
EU-országok többségében mínuszban van. 

A közpénzügyek szempontjából összefog-
laljuk, hogy tágabban szemlélve, milyen ha-
tással van illetve lesz a demográfiai helyzet az 
európai gazdaságra, munkaerőpiacokra, a 
várható fogyasztásra, gazdasági növekedésre. 
A témának gazdag irodalma van. A várható 
költségalakulást a demográfiai szcenáriók 
függvényében az ECB, az IMF, illetve WB s 
az OECD is modellezte. (Maddaloni et al., 
2006) Nemcsak a nyugdíjkiadások növekedé-
sét nézzük a továbbiakban, de azt is, hogyan 
alakulnak várhatóan az egészségügyi, oktatá-
si kiadások, a szociális gondozási költségek, 
azaz a jóléti kiadások döntő tételei. Az átta-
nulmányozott, széleskörű szakirodalom alap-
ján látható, hogy a közkiadások e jogcímek 
többségén néhány százalékkal növekedni 
fognak, ami – figyelembe véve az adó- és já-
ru lékterhek már most is magas szintjét –, az 
egyensúly felborításával járhatnak Európa-

szerte. Ez pedig ellene mondana a maastrichti 
kritériumoknak – éppen ezért terjedt ki rá a 
Központi Bank figyelme is. A maga részéről, 
monetáris politikai kompetenciája alapján 
sürgeti az Unió tagjait a megfelelő fiskális és 
gazdaságpolitikai kiigazításokra. 

Ezt követően arra is vetünk egy pillantást, 
hogy az önkéntes újraelosztási rendszerekre, 
azaz a pénz- és tőkepiac intézményrendsze-
rére miként hat az idősödés.

Külön kitérünk a közép-kelet-európai 
országok helyzetére, hiszen minden elvont-
sága ellenére a kutatás a magyar gazdaságpo-
litika számára hasznos tanulságokat szeretne 
levonni, s hazánk beékelődése az átalakuló 
országok régiójába egyértelmű.

A Világbank egyik legutóbbi tanulmánya 
(Chawla et al., 2007) behatóan elemezi a 
térség elöregedésével kapcsolatos hatásokat. 
Ebből leszűrhető, hogy a térség országai nem 
elsődlegesen a hazai megtakarításokra, ha-
nem a bevont külső forrásokra alapozták 
növekedésüket, s ezért – bár elöregedési mu-
tatóik súlyos képet festenek – nem a demog-
ráfiai hatások lesznek elsődlegesek a növeke-
dési lehetőségek meghatározása terén. A re-
formok és a társadalombiztosítás konszolidá-
lása itt is szükséges, de ugyancsak sok még a 
tennivaló a pénz- és tőkepiaci intézményrend-
szer fejlesztése terén is. Megjegyezzük, ez a 
következtetés – bár igaz –, elmulasztja annak 
megemlítését, hogy ez a térség – különösen 
Közép-Európa – nem véletlenül maradt le a 
piaci intézményrendszer fejlesztésében, ha-
nem ez a jaltai döntések egyenes következmé-
nye. A Nyugat saját fejlődését, békéjét többek 
között ezen világfelosztás árán vásárolta meg, 
amely Kelet-Közép-Európát a szocialista bü-
rokratikus tervgazdálkodás – megbukott – 
kísérletének vetette alá. E régió ban minden-
esetre még nem villognak vészjelek a demog-

ráfiai hatások terén, mert igen nagyok a lehe-
tőségek a termelékenység emelésére és a nö-
vekedés élénkítésére. Ezek ellensúlyozhatják 
a negatív demográfiai hatásokat. Legalábbis 
így látja a Világbank. Ez a szemlélet azonban, 
éppúgy, mint Ázsia esetében, erőteljes export-
orientáció mellett valósulhat csak meg, amit 
nagyon nehéz lesz a szoros verseny ben meg-
valósítani, az ázsiai kihívásokat figyelembe 
véve a bérek fölzárkózása a nyugati színvonal-
hoz igen valószerűtlen. Úgyhogy a radikális 

– és lakossági kihatásukban kedvezőtlen, sok 
feszültséggel járó – reformok a közpénzügyek 
terén elkerülhetetlennek látszanak. 

Megtakarítások és pénzáramlások a világban

A világgazdaságban kialakuló nemzetközi 
pénzügyi egyensúlytalanságoknak egyik le-
hetséges tényezője a megtakarítások eltérő 
ala kulása az egyes régiókban. Ez nyilvánvaló-
an összefügg a demográfiai helyzetképpel is. 
Külön vizsgáljuk a megtakarítások régiónkén-
ti alakulását, összefüggésbe hozva – egyebek 
mellett – a népesség elöregedésével. Termé-
szetesen, az egyensúlyhiányoknak más fontos 
okai is vannak, a kereskedelmi versenyképes-
ségben, illetve a nemzetközi pénzügyi rend-
szer működésében rejlő tényezők. A téma 
bonyolultságát jelzi, hogy ezek sem függetle-
nek a társadalombiztosítás terheitől, amelyek 
a nemzetközi versenyképességet befolyásoló 
tényezők. A másik fontos oka az egyensúly-
hiányoknak az, hogy az egyes gazdaságokban 

– mindenekelőtt az USA-ban – tapasztalható 
reál túlköltekezést a nemzetközi pénzügyek 
megfinanszírozták. Ebben nem csupán a 
meg takarítások egyenlőtlen eloszlásából ere-
dő tőkemozgások játszottak szerepet, hanem 
az ár- és árfolyamtorzulások következtében 
kialakuló dollártöbbletek az egyes régiókban. 
Ezek befektetést kerestek, s visszaáramlottak 

az USA-ba, ahol az alacsony megtakarítások 
miatt erre nagy szükség is volt. A dollártöbb-
leteknek alapvetően két okuk van: az energia-
ár-emelések, amelyek bizonyos országcsopor-
tokat juttattak viszonylag tartós árelőnyökhöz 
(az arab országok, Oroszország és az olajban 
gazdag szovjet utódállamok), valamint az 
erőteljes exportoffenzívát folytató ázsiai orszá-
gok, mindenekelőtt Kína, amelynek hatal-
mas dollártartalékai halmozódtak fel.

Itt nem pusztán arról van szó, hogy az 
exportbevételek meghaladták az importot, 
hanem arról is, hogy az árfolyam-befolyáso-
lásból a jegybank hatalmas tartalékokat hal-
mozott fel. (Botos K., 2007b, 2007a)

Ezek a jegybanki tartalékok olyan szuve-
rén befektetési alapok működéséhez vezettek, 
amelyek markánsan befolyásolják a nemzet-
közi tőkepiacokat, beleértve az itt tevékenyke-
dő nyugdíjalapokat is. Befektetési termékek 
iránti keresletükkel hatással lehettek az érték-
papírok árára, s így közvetve a nyugdíjala pok 
hozamára is. Kutatásunk ezt az összefüggés-
rendszert próbálja nyomon követni. 

A nemzetközi egyensúlytalanságoknak 
csak egy vetülete a demográfiai. Távolról sem 
gondoljuk, hogy mindent megmagyarázna. 
A lehetőségek mértékéig belemélyedünk az 
egyéb okok vizsgálatába is. Az azonban biztos, 
hogy a tőkeáramlások tankönyvtételeit a jelen 
nemzetközi helyzet radikálisan cáfolja. Nem 
a fejlettből a fejlődőbe, de még csak nem is 
a Lucas-paradoxon szerint a fejlett országok-
ból a fejlett országokba áramlik a tőke: a 
legújabbkori tőkeáramlási tendenciák jellem-
zője, hogy a fejlődő országokból a fejlettekbe 
irá nyul a tőkemozgás nagyobb része. Az is rend-
kívül izgalmas, hogy e folyamatban az USA 
a fordítókorong szerepét játssza, hiszen sok 
portfolió beruházást fogad be, de jelentős 
FDI-t eszközöl a dinamikusan fejlődő régiók-
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ban. Nemzetközi jövedelemmérlege viszont 
annak ellenére pozitív, hogy a kivitt tőke 
volumene valamivel elmarad a behozottétól. 
A hozamok ugyanis ellensúlyoznak: akkora 
a külföldi befektetések jövedelmezősége, hogy 
az felülmúlta a viszonylag olcsó külföldi köl-
csönök költségét. Vizsgálódásaink arra irá-
nyulnak, hogy e tendencia milyen tartós lehet, 
s melyek a változásokra figyelmeztető jelek.

A pénzközvetítő szektor és az idősödés

Az idősödés hat a pénzközvetítő szektorra is, túl 
azon, amit már a tőkefedezeti nyugdíjalapok 
tárgyalásakor erről említettünk. A megtaka-
rítások ugyanis e közvetítőkön keresztül ke-
rülnek vissza a reálgazdaságba, s végső soron 
ezen áll vagy bukik a gazdasági növekedés. 
Megvizsgáljuk, hogyan van felkészülve a 
bankbiztosítási és alapkezelő intézményrend-
szer a longevity-risk kezelésére. Kisebb publi-
kációnk nemzetközi konferenciakötetben 
már jelent meg a tárgyban. (Botos K. – Hal-
mosi, 2007) Elemezzük az idevágó szakiro-
dalmat, s értékeljük, milyen következményei 
lehetnek annak, ha egy nagyobb idősödő 
korosztály a megtakarításaiból képzett befek-
tetéseit egy időben kívánja pénzzé tenni: ho-
gyan hat ez az ingatlan- és értékpapír árakra, 
s mi közük lehet mindezeknek a monetáris 
politikához. Ez az elemzési szegmens is kap-
csolódik a nemzetközi gazdasághoz, hiszen 
minél globalizáltabbak a tőkepiacok, annál 
nagyobb lehetőség van arra, hogy a befekte-
tést értékesítők vevőre találjanak. Kutatásunk 
azonban kitér továbbá arra, hogy milyen 
következményei lehetnek a nyugdíjalapok 
által értékesített papírok nagyarányú külföldi 
felvásárlásának. Ezáltal a tulajdonosi szerkezet 
jelentősen átalakulhat a fejlett országokban. 
Ahogy Peter Drucker megállapította, Ame-
rika a nyugdíjas lakosság tulajdonába megy 

át a nyugdíjalapokon keresztül. Megjósolhat-
juk, hogy ez valóban bekövetkezhet – de je-
lentős részben nem az amerikai polgárok, 
hanem az ázsiai megtakarítók javára. Egy 
ilyen folyamatnak nyilván lesz kihatása a 
fejlett országok társadalmára is.

Az ingatlanok formájában lévő megtaka-
rítások, illetve befektetések értékesítése külön 
kérdés, hiszen csak nagyobb migráció – pon-
tosabban: bevándorlási többlet – esetén nem 
okoz problémát. A helyben lakó, csökkenő 
lélekszámú lakosság feltehetően kisebb vevő-
potenciált jelentene, ami nyilvánvalóan lefe-
lé szorítaná az árakat, s ezáltal leolvasztaná a 
megtakarítások, különösképpen a nyugdíj-
célú megtakarítások értékét.(Azzal eredetileg 
nem  kívántunk foglalkozni, hogy az ingatlan-
árak buborékszerű feltornászása milyen ve-
szélyekkel járhat. A 2008-as válság fényében 
ez is vizsgálandóvá válik.)

A TB és a versenyképesség: esettanulmányok

Kutatásunk másik ága esettanulmányok se-
gítségével próbál majd elmélyedni a különbö-
ző országok társadalombiztosítási rendszeré-
nek megismerésében. A kutatás célja a társa-
dalombiztosítási rendszerek versenyképessé-
get befolyásoló szerepére irányul. Ennek ér-
dekében a Szegedi Egyetem Közgazdasági 
Dok tori Iskolájának hallgatóival már 2007/8-
ban elkezdtük néhány, a világgazdaságban 
jelentős gazdasági súlyú ország társadalom-
biztosítási rendszerének tanulmányozását, s 
ered ményeinket egy konferencián mutattuk 
be 2008 őszén. Ezt a munkát folytatni kíván-
juk. Hosszabb ideje felfigyeltünk ugyanis arra, 
hogy jelentősen eltérnek a társadalombiztosí-
tási terhek a világ három centrumában. (Bo tos 
K., 2005, 2007a, 2007c, 2008)

Értelemszerűen Európában, (pontosab-
ban, az EU-ban) a legmagasabbak a TB- já-

rulékok. Jóval alatta maradnak az USA és 
Japán terhei. Sőt, az egyéb közterhek – adók 
– mértéke is magasabb Európában, ami visz-
szafogó hatású a nemzetközi versenyben. 
Mindehhez jön még, hogy a közelmúltban 
további, nagy súlyú ázsiai versenytársak jelen-
tek meg a világpiacon: India, Kína, akik ha-
sonlóan a kistigrisekhez, erőteljes exportori-
entált politikát folytatnak, s lényegesen ala-
csonyabb bérköltségekkel és közterhekkel, 
mint nyugati versenytársaik. Ezt – különösen 
Kína tekintetében – a piacgazdaságra való 
át térés, s a jelentős FDI beáramlása tette le-
hetővé. Amerikai és európai cégek versengve 
telepítettek ki iparokat az olcsó bérű, jó tö-
megszállítási lehetőségekkel bíró ázsiai (kínai) 
tengerparti övezetekbe, s ezek termékeinek 
nagy része visszaáramlik a fejlett országok 
piacára. India pedig – roppant érdekes mó-
don – nem a feldolgozóipar tengerpartra 
telepítésével, hanem a szolgáltatási üzletágnak 
a tudáscentrumokban való kifejlesztésével lett 
igen jelentős szolgáltatás-exportőr a nemzet-
közi piacokon. A hatalmas külkereskedelmi 
robbanásban szerepet játszó olcsó bérek és az 
alacsonyan fejlett társadalombiztosítás – mely-
nek költségei is alacsonyak – vajon meddig 
tarthatók fenn? Ezekre a kérdésekre is keres-
sük a választ az esettanulmányok sorozatában. 
Részletesebben megvizsgáljuk India és Kína 
mellett néhány fejlett ország – USA, egyes 
EU-országok – és Oroszország társadalombiz-
tosítási helyzetét is. Túl azon a már említett 
összefüggésen, hogy a fenntarthatóság érde-
kében kivétel nélkül reformra szorulnak, 
elemzés tárgyát képezi, hol tapasztalható a 
gyökeres társadalompolitikai fordulat megje-

lenése: a gyermekvállalás ösztönzése, a humán-
tőke-beruházás elismerésével. Oroszország 
esetében vizsgáljuk, hogy az olajbevételeknek 
a társadalombiztosítás konszolidálására for-
dítása –, amit terveztek – megvalósul-e.

Összefoglaló

A jelen tanulmány egy átfogó kutatás indító 
hipotézise. Elvi-általános megközelítésben 
vizsgálja az idősödés gazdasági hatásait, mi-
közben azt is elemzi, mennyiben oka magá-
nak az idősödésnek a TB-rendszer. A jelen 
szakaszban bemutatjuk, milyen témákat vizs-
gáltunk, és melyeket tervezünk tovább ku-
tatni, így azt, hogy a társadalom elöregedése 
hogyan hat ki a munkaerőhelyzetre, a megta-
karításokra, a gazdasági növekedésre, a köz-
pénzügyi egyensúlyra és a pénzügyi közvetí-
tő szektor helyzetére. Eddig elért főbb meg-
állapításainkat röviden már most megfogal-
mazzuk. 

Kitérünk a jelenség (az elöregedés) sajá-
tosságaira az egyes régiókban, és megvizsgál-
juk, hogyan befolyásolja az egyes régiók elté-
rő demográfiai helyzete a nemzetközi pénz-
ügyi egyensúlyhiányokat. A teljes körűség 
igénye nélkül, megvizsgálni tervezzük néhány 
nagy gazdasági súlyú ország, illetve régió 
demográfiai és társadalombiztosítási helyzetét, 
megtakarításainak alakulását, s ennek hatását 
a nemzetközi tőkeáramlásokra, ami hipoté-
zisünk szerint jelentős lesz.

Kulcsszavak: humántőke, demográfia, globa-
lizáció, egyensúlyhiány, fenntartható társada-
lombiztosítás, világméretű megtakarítások, 
pénz közvetítő szektor, tőkeáramlások
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Bevezetés

Számos tanulmány kezdődik azzal a tény-
megállapítással, hogy a 21. század elejére – az 
emberiség története során először – a város-
lakók többségbe kerültek a Föld népességé-
ben: kb. 3 milliárd ember lakik falvakban s 
mintegy 3,2 milliárd városokban. A valódi 
jelentőséget nem az egyszerű többségbe ke-
rülés adja, hanem a városok növekvő gazda-
sági irányító szerepe, a modern, kreatív gaz-
daság nagyvárosi koncentrációja, a városok-
ban összpontosuló politikai hatalom. E tényt 
sokan érzékelik – hol a haladás jeleként, hol 
elborzadva – célszerűbb azonban a gyorsuló 
városnövekedést kiváltó társadalmi-gazdasági 
folyamatok feltárása, mechanizmusának 
megértése. Három kérdésre keresek választ e 
rövid összegzésben: (1) hogyan módosítja a 
jelen városfejlődés a globális városhálózatot? 
(2) mi a magyarázata a gyorsuló városnöve-
kedésnek? és (3) folytatható-e a jövőben a 
jelen városfejlődés?

A globális városhálózat átalakulása

A jelen városnövekedés nem arányosan mó-
dosítja a történelmileg kialakult városhálóza-
tot, hanem mindenekelőtt nagyvárosi növe-
kedést jelent. Jelenleg több mint háromszáz 
egymillió lakosúnál népesebb város van a 
Földön (csak Kínában hatvan) s több mint 

húszban tízmilliónál – hazánk teljes népessé-
génél – többen élnek. 1950-ben csak egyetlen 
városban, New York Cityben élt tízmilliónál 
több ember. 2000-ben a harmincadik város-
ban is hétmillió volt a lakosságszám.1 

Ebben a fél évszázadban alapvetően mó-
dosult a legnagyobb városok földrajzi elosz-
lása (1. táblázat). 1950-ben a tizenöt legnépe-
sebb város közül tizenegy a fejlett országok-
ban – hat Európában, öt Észak-Amerikában 
s Japánban – volt regisztrálható, s csak három 
város „furakodott” közéjük a világ két legné-
pesebb országából (Indiából és Kínából). 
2000-ben az európai városok eltűntek a listá-
ról, London, Párizs, Moszkva a 19–21. helyen 
van s a legtöbb európai nagyváros évtizedek 
óta csökkenő népességű. Az Európán kívüli 
fejlett világot is csupán négy város képviseli 
(Tokió, Oszaka, New York, Los Angeles). A 
városnövekedés tehát elsősorban a fölemel-
kedő és a fejlődő országokhoz kapcsolódik, 
Ázsiában s Latin-Amerikában. Megszűnt tehát 
az ipari forradalom után kibontakozott modern 
urbanizációnak a közelmúltig érvényes szabálya, 

1 2000-ben volt utoljára teljes körű, a világ csaknem 
valamennyi országára kiterjedő népszámlálás. Azóta 
különböző becslések készültek, melyek a városnöve-
kedés további gyorsulását jelzik, ám csak a 2010. évi 
népszámlálási adatok kiértékelése után ítélhető meg 
pontosan e folyamat. A tízmillió főnél népesebb vá-
rosokat nevezzük megavárosnak.

Enyedi György • Városi világ
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hogy a városnövekedés egyértelműen a fejlődés 
kísérője és jellemzője. A fejlett országokban a 
legmagasabb a városi népesség aránya, ám 
városnövekedés helyett a városi és vidéki tér-
ségek integrációja s nem a nagyvárosok né-
pességnövekedése a jellemző; az emelkedő 
gazdaságokban a gyors gazdasági növekedést 
roppant méretű társadalmi egyenlőtlenségek 
s a hirtelen megnőtt városok kormányozha-
tatlansága kísérik; a fejlődő országokban a 
városnövekedés elsőrendű oka a vidék súlyos 
válsága, a bemenekülés a városokba, ahol 
egyébként e bevándorlókra semmi szükség. 
Napjaink városfejlődése tehát három alapve-
tő modellt követ – a fejlett, a fölemelkedő s 
a fejlődő országokét – melyekben a válság 
sze repe gyakran erősebb, mint a fejlődésé 
(Enyedi, 1988, 2003, 2006). 

Végül: ma már közismert jellemzője a 
fejlett s fölemelkedő gazdaságok nagyvárosai-
nak (nagyvárosi régióinak), hogy globális 
gaz dasági hálózatba szerveződnek, azaz gazda-

ságuk kilépett országuk nemzeti gazdasági 
kereteiből; a globális nagyvárosi rendszer 
bármely pontján keletkezett gazdasági és 
innovációs impulzusok végigfutnak az egész 
hálózaton, s valamennyi globális nagyvárost 
(s gazdasági hátországukat) érintik. 

A globális nagyvárosok koncepcionális 
elő futárai Peter Hall (1966), illetve Jona than 
Friedman és Goetz Wolf (1982) világvárosai 
voltak, bár a világ, melyre befolyásuk kiterjedt 
nem foglalta magában az államszo cialista or-
szágokat és a fejlődő országok nagy részét sem. 
A városnövekedés szakaszai című, már idézett 
könyvemben (1988) magam is írtam arról, 
hogy az információs társadalom hálózatokba 
szerveződő településrendszerében új típusú 
nagyvárosi csomópontok jönnek létre. A glo-
bális városkoncepció első megfogal mazójának 
azonban Saskia Sassent tarthatjuk (1991).

Sassen – s még több követője – a világgaz-
daság egészét irányító néhány nagyvárost – 
New Yorkot, Los Angelest, Londont, Tokiót 

                              1950                                         2000  
  

 1. New York, USA 12,3 1. Tokió, Japán 27,9
 2. London, UK  8,7 2.  Bombay, India 18,1
 3. Tokió, Japán  6,9 3. São Paulo, Brazilia 17,8
 4. Párizs, Franciaország 5,4 4. Sanghaj, Kína 17,2
 5. Moszkva, SZU 5,4 5. New York, USA 16,6
 6. Sanghaj, Kína 5,3 6. Mexico City, Mexikó 16,4
 7. Essen (Ruhr-vidék, NSZK) 5,3 7. Peking, Kína 14,2
 8. Buenos Aires, Argentína 5,0 8. Dzsakarta, Indonézia 14,1
 9. Chicago, USA 4,9 9. Lagos, Nigéria 13,5
 10. Kalkutta, India 4,4 10. Los Angeles, USA 13,1
 11. Oszaka, Japán 4,1 11. Kalkutta, India 12,7
 12. Los Angeles, USA 4,0 12. Tiencsin, Kína 12,4
 13. Peking, Kína 3,9 13. Szöul, Korea 12,3
 14. Milánó, Olaszország 3,6 14. Karacsi, Pakisztán 12,1
 15. Berlin (K és Ny) NDK, NSZK  3,3 15.  Delhi, India 11,7

1. táblázat • A tizenöt legnépesebb város, 1950 és 2000 (millió lakos) (Forrás: Pacione, 2001)
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– nevezték „globális” városnak. A világgazda-
ság irányításához azonban a tőkepiacok „pa-
rancsnoki” posztjain kívül egy-egy kontinens-
re, kontinensrészre vagy egy-egy funkcióra 
kiterjedő befolyású másodlagos központokra 
is szükség van. Így például Párizs európai 
központ; Hong Kong és Szingapúr délkelet-
ázsiai központ; Zürich globális bankközpont 
stb. Budapest is része egy kontinensrészt 
irányító globális hálózatnak: Béccsel, Prágával, 
Varsóval osztozik a közép-európai régió irá-
nyításában. 

A gyorsuló városnövekedés gazdasági 
magyarázata és városszerkezeti hatásai

A városfejlődés hosszú távú folyamat, egyes 
elemei – például az épített környezet – lassan 
módosulnak. A jelen a történelmi hagyomá-
nyokra építkezik, ezért a városi világ roppant 
sokszínű. Az alapvető gazdasági magyarázat, 
a modern gazdaság nagyvárosokba tömörü-
lésének mechanizmusa leírható a fentebb 
említett három modellben.

(1) A fejlett országok (Európa, Észak-Ame-
rika, Japán) városnövekedése az 1970-es, 80-as 
években megállt, sőt, vagy másfél évtizedig, 
a jelenlegi globalizációnak nevezett gazdaság-
történeti korszak kibontakozásáig kifejezett 
dezurbanizációs folyamatok (a vidéki népes-
ség növekedése a városi népesség rovására) 
következtek be. A fejlett országok nagyváro-
sai gazdaságában alapvető szerkezeti változá-
sok történtek. Az ipari tömegtermelés – nem-
csak a hagyományos iparágakban, de részben 
a csúcstechnológiai iparban is – kitelepült a 
fej lett világ fél perifériájára, a fölemelkedő 
gaz daságokba. Negyed évszázaddal ezelőtt 
szá mos szerzővel (pl. Castells, 1989) együtt 
úgy véltem, hogy az információs társadalom 
kialakulása, az új gazdaság (tudásalapú gaz-
daság, kreatív gazdaság) jelentős területi de-

koncentrációját teszi lehetővé, ezért a dezurba-
nizáció tartósan jellemzi majd a fejlett világot 
(amelyben a falu/város dichotómia meg-
szűnt). A gazdasági műveletek jelentős része, 
a pénzügyi szférától az innovációs tevékeny-
ségig a virtuális térben játszódik le, nem kí-
vánja a fizikai térben történő koncentrációt. 
Kiderült azóta, hogy számos esetben a tevé-
kenységek térbeli közelsége jelentős tényező 
maradt; a nagyvárosi régiók egyre kiterjed-
tebbek s főleg egyre jelentősebbek. A kreatív 
gazdaságban nemcsak a technológia változik 
gyorsan, de a kereslet is; a vállalatoknak ké-
szen kell állniuk a szakadatlan termékmódo-
sításra, a berendezések és a munkaerő újabb 
kombinációira, s állandóan figyelniük kell a 
piacot. A magas szintű üzleti-pénzügyi szol-
gáltatásoknak is úgy kell szerveződniük, hogy 
sokféle ügyfelet vagy projektet tudjanak ki-
szolgálni, ami szintén nagyvárosi településre 
ösztönöz. A vállalatoknak kedvező egy szo-
rosan összekapcsolódó és térben koncentrált 
hal maz részeként működni: ez csökkenti a 
tranzakciós költségeket, elősegíti a gazdaság 
rugalmasságát, az információhoz jutást, az 
interaktív tanulás hálózatainak kialakulását. 
A magas színvonalú nagyvárosi környezet 
vonzza leginkább a „kreatív osztályt” (Florida, 
2000), azt a magasan képzett, innovatív szak-
embercsoportot, amely nélkülöz hetetlen a 
tudásalapú gazdaság működtetéséhez.

A térbeli koncentráció fő előnyét jelentő 
szolgáltató és információs hálózatok a fejlett 
világ nagyvárosaiban csomósodnak. E váro-
sok globális rendszere irányítja a világgazda-
ságot, kilépnek közvetlen vonzáskörzetükből 
vagy nemzeti területükből. E fejlett nagyváro-
sok belső térszerkezete sem a 19. század nagy-
városaira, sem a 20. század városi agglomerá-
cióira nem hasonlít. A mai nagyváros olyan 
urbanizált régió, amely többközpontú, a ré-
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gió települései között jelentős a funkcionális 
munkamegosztás. Nemcsak a közismert szub-
urbanizációról (a városi lakóterületek vidéki 
kitelepüléséről) van szó, hanem fontos kuta-
tási, oktatási, logisztikai vagy termelő funk-
ciók is kitelepülhetnek a központi nagyváros-
ból. A modern nagyvárosi régióban különbö-
ző méretű, de egyenlő rangú települések ho-
rizontális együttműködése váltja fel a koráb-
bi hierarchizált tagoltságot. E régiók része a 
vidéki térség is, melynek földhasználata, gaz-
dasági szerepköre eltér a városi jellegű telepü-
lésektől, ám társadalmi szerkezete hasonló, 
nem alárendelt szerepű. A nagyvárosi régiók 
közigazgatási rendszere is sajátos, országon-
ként eltérő módon, de mindenütt szükséges 
a régión belüli települések működésének, 
fejlesztésének összehangolása, a helyi önkor-
mányzati kompetenciák egy részének áten-
gedése egy regionális kormányzat számára. A 
fejlett országok nagyvárosainak népesség-
csökkenése részben látszólagos: a népesség a 
nagyvárosi régió vidékies, kisvárosias telepü-
léseiben növekszik, a központi nagyváros(ok)-
ban csökken. A globális nagyvárosi régiók 
kiemelkedése növelheti a településhálózaton 
belüli egyenlőtlenségeket. Kihullhatnak azok 
a hagyományos helyi, kisvárosi központok, 
melyek korábban közvetlen falusi vonzáste-
rületük ellátására szerveződtek. Ám működ-
nek kiegyenlítő erők is: a tudásalapú gazdaság 
munkaereje jelentős részben a virtuális térben 
működik, a fizikai távolságra nem érzékeny, 
ezért lakóhelye kiválasztásában nincs szerepe 
a munkahely földrajzi közelségének. A táv-
munka jelenlegi gyors terjedése esetleg újfajta 
egyensúlyt hoz létre a településhálózatban.

A fejlett országok csoportján belül külön 
alrendszert alkotnak az európai posztszocialista 
országok. A közgazdászok ezeket az országo-
kat – gazdasági teljesítményük alapján – in-

kább a fölemelkedő gazdaságokhoz sorolják. 
(Csaba, 2004). Az urbanizációs pálya szem-
pontjából azonban egyértelműen az európai 
hosszú távú modellt követik, s városfejlődé-
sük igencsak eltér az ázsiai vagy latin-amerikai 
fölemelkedő gazdaságokétól. Európán belül 
számos szempontból – a piacgazdaság jellege, 
a demokratikus intézményrendszerek műkö-
dése – indokolatlan a posztszocialista jelző 
al kalmazása.2 A városfejlődésben – bár az 
alapvető vonások megegyeznek az általános 
európai fejlődéssel, például a nagyvárosi ré-
giók formálódása, a nagyvárosok népességcsök-
kenése, a nagyvárosi gazdaságból a hagyo-
mányos iparágak kitelepülése – még érezhe-
tő, hogy a hosszú távú európai urbanizációs 
modell negyven évre megszakadt. A kelet-kö-
zép-európai régió sajátosságai: 

a.) az államszocialista rendszer bevezetésekor 
– Csehország mai területét leszámítva – a 
városi népesség kisebbségben volt, a balká-
ni országokban 25–30, a többiben 40 % 
körüli. A mai városok nagy része – falvak-
ból, bánya- és ipartelepekből – a szocialis-
ta politikai rendszerben jött létre. 

b.) a régi városok jelentős része iparosítás 
előt ti, mezőgazdasági vásárváros volt, mo-
dern funkciókkal a szocialista rendszerben 
gazdagodtak. Ezek a funkciók főleg a 
gyáriparhoz, igazgatáshoz, oktatáshoz kap-
csolódtak, és – piacgazdaság híján – külö-
nösen hiányoztak a pénzügyi s más szol-
gáltató funkciók. 

c.) a városok társadalmából hiányzott a pol-
gárság. Ötven éve a régió városi polgárai-
nak jó része idegen – zsidó, német – volt, 
akik a holocaust áldozatai lettek, vagy 

2 A rendszerváltozás óta már egy történelmi korszak 
múlt el, annyi, mint a két világháború között. Kinek 
jutott volna eszébe Spanyolországot Franco tábornok 
halála után húsz évvel posztfasisztának nevezni?
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kitelepítést szenvedtek. A kommunista 
hatalomátvétel után a háborút túlélt pol-
gárságból sokan emigráltak, az itthon 
maradottakat tulajdonuktól megfosztot-
ták. Húsz év még nem volt elegendő a 
polgári osztály teljes újjáépüléséhez. 

d.) a városi épített környezet is még sokáig 
magán viseli az infrastruktúra fejlesztésé-
nek tartós elhanyagolását, a belvárosok 
elmaradt felújítását, a lakótelepi lakások 
nagy arányát. Az elmúlt húsz év számos 
város gyors fejlődését eredményezte: a 
szocializmus évei alatt nem merültek fele-
désbe a közép-európai városi lét hagyomá-
nyai, csak hibernálódtak, újra felszínre 
kerültek, s közelednek a nyugat-közép-
európai (osztrák, német) városokhoz.

(2) A fölemelkedő országok gazdaságában az 
ipari tömegtermelés a fő húzóerő és ez éppen 
olyan városnövelő hatású, mint a legfejlettebb 
országokban volt – sok évtizeddel korábban. 
A modern urbanizáció – mint másutt koráb-
ban részletesen kifejtettem (Enyedi, 1984, 
1988) – szakaszos jellegű: az agrártársadalom-
ról az ipari társadalomra való áttérést gyors 
városnövekedés, valóságos városrobbanás (és 
a vidéki gazdaság leértékelődése) kíséri; ez-
után az intenzív iparosítás – szolgáltató gaz-
daság jellemzővé válása relatív területi dekon-
centrációt eredményez: a nagyvárosi agglo-
merációk kialakulását és a kisvárosi hálózat 
meg erősödését; a harmadik szakaszban, a 
dezindusztrializáció ciklusában (amikor a 
fejlett országokból kitelepül az ipari tömeg-
termelés) népességnövekedés csak a vidéki 
térségekben mérhető; végül a negyedik ciklus, 
a csúcstechnológia, a K+F, a transznacionális 
nagyvállalatok globális hatalmának kiépülése, 
mint fentebb jeleztem, újabb népességi-gaz-
dasági koncentrációval, a nagyvárosi régiók 
kiemelkedésével jár, amely emelkedésben e 

régiók vidéki térségei is részt vesznek. Ezek a 
szakaszok a Föld valamennyi régiójában meg-
jelennek, más-más történelmi időkben, más-
más civilizációkban, ezért sokféle formában 
alakítják a városhálózatot. Jelenleg egyidejű-
leg a Föld valamennyi régiójában valamelyik 
városnövekedési szakasz ismerhető fel: innen 
a városnövekedés általános gyorsulása.

A fölemelkedő gazdaságok településháló-
zata a városrobbanás fázisában van, ám sokkal 
nagyobb tömegeket telepít faluról városba, 
mint a korábbi európai vagy észak-amerikai 
városrobbanás – hiszen a Föld két legnépe-
sebb országa is (India és Kína összesen csak-
nem 2,5 milliárd lakossal) is ebbe az országcso-
portba tartozik. 1875–1900 között Chicago 
volt a Föld legviharosabban növekvő nagyvá-
rosa, évi 6 % növekedési ütemmel, ami 1,3 
millió fővel növelte népességét az időszak so-
rán. Száz évvel később (1975–2000) Lagos 
ha sonló ütemű (évi 5,8 %) növekedése tízmil-
lió, Mumbai (Bombay) évi 4 %-os gyarapodá-
sa 11,2 millió fő többletet jelentett (Brown – 
Flavin, 1999). Ez a hatalmas tömeg a városok 
hagyományos működését, városszerkezetét 
valósággal összeroppantotta. A mai fölemel-
kedő nagyvárosok kettős szerkezetűek, urba-
nisztikai szempontból is, társadalmi szempont-
ból is. A városközpontok infrastruktúrája 
látványosan modernizálódik – szimbolikus-
nak mondható, hogy a világ legmagasabb 
épülete Kuala Lumpurban található, – a lakó-
negyedek között falusias jellegű kunyhóöve-
zetek húzódnak, melyek lakói kívül rekednek 
a modern városi életen. A látványos gazdasá-
gi növekedés hozama nemcsak a különböző 
társadalmi csoportok között oszlik meg 
egyenlőtlenül, de óriási társadalmi feszültsé-
geket hoz létre a városokon belül s a városok/ 
falvak között is. További sajátosság, hogy a 
népességnövekedésnek nem a bevándorlás a 
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legfontosabb forrása, hanem a bevándorlók 
egy része – nem tudván beilleszkedni a mo-
dern városi társadalomba, folytatja falusi 
demográfiai szokásait, s magas a természetes 
szaporodása. A mai fejlett országokban a 
demográfiai váltás a városrobbanást követően 
egyetlen generáció alatt megtörtént, a föl-
emelkedő gazdaságok nagy részében ez még 
csak részben következett be. 

A fölemelkedő gazdaságok gazdasági szár-
nyalását évtizedekkel ezelőtt a külföldi tőke-
befektetések, az alacsony munkabérre alapo-
zott fogyasztásicikk-ipar exportoffenzívája 
indították el. Napjainkra azonban a kínai, 
indiai vagy brazil megavárosokban jelen van 
a csúcstechnológia, a felsőfokú üzleti szolgál-
tatások rendszere, a kreatív gazdaság. Mivel 
a tartós növekedés szerény fogyasztásbővü-
léssel párosulva jelentős tőkefelhalmozást tett 
lehetővé, ma már a világ legjelentősebb tő ke-
exportőrei – az arab olajországok mellett – 
Ázsia fölemelkedő gazdaságai. Feltételezhet-
jük, hogy a jelen pénzügyi-gazdasági válságból 
az ázsiai fölemelkedő országok megerősödött 
világgazdasági befolyással kerülnek ki. 

(3) A fejlődő országok nagyvárosi növeke-
dése egyértelműen válságjelenség, a mélyülő 
falusi válság következménye. A válság gyöke-
rei messzire nyúlnak, s Afrikában a legjellem-
zőbbek: a korábbi önellátó gazdálkodás 
meg bontása a gyarmati ültetvények export-
növényeinek bevezetésével; a mezőgazdasági 
túlnépesedés; a megmaradt helyi szükségletet 
szolgáló agrárterületek túlhasználata s kedve-
zőtlen környezeti következményei (például 
elsivatagosodás) stb. A feleslegessé vált falusi 
népesség a néhány nagyváros felé vándorol 

– a városhálózatból hiányoznak az erős kis- és 
középvárosok – munkát remélve, vagy leg-
alább egy utcai vízcsap közelébe jutást remél-
ve. A néhány nagyváros lakosságának több-

ségét ez a falusi bevándorló tömeg teszi ki, 
melyre a modern gazdaságban nincs szükség. 
A falusi gazdaság a nagyvárosban újjászerve-
ződik: a hagyományos, helyi szükségletet 
kielégítő kézműipar, vándorkereskedelem, az 
otthoni munkavégzés, a családi mikrovállalko-
zás foglalkoztatja a fejlődő országok nagyvá-
rosai munkavállalóinak legalább felét (Tho-
mas, 1992).

Fenntartható-e, folytatható-e 
a városnövekedés jelenlegi üteme?

Harmadik kérdésünk a jövőre vonatkozik: 
fenntartható-e a városnövekedés – főleg a 
nagyvárosi növekedés – jelenlegi üteme? Kutatói 
tapasztalataim s az elmúlt harminc év új je-
lenségeinek számbavétele alapján úgy vélem, 
hogy a jelenlegi – a nagyvárosokban összpon-
tosuló – városnövekedés üteme s formája 
hosszú távon nem tartható fenn. Nem tartható 
fenn a környezetterhelés okán; nem tartható 
fenn a tovább terjeszkedő nagyvárosi régiók 
irányítási, területszervezési nehézségei, a drá-
guló gazdasági externáliák okán; nem tartha-
tó fenn a hatalmas városok megbomló társa-
dalmi egyensúlya okán.

Mielőtt a jövő esélyeit latolgatnánk, le kell 
szögezni, hogy a gyorsuló városnövekedés 
nem természeti csapás s nem a várospolitiku-
sok és várostervezők ügyetlenségeinek követ-
kezménye. A városnövekedés társadalmi 
betegségei nem orvosolhatatlanok. Ehhez 
azonban jól kell ismernünk azt a mechaniz-
must, mely a városnövekedést létrehozza. 
Ko runk – globális – kapitalizmusának gazda-
ság- s ezzel népességkoncentráló mechaniz-
musa hosszú távon ható kormányzati beavat-
kozásokkal korrigálható. Ehhez a társadalmi 
működés pontos ismerete s a beavatkozások 
hosszú távú jellegének biztosításán kívül az 
is szükséges, hogy a városnövekedés korrek-
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ciója befolyásos társadalmi csoportok érdekei-
vel is találkozzon. Nem könnyen biztosítha-
tó feltételek.

A mit hoz a jövő? kérdésre háromféle válasz, 
három jövőkép fogalmazható meg. Az elsőt 
nevezzük katasztrófaforgatókönyvnek. E sze-
rint a nagyvárosi növekedés folytatódik, a 
megavárosok egyre inkább elterjednek. A 
me gavárosok a szegénység, a szervezett bűnö-
zés és a társadalmi kirekesztés színterei; kor-
mányozhatatlanná válnak, lakosságuk jelen-
tős része számára az elemi közszolgáltatásokat 
sem tudják biztosítani. Ez a válsághelyzet 
állandó és ellenőrizhetetlen erőszakhoz vezet-
het a megaváros társadalmi rétegei, etnikai-
vallási csoportjai között, mely erőszakos cse-
lekményekben százezrek vehetnek részt. A 
városi társadalom szervezete szétesik. Ne fe-
ledjük: a megavárosok elsősorban nem a 
fejlett országokban burjánzanak. Katasztrófát 
eredményezhet a természeti környezet pusz-
tulása is. A viszonylag kis területen élő s mű-
ködő hatalmas embertömeg túlterheli (lég-
szennyezéssel, hőszennyezéssel) vagy túlfo-
gyasztja (például a vízforrások kimerítésével) 
természeti környezetét. 

Az optimista forgatókönyvek szerzői főleg 
műszaki szakemberek. Optimizmusuk forrá-
sa, hogy a környezetterhelés mérséklésének 
műszaki megoldásai jórészt ismeretesek. Jó 
példákat találunk a társadalmi fenntartható-
ság erősödésére, a civil társadalom védekezé-
sére a túlzott városnövekedés fékezése s a 
társadalmi konfliktusok kezelése érdekében. 
Az optimista forgatókönyvek szerkesztői 
feltételezik, hogy a jelen problémái – a már 
ismert eljárások alkalmazásával – jó kormány-
zás és növekvő társadalmi támogatás esetén 

– rövid távon megoldhatók. „Szerencsére meg-
vannak a kutatási módszereink a hanyatlás 
elkerülésére, csupán ki kell használni lehető-

ségeit” – írja William Michelson (1988, 81.). 
Ám e lehetőségeket kihasználni  képes kor-
mányzatok s az alkalmazásban érdekelt erős 
hatalmi csoportok a Föld nagy részén hiányoz-
nak – a fenntartható városfejlődés elemeinek 
megjelenése lassú és szórványos, míg a társa-
dalmi és környezeti romlás gyors és átfogó.

Ami reményt nyújthat az előre vetíthető 
jövőben egy reálisan megvalósítható fenntart-
ható forgatókönyv megvalósulásához, az a 
következő:

A fejlett országokban a nagyvárosi növe-
kedés már hosszabb ideje megállt; a nagyvá-
rosi régiókban a városias és vidéki térségek 
integrálódnak, a népességkoncentráció oldó-
dik, ez mind a környezetterhelést, mind a 
társadalmi feszültségeket enyhíti. A környe-
zetkímélő és környezettudatos gazdaság ter-
jed Észak-Amerikában s a fejlett Európában, 
de gyorsan lábra kaphat a fölemelkedő Eu-
rópában is. A nagyvárosi növekedés mérsék-
lése Kínában is megjelent, ahol az állami 
szabályozás/tervezés erősen törekszik az ará-
nyos városhálózat kiépítésére (bár nem törek-
szik megfelelően a környezetterhelés mérsék-
lésére).

A kormányozhatatlanná és fenntarthatat-
lanná váló megavárosok lavinaszerű növeke-
dését és elterjedését elkerülhetjük, mert az 
ázsiai és latin-amerikai fölemelkedő országok-
ban (a városnövekedés jelen fő színterein) a 
demográfiai fordulat (a természetes szaporo-
dás csökkenése a városi életforma általánossá 
válásával) be fog következni (Kínában már 
bekövetkezett). 

A falusi bevándorlás mérséklődését vár-
hatjuk a mezőgazdasági termelés felértékelő-
désétől és a nem mezőgazdsági foglalkozások 
vidéki terjedésétől.

A gazdaság szerkezeti átalakulása, az infor-
matika fejlődése mérsékelheti a jövőben a 



Magyar Tudomány • 2009/3

302 303

gazdaság agglomerálódási, területi koncent-
rálódási hajlamát.

Az ökológiai válság felismerése, a környe-
zet fenntarthatóságának igénye a fölemelke-
dő gazdaságok társadalmában is megfogal-
mazódik.

A történelmi hasonlatokkal csínján kell 
bánni, de úgy vélem, jelenleg éljük át a Föld 
második nagy ipari/urbanizációs hullámát (az 
első a 18. századtól a 20. század derekáig tartott 
Európában s Észak Amerikában). E hullám 
lefutása, szerkezeti átalakulása jóval nagyobb 

tömegeket érint, de jóval gyorsabb is, mint 
az első volt; már látszanak az ipar utáni kor-
szak első jelei. Hogy azután a városnövekedés 
lecsillapodása idején a környezeti károk orvo-
solhatóak lesznek-e még, s a társadalmi fe-
szültségek robbanás nélkül csillapodnak-e? 
Erre csak a francia mondással válaszolhatok: 
qui vivra, verra – aki megéli, meglátja.

Kulcsszavak: városnövekedés, megaváros, 
nagyvárosi régió, városrobbanás, város-vidék 
integráció 
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A címet Aldous Huxley-től plagizáltam, ő 
ugyanis ebben a  könyvében  azt elemezte, 
hogy negyed századdal a híres Brave New 
World megjelenése után mennyiben valósult 
meg, illetve mennyiben cáfolódott meg an-
nak borús jövőképe (Huxley, 1958). Én 1998-
ban megjelent A DNS szép új világa című 
könyvemben (Venetianer, 1998) és  egy évvel 
később e lap hasábjain megjelent cikkemben 
(Venetianer, 1999) próbáltam vitába szállni a 
mezőgazdasági géntechnológia ellen felhozott 
érvek némelyikével. Azóta ugyan rövidebb 
idő telt el, mint Huxley két könyvének meg-
jelenése között, de talán mégis érdemes már 
visszatérni e kérdéskörre. Egyrészt azért, mert 
közben a tényleges világhelyzet lényege sen 
megváltozott: egyre inkább megállíthatatlan-
nak tűnik a mezőgazdasági géntechnológia 
diadalútja, másrészt azért, mert az elkötele-
zetten géntechnológia-ellenes tábor érvekkel, 
tényekkel, tapasztalatokkal mit sem törődve, 
változatlan erővel folytatja ellene a dogmati-
kus-ideológiai hadjáratot. Igaz, hogy már 
utolsó bázisuk, az „Európa-erőd” is inog ni 
látszik, de kis hazánk szilárdan áll a vártán, 
hiszen – az uniós szabályokkal dacolva – ide-
iglenes moratóriumot fogadott el a GM-nö-
vények termelésére és forgalmazására. A kö-
vetkezőkben tehát először röviden ismertet-

ném a GM-mezőgazdaság jelenlegi helyzetét 
a világban, utána pedig a GM-ellenes tábor 
és az e kérdésekkel foglalkozó hírközlő mé-
diumok néhány gyakran hangoztatott argu-
mentumát, illetve közhelyszerű tévedését, 
csúsztatását szeretném vitatni.

A GM-mezőgazdaság mai helyzetének 
legfontosabb tényei a következők. 2007-ben 
a GM-termőterület világviszonylatban 114 
millió hektár volt (Az összes művelt terület-
nek több mint 7 %-a). Ennek a területnek 
döntő többségét (csaknem 99 %-át) mind-
össze négy növény (szója, kukorica, gyapot, 
repce) foglalja el, de termelnek ezeken kívül 
GM-papayát, -tököt, -lucernát és -rizst is. A 
fontosabb GM-termelők az USA, Argentína, 
Kanada, Brazília, Kína és még tizennyolc 
ország. További huszonkilenc ország engedé-
lyezte a GM-termékek behozatalát, illetve 
egyesek a termelést is, bár ez még nem ért el 
statisztikailag jelentős szintet. Az amerikai 
kontinenst jóformán teljesen meghódította 
a GM-mezőgazdaság, és egyre jelentősebben 
terjed Dél- és Kelet-Ázsiában. Igen nagy az 
ellenállás ezzel szemben Európában, Auszt-
ráliában és Japánban. Európában a legjelen-
tősebb termelő Spanyolország, ahol a kuko-
rica vetésterületének már 15 %-a (egyes ré-
giók ban 60 %-a) GM, de folyik GM-kukori-
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ca-termelés Csehországban, Portugáliában, 
Németországban, Szlovákiában, Lengyelor-
szágban és Romániában is. Afrikában egyedül 
Dél-Afrikában számottevő a GM-termelés. 
A világviszonylatban 114 millió ha összes ter-
melési területen 12 millió gazda osztozik, 90 
%-uk a fejlődő országokban élő kistermelő. 

A közeljövő várható legjelentősebb ese-
ménye az lesz, hogy Kína engedélyezi az első 
GM-rizsfajták termelésbe vételét, a kísérletek 
ugyanis azt bizonyították, hogy a vizsgált két 
GM-rizsfajta 3 % termésnövekedést produkált 
80 %-kal kisebb vegyszerfelhasználás mellett, 
és a GM-rizs termelőinél – szemben a nem-
GM termelő kontrollcsoporttal – semmiféle 
nö vényvédőszer általi egészségkárosodás nem 
fordult elő (ez Kínában igen súlyos közegész-
ségügyi probléma). Hamarosan megjelenik 
Indiában, Bangladesben és a Fülöp-szigete-
ken a GM-padlizsán, mely a kísérletek alap-
ján több mint kétszeres hozamot ígér 80 
%-kal kisebb vegyszerfelhasználás mellett. 

Egy (lehet, hogy elfogult, de tényszerűen 
tudtommal nem cáfolt) becslés szerint a világ 
GMO-termelése a csökkent vegyszerfelhaszná-
lás és üzemanyagfelhasználás révén 2005-ben 
962 millió kg-mal csökkentette a légkörbe jutó 
szén-dioxid mennyiségét (ez annyit jelent, 
mintha 430 ezer autóval kevesebb autó ronta-
ná a levegőt). Ennél azonban jóval jelentősebb 
az az előny, amelyet a gyomirtórezisztens 
GM-növények által lehetővé tett csökkent 
talajművelésnek köszönhetünk. Ez az eljárás 
csökkenti a talajeróziót, a talaj vízvesztését, és 
szén-dioxid-kibocsátását. Ez utóbbi tényező 
értékét (szintén 2005-ben) 8053 tonna szén-
dioxidra becsülték. Ez a csökkenés annyit 
jelent, mintha 3,6 millió autóval kevesebb 
futna a világ útjain (ISAAA Brief, 2007). 

A GM-mezőgazdaság globális ellenzése 
leginkább Európára jellemző, a legtöbb fel-

mérés szerint kontinensünk közvéleményé-
ben többségi nézet az elutasítás.

Mielőtt a GM-mezőgazdaság elleni, az 
elutasítást alátámasztó egyes érvek tárgyalá-
sába belekezdenék, először azt elemezném, 
hogy miért torz az egész kérdéskör média-ké-
pe. Ezt azért lényeges látnunk, mert a közvé-
lemény – alapvetően hamis – tájékozódását 
a média alakítja. A torzítás első forrása az a 
közhelyszerű igazság, hogy a rossz hír: hír, a 
jó hír: nem hír. Azaz, ha bárhol a világon 
megjelenik egy tudósítás a GM-növények 
vagy élelmiszerek bármilyen csekély vélt vagy 
valós kártételéről, abból főcím lesz szinte az 
egész világsajtóban. Ha viszont megbízható 
kontrollkísérletek cáfolják ezeket a híradáso-
kat, az senkit nem érdekel, a média nem 
köz li. Az is a média természetrajzához tarto-
zik, hogy a vélt vagy valós rossz hírt még el is 
túlozzák, dramatizálják. Ennek tulajdonítha-
tó, hogy arról a brit kísérletről, amelynek 
ered  ménye szerint egy GM-repcefajta kis mér-
tékben csökkentette a biodiverzitást, egy 
(különben mértéktartó) magyar napilap első-
oldalas Megtizedelte környezetét a génkezelt 
repce! főcímmel számolt be, viszont egy szóra 
sem méltatta, hogy egy másik – hasonló – 
kísérlet szerint viszont a GM-kukorica növel-
te a biodiverzitást.

A másik forrása a torzításnak az, hogy úgy 
tűnik, az újságíróiskolákban azt tanítják, hogy 
ha egy kérdésben egyáltalán léteznek ellenté-
tes nézetek, akkor ezeket a tárgyilagos újság-
író egyforma súllyal kell, hogy bemutas sa. Ez 
az elv – szerintem – még a politikában sem 
feltétlenül követendő, a tárgyilagos újság író-
nak kötelessége lehet megírni ott is, hogy 
oly kor bizony az egyik fél tényszerűen hazu-
dik, míg a másik igazat mond. Az persze nem 
várható el, hogy a géntechnológia ügyében 
ezt az igazságtételt a tudósító maga végezze 

el, az azonban talán igen, hogy ne kezelje 
azonos értékűnek egy Nobel-díjas tudós, egy 
tudományos Akadémia, illetve egy harcos 
szélsőbal- (vagy -jobb) oldali aktivista – alap-
vető szakmai tudatlanságról árulkodó – állás-
foglalását, illetve, hogy a spekulációkat, sej-
telmeket, aggodalmakat ne kezelje ugyanúgy, 
mint a tényeket és kísérleti eredményeket.

De van más baj is ezzel a „ha két ellenté-
tes vélemény létezik, akkor az igazság középen 
van” típusú tálalással, éspedig az, hogy nem 
létezik két ellentétes vélemény. Pontosabban: 
a kérdés körüli színvonalas, tudományos 
érveket használó vitákban valóban kimutat-
ható, hogy az egyik oldal kritikusabb, ellen-
ségesebb, a másik megértőbb, jobb indulatú 
a géntechnológiával szemben. Szélsőség azon-
ban csak az egyik oldalon van. Azaz: nem 
létezik olyan nézet, amely a géntechnológia 
minden alkalmazását feltétel és korlát nélkül 
támogatná, veszélytelennek tartaná, ilyesmit 
még a gyártó cégek sem állítanak. Az ellenzők 
oldalán azonban létezik az abszolút és kérlel-
hetetlen elutasítás. Amikor az angol felsőház 
egyik meghallgatásán megkérdezték a Green-
peace igazgatóját, hogy „A GM-növények 
környezetbe bocsátását illető ellenzése abszo-
lút és határozott-e, – függetlenül a további 
tudományos vizsgálatoktól?”, a válasz így 
hangzott: „Igen, a szembenállásom örökös, ha-
tározott és teljes.” – amivel szerintem kizárta 
magát és szervezetét mindenféle tisztességes, 
azaz érveken, ellenérveken és tárgyilagos 
mérlegelésen alapuló tudományos vitából.

Az eddigiekben a média által okozott 
torzításokról, félreértésekről esett szó, lássuk 
most már a vitákban ténylegesen elhangzó 
érveket. Mint korábbi hasonló tárgyú cik-
kemben, úgy most sem kívánok foglalkozni 
az egyes alkalmazásoknál felmerülő komoly, 
megszívlelendő, tudományos ellenvetésekkel 

(természetesen vannak ilyenek, bár ismét 
hangsúlyozom, hogy ezek csak egyes konkrét 
alkalmazásokra vonatkozhatnak. A globális 
elutasítás – szerintem – biztosan tudomány-
talan), és a bevallottan irracionális, a tudo-
mányos szempontokat tudatosan elvető né-
zetekkel sem. Kizárólag azokkal az érvekkel 
szeretnék vitatkozni, amelyek a technológia 
globális ellenzői részéről a tudományosság 
igényével lépnek fel, a tudományra hivatkoz-
nak, de véleményem szerint ezt jogtalanul 
teszik, mert figyelmen kívül hagyják a tudo-
mány logikájának, gondolkodásmódjának 
fontos normáit. Ezek közül sem kívánok 
visszatérni azokra, amelyeket korábbi cik-
kemben már tárgyaltam. Sajnos maradt még 
elég bírálnivaló az ott leírtakon kívül is.

„A géntechnológia nem egyszerűen egy új 
nemesítési eljárás, hanem alapvetően különbö-
zik minden eddigitől, ezért teljesen más megíté-
lés alá kell esnie.” Nyilvánvalóan a nemesítés 
története során sok új eljárás került beveze-
tésre, azon lehet vitatkozni, hogy ezek meny-
nyire voltak forradalmiak, hogy indokolt-e 
határozott választóvonalat húzni, és, hogy ezt 
éppen a géntechnológiánál kell-e megvonni 

– ez voltaképpen szemantikai kérdés. Az sem-
miképpen sem állítható, hogy az eddigi eljá-
rások valamennyien „természetesek” voltak, 
míg a géntechnológia „természetellenes” (va-
jon természetes-e mag nélküli gyümölcs lét-
rehozása vagy a besugárzásos mutagenezis 
alkalmazása?). A releváns kérdés az, hogy mi 
a géntechnológiának az a sajátossága, ami 
alapvetően megkülönbözteti az eddigi tech-
nikáktól. Úgy vélem, egyetlen ilyen meghatá-
rozó különbség van, éspedig az, hogy a 
géntechnológia lehetővé teszi bármilyen ide-
gen fajból származó, sőt a természetben elő 
sem forduló, mesterséges gén bevitelét is. Ha 
azonban valóban ez teszi különlegesen veszé-
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lyessé a géntechnológiát, akkor vajon miért 
utasítják el az ellenzők – ugyanolyan hévvel 

– azokat a növényeket is, amelyeknél a gén-
technológiai módosítás ugyanazon fajból 
származó gén bevitelét jelenti (ezeket szokás 
ciszgénikusnak nevezni. Ilyen volt például az 
első GM-gyümölcs, a Flavr-Savr paradi-
csom)? Az természetesen igaz, hogy a jelenleg 
termesztett GM-fajták többségében a beül-
tetett gén (transzgén) valóban idegen fajból 
származott, és ezeket a hagyományos neme-
sítés nem hozhatta volna létre. Idegen fajok 
közötti génátvitel (tudományos neve: „hori-
zontális géntranszfer”) azonban egyáltalán 
nem példátlan (bár igen ritka) az élővilágban, 
ennek számos esetét ismerjük. Önmagában 
ez tehát nem feltétlenül veszélyforrás. Az el-
lenzők szerint azonban, míg ezeket a génátvi-
teleket a természetes evolúció évmilliói „szen-
tesítették”, azaz a természet bizonyította ve-
szélytelenségüket, ez semmiképpen nem áll 
a géntechnológia által előállított konstrukci-
ókra. Nos, számomra nehezen érthető, hogy 
biológiailag iskolázott emberek hogyan állít-
hatnak ilyen képtelenséget. A növény szem-
pontjából ugyanis semmiféle nemesített tu-
lajdonságot nem „szentesített” az evolúció, 
valamennyi termesztett növényünk (és te-
nyésztett állatunk) verseny-, és életképtelen 
volna természetes környezetében. Az ember, 
a fogyasztó pedig a növény szempontjából 
ellenség, tehát éppen a természetes evolúció 
vezetett mindenféle mérgek kialakulásához 
a növényekben (az ismert rákkeltő anyagok 
jelentős hányada megtalálható természetes 
növényekben, és jól ismertek a mérgezést, sőt 
azonnali halált okozó növényi mér gek is). Az 
evolúció évmilliói tehát semmiféle biztonsá-
gi tényezőt nem jelenthetnek a fogyasztó 
szá mára, ha a hagyományos nemesítés eredmé-
nyeit akarja összevetni a géntechnológiával.

„A GM-növények tartalmaznak antibioti-
kum-rezisztencia géneket. Ha egy ilyen gén 
átkerül egy emberre vagy állatra veszélyes kór-
okozó baktériumba, akkor megnehezítheti a 
fertőzés leküzdését.” Ez az állítás nem teljesen 
alaptalan. A „horizontális géntranszfer” jelen-
sége minden bizonnyal létezik, ennek számos 
indirekt evolúciós bizonyítéka van. Közvetlen 
kimutatása azonban – ritkasága miatt – igen 
nehéz, és ezért előfordulási valószínűségének 
kvantitatív becslései bizonytalanok. E kísér-
letek szerint ezek az értékek 10-13 és 10-27 közé 
eshetnek.

Ez – még a legmagasabb érték is – feltét-
lenül elhanyagolhatóan csekély valószínűsé-
get jelent, minden bizonnyal nagyságrendek-
kel kisebb veszélyt, mint amit az antibioti-
kumok nyakló nélküli, sokszor indokolatlan 
felhasználása okoz minden civilizált ország-
ban. Ennek köszönhető ugyanis, hogy az 
egészséges (antibiotikumot nem szedő) embe-
rek 60 %-ának a székletében található összes 
baktériumnak több mint 10 %-a rendelkezik 
ilyen rezisztencia-génekkel. A talajban is igen 
nagy mennyiségben találhatók egyes antibio-
tikumokra rezisztens baktériumok.

 Ennek ellenére a jelenleg érvényes EU 
törvények kikötik, hogy rövid időn belül ki 
kell zárni minden olyan jelzőgén használatát, 
amely a gyógyászatban jelenleg is használt 
an tibiotikumok valamelyike elleni reziszten-
ciát okozhat. Így tehát ez az eleve is rendkívül 
csekélynek mondható állítólagos veszélyfor-
rás is kiküszöbölődik nemsokára. (Egyébként 
az Európában egyedül engedélyezett, de 
hazánkban tiltott MON810 kukorica nem 
is hordoz antibiotikum-rezisztencia gént) 

„Elfogadhatatlan a géntechnológiát védő 
molekuláris biológusok szakmai gőgje, amikor 
nem veszik figyelembe az ökológusok, to xi ko-
lógusok, környezetvédők stb. – az övéktől eltérő 

– véleményét.” E nézet – csekély – igazságmagva 
az, hogy a molekuláris biológusok (valamint 
a genetikusok, növénynemesítők) elsöprő 
többsége valóban nem látja per se veszélyesnek 
a géntechnológiát (azt persze senki sem ta-
gadja, hogy egyes alkalmazások veszélyesek 
lehetnek), míg a szupraindividuális biológu-
sok, ökológusok között több az ellenző. Azt 
azonban – legjobb tudomásom szerint – soha 
senki nem vonta kétségbe, hogy a GM-nö-
vények környezettel való kölcsönhatásainak 
elemzése és vizsgálata fontos, és ebben ez 
utóbbi tudományok képviselői az illetékesek.  
Természetesen az engedélyezési kérdésekben 
is meghallgatandó és figyelembe veendő a 
véleményük, és ez így is történik, mindenütt 
a világon. Tudtommal az illetékes véleménye-
ző vagy döntéshozó testületekben egyetlen 
egy országban sincs döntő szavuk a moleku-
láris biológusoknak, a kiindulópontul meg-
fogalmazott állítás tehát – amelyet elég sok-
szor hallottam egyes ellenzők részéről – egy-
szerűen rágalom. A kompetenciaterületeket 
azonban jó volna mindkét részről tiszteletben 
tartani. Némileg leegyszerűsítve a kérdést: 
annak megítélésében, hogy mi történik a 
DNS-ben és a növényi sejtben, a molekuláris 
biológus illetékes, ő tudja jobban, hogy ez 
jelent-e különleges veszélyt vagy nem. Abban 
viszont az ökológus (és más rokonszakmák 
képviselői) az illetékesek, hogy megmondják: 
az új tulajdonságú növény jelent-e veszélyt a 
környezet számára. Ennek megállapításában 
azonban nem játszhat döntő szerepet az, hogy 
ezt a növényt hagyományos úton vagy gén-
technológiával hozták-e létre. Lényegében 
ezeken az elveken alapul az USA engedélye-
zési rendszere, és ennek elfogadásában többé-
kevésbé konszenzus van az USA tudósai 
(mindkét nagy tudományterület képviselői) 
között.   

„A géntechnológiát védelmező tudósok nem 
elfogulatlanok, mert anyagilag vagy egziszten-
ciálisan függenek a technológiát alkalmazó cé-
gektől.” Ez a – gyakran elhangzó – vád is 
egy szerűen rágalom. Noha igaz az, hogy ma 
elég sok kutató vesz részt cégek által támoga-
tott és finanszírozott kutatásban, és az is 
nyilvánvaló, hogy nem minden kutató fedd-
hetetlen erkölcsű Grál-lovag, de a tudomá-
nyos közösség túlnyomó többségének (köz-
tük például a Nobel-békedíjas, növénynemesí-
tő Norman Ernest Borlaugnak, korunk talán 
legnagyobb élő természettudósának, James 
Watsonnak és számtalan más kiváló kutató-
nak) ilyen kollektív elmarasztalása megenged-
hetetlen és gyökeresen hamis általánosítás, 
amely tényszerűen is cáfolható a legtöbb eset-
ben. Természetesen éppily megengedhetetlen 
a – jóval ritkábban elhangzó – viszont vád is, 
amely a géntechnológia ellen állást foglalókat 
vádolja általánosítva anyagi érdekeltséggel.

„Lehet, hogy nincsenek bizonyított veszélyek, 
de a géntechnológia veszélytelenségét sem bizo-
nyította még senki.” Noha ezzel a nézettel 
korábbi cikkemben is foglalkoztam, visszaté-
rek rá, mert ez a leggyakrabban hallott, a la-
ikus közvéleményre leginkább ható érv. Az 
természetesen érthető, hogy „az utca embere” 
ezt meggyőzőnek találja, nyilván ezért ismé-
telgetik előszeretettel a hivatásos agitátorok. 
És ugyanezért érzem – bocsánat az erős kifeje-
zésért – erkölcstelennek, a természetes embe-
ri szorongásokkal, félelmekkel történő vissza-
élésnek, ha tudományosan iskolázott embe-
rek is használják. Nekik ugyanis pontosan 
kell tudniuk, hogy a „veszélytelenség bizonyí-
tása” kifejezés egyszerűen értelmetlen. Bár-
mivel kapcsolatban bizonyítható ugyanis a 
veszélyesség, és az, hogy ennek mértéke nem 
halad-e meg bizonyos – szakértői konvenci-
ók által meghatározott – értéket. Ez az érték 
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igen kicsi is lehet, de sohasem nulla. Ha 
egymillió kísérlet során nem következik be 
kedvezőtlen eredmény, akkor elmondhatjuk, 
hogy elhanyagolhatóan csekély a veszély, de 
semmi biztosítékunk nem lehet arra, hogy 
az egymillió egyedik próbálkozás nem vezet 
katasztrófához. Természetesen nemcsak tu-
dományelméleti fontoskodás annak hangsú-
lyozása, hogy a veszélytelenség nem bizonyít-
ható, hiszen minden ember számára eviden-
cia – noha ezt elfelejteni látszik, amikor a 
fenti ostobaságot szajkózza, – hogy nem lé-
tezik olyan emberi tevékenység, nincs olyan 
emberi találmány, nincs olyan élelmiszer vagy 
gyógyszer, amelynek ne volnának veszélyei. 
Tegyük fel a kérdést bárkinek, hogy meg 
tudna-e nevezne bármit, aminek a teljes ve-
szélytelenségét bizonyították? De azt a kérdést 
is nyugodtan feltehetnénk a géntechnológia 
globális veszélyessége mellett kardoskodók-
nak, hogy ugyan mondják már meg, hogyan 
lehetne pozitívan bizonyítani, hogy a GM-
élelmiszer (vagy bármilyen élelmiszer) fo-
gyasztása veszélytelen? Én már sokszor feltet-
tem a kérdést, a leggyakoribb válasz az volt, 
hogy „fogalmam sincs, ezt a szakembereknek 
kell megmondaniuk”.

„Eddig egyetlen megbízható, teljes értékű 
felmérés sem készült a GM-növények környeze-
ti hatásairól, minden úgynevezett hatásvizsgá-
lat joggal kritizálható szakmai hiányosságai 
miatt.” Mivel e területen nem vagyok kompe-
tens, készséggel elfogadom a tézis elvi igazsá-
gát. Alkalmazását, bunkóként való forgatását 
azonban két szempontból is igen vitatható-
nak tartom. Először is: Az életközösségek 
hihetetlen komplexitása miatt, minden – elvi-
leg lehetséges – kölcsönhatás regisztrálása, 
mé rése, elemzése nyilvánvalóan sohasem va -
lósítható meg. Feltételezem, az illetékes szak-
emberek, ha valóban valamilyen tudományos 

igazság megállapítására törekszenek, meg 
tudnak egyezni a mérések, észlelések körének 
praktikusan elfogadható szűkítésében. A 
géntechnológia azon ellenzői azonban, akik 
ezt az érvet előszeretettel használják (tisztelet 
a kivételnek), valójában nem a tényekre kí-
váncsiak, hiszen eleve meg vannak győződve 
a géntechnológia káros voltáról. Ezért tehát 
a teljességnek olyan (ismétlem: elvileg nyilván 
igazolható) igényével lépnek fel, amely gya-
korlatilag valószínűleg megvalósíthatatlan, és 
tudományos kísérleteknél feltehetően soha 
nem is merül fel. 

A másik kifogásom ezen érv használata 
ellen az, hogy úgy vélem: a környezettel való 
kölcsönhatás szempontjából a kiindulópont-
nak a géntechnológia által kialakított új tu-
lajdonságnak kell lennie. Azaz: ha a tulajdon-
ság ebből a szempontból közömbös (ilyen 
például a leszedés után lassabban puhuló 
Flavr-Savr paradicsom), akkor semmi értel-
mük ezeknek a vizsgálatoknak, ha viszont 
fontos, akkor éppoly indokoltak volnának a 
hagyományos nemesítés esetében. Más sza-
vakkal: semmivel sem igazolható, hogy míg 
a hagyományosan nemesített vírusrezisztens 
burgonya termelésbe vételénél nem végeznek 
környezeti hatásvizsgálatot, és ezt nem is 
követeli meg senki, addig a vírusrezisztens 
GM-burgonya esetén soha nem találják ki-
elégítőnek a mégoly sok szempontra kiterje-
dő hatásvizsgálatokat sem.

„Számos példát tudunk arra, hogy egy adott 
időpontban ártalmatlannak és hasznosnak 
tartott új termékről, találmányról később bizo-
nyosodott be káros volta, ez a veszély fennáll a 
géntechnológiánál is.” Ez a – gyakran hallott 

– ellenérv cáfolhatatlanul igaz. Szokták emlí-
teni – joggal – a halogénezett szénhidrogén 
hűtőgázokat, a DDT-t, a Contergant, és 
nyil ván könnyen találhatunk további példá-
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kat is. A kérdés nem az, hogy ez a lehetőség 
reális-e vagy sem, hanem az, hogy milyen 
következtetést vonhatunk le ezekből a pél-
dákból. A tézis elfogadása esetén a logikus és 
következetes álláspont az volna, hogy minden 
ipari és mezőgazdasági fejlesztést, gyakorlati 
kutatást, innovációt szigorúan be kellene 
tiltani, hiszen nyilvánvalóan senki nem állít-
hatja biztosan, hogy az alkalmazás során soha 
nem fog felmerülni, ma még nem sejthető, 
káros, sőt esetleg katasztrofális hatás. Például 
soha semmiféle új gyógyszernek nemhogy a 
forgalmazását, de a klinikai kipróbálását sem 
volna szabad engedélyezni. Tudomásom sze-
rint azonban számottevő intellektuális vagy 
politikai tényezők ilyet nem szoktak követel-
ni. Vajon mi indokolja, hogy az innováció 
egyetlen területét kiragadva, azt olyan kény-
szerzubbonyba kényszerítsék, amelyet semmi 
más területen nem alkalmaznak? Hadd idéz-
zem ezen a ponton – egyetértően – a géntech-
nológia egyik úttörőjének, Stanley Cohennek 
harmincegynéhány évvel ezelőtt, az akkori 
nagy amerikai génsebészet-vitában elmon-
dott szavait: „…Ma, miként a múltban is, 
sokan vélik úgy, hogy a jelenlegi állapotok 
kockázatmentesek. Elfelejtik, hogy az embe-
riséget régi és új betegségek, rossz táplálkozás 
és környezetszennyezés sújtják, és a génsebé-
szet reményt nyújt e bajok legalább részleges 
megoldására, elkerülésére. Azt kell tehát 
meggondolnunk, hogy megengedhetjük-e 
magunknak azt, hogy folyton azokkal a fel-
tételezett veszélyekkel foglalkozunk, amelyek-
ről nem tudjuk, hogy léteznek-e, és közben 
korlátozzuk magunkat abban, hogy olyan 
veszélyek ellen küzdjünk, amelyekről viszont 
nagyon jól tudjuk, hogy léteznek. Más sza-
vakkal: nagyobb veszély-e, ha óvatosan és 
gondosan haladunk, mint az, ha egyáltalán 
nem haladunk?”

Cikkem végére érvén ismételten szeret-
ném hangsúlyozni, hogy a mezőgazdasági 
géntechnológia számos alkalmazásával kap-
csolatban teljesen jogos, illetve legalábbis 
komolyan vehető tudományos kifogások 
emelhetők, a további kísérletek igénylése, a 
nagyfokú óvatosság, sőt esetenként a tiltás is 
indokolt lehet. Abban a kérdésben sem kívá-
nok állást foglalni, hogy a magyar mezőgazda-
ság – gazdasági – érdekeit a moratórium vagy 
annak feloldása szolgálja-e megfelelőbben. 
Én itt csak a globális és kísérleti tények által 
megingathatatlan álláspontú ellenzők – sze-
rintem jogosulatlan – érveivel foglalkoztam. 
Azzal is tisztában vagyok, hogy eme globális 
ellenzők jelentős hányada (valószínűleg túl-
nyomó többsége) nem az itt tárgyalt – többé-
kevésbé tudományosnak vélt – érvek alapján 
küzd e technológia ellen, hanem ízlésbeli, 
ideológiai, gazdasági vagy politikai okokból. 
Természetesen az ilyen érvekkel is lehetne 
vitatkozni, ezt azonban nem tekintem felada-
tomnak, hiszen számos más példát is isme-
rünk a társadalmi valóságban, ahol a közvé-
lemény és a politika ilyen – nem feltétlenül 
természettudományos – megfontolások alap-
ján dönt, ennek létjogosultsága nehezen vi-
tatható. Az ellen azonban – a tudomány 
nevében – tiltakozni kell, ha az ilyen alapon 
állást foglalók (ál)tudományos érvekkel indo-
kolják álláspontjukat, vagy éppen elmarasz-
tal ják a nekik nem tetsző véleményt hangozta-
tó tudósokat. A példáért nem kell messzire 
menni, az elmúlt néhány évben olyan – na-
gyon különböző szellemi színvonalat és ellen-
kező politikai oldalt képviselő – közírók, mint 
Lovas István és Tamás Gáspár Miklós, egy-
aránt elmarasztalták  a Mindentudás Egye te-
mét, illetve a Magyar Tudományos Akadémi-
át azért, mert szót mertek adni olyan szak-
tudósoknak, akik nem az ő ízlésüknek meg-
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felelő tudományos álláspontot fejtettek ki 
ebben a kérdésben; ilyen elmarasztalás par la-
menti képviselők részéről is elhangzott már.  

Kulcsszavak: géntechnológia, GM-mezőgazda-
ság, médiumok, veszélytelenség bizonyítása, 
növénynemesítés
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Bevezetés

1957 nyarán a Szovjet Tudományos Akadé-
miától levél érkezett az MTA-nak, amelyben 
felkérték Magyarországot a Nemzetközi 
Geofizikai Év keretében felbocsátandó szov-
jet mesterséges holdak optikai követésére. 
Egyúttal felajánlották, hogy a megfigyelések-
hez átadnak negyven darab AT–1 jelzésű kis 
távcsövet is. Az MTA a Csillagvizsgáló Inté-
zethez és annak akkori igazgatójához, Detre 
Lászlóhoz fordult. A feladatot az intézetnek 
nyilván el kellett vállalnia, annak ellenére, 
hogy az égen gyorsan haladó égitestek (kis-
bolygók, üstökösök) pozícióinak megfigye-
lése akkor igen távol állt az intézet asztrofizikai 
orientációjától. A még gyorsabban haladó 
műholdak megfigyelésében pedig 1957 októ-
bere előtt még senkinek nem lehetett semmi-
féle tapasztalata.

A megfigyelőhálózat megszervezésére 
Almár Iván kapott megbízást. 1957 végén már 
folytak megfigyelési kísérletek az intézet fő-
épületének tetőteraszáról, s megkezdődött a 
vidéki állomások kiválasztása és felszerelése is. 
Kevéssel később, ötven évvel ezelőtt, 1958-ban 
már megkezdődött, és szolgálatszerűen folyt 
az átvonuló szovjet szputnyikok égi pozíció-
inak rögzítése Budapesten, majd Baján, Szom-

bathelyen és évekkel később Miskolcon is. Az 
előrejelzéseket táviratilag kaptuk a moszkvai 
központtól, és eredménye inket is kódolt 
táviratokban küldtük Moszkvába. 

Ez időben a megfigyelési technika és a 
módszerek javítása volt napirenden. Az első 
tudományos közlemény, amely a magyar 
megfigyelők által alkalmazott új módszerre 
vonatkozott, Almár Iván A 2. szputnyik föld-
árnyékba való belépésének megfigyelése pontos 
térbeli helyzetének meghatározása céljából című 
cikke volt, amely az Asztronomicseszkij Cir-
kulár 1958. május 26-i számában jelent meg. 
Tudomásunk szerint ez volt az első, kifejezet-
ten a mesterséges holdakhoz kapcsolódó, 
idegen nyelvű tudományos célú írás Magyar-
országról. A Magyar Tudomány ugyancsak 
1958-ban közölte első, az űrkorszak kezdeté-
hez kapcsolódó cikkét (Almár, 1958).

Az előrejelzések pontosságának növeke-
dése és a megfigyelések technikai feltételeinek 
jelentős javulása (TZK binokuláris távcsövek 
félig automatizált változatainak bevezetése, az 
időpontok rögzítésének korszerűsítése stb.) 
következtében egyre több viszonylag pontos 
(tized fok, illetve tized másodperc pontossá-
gú) megfigyelés gyűlt össze Magyarországon, 
illetve természetesen más, együttműködő 
országokban is. Az 1960-as évek elején már 
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nyilvánvaló követelménnyé vált ezek közös 
értékelése és tudományos hasznosítása – a 
szovjet pályaszámító központ igényeinek 
kielégítésén túl. A régióban elsőként az Ill 
Márton által kezdeményezett INTEROBS-
program tett kísérletet ilyen feldolgozásra, a 
műholdpályának közvetlenül a megfigyelé-
sekből történő levezetésére, majd a keringési 
idő változásából a fékező felsőlégkör sűrűsé-
gének meghatározására. Ezt követően számos 
további javaslat született arra, hogy miként 
lehetne speciális (vizuális) műholdmegfigyelé-
sekkel a felsőlégkörre vonatkozó, hasznos 
ismeretekhez jutni. Mi magunk is kezdemé-
nyeztünk több ilyen új eljárást, illetve elkezd-
tünk – az akkori primitív számítástechnika 
hazánkban rendelkezésre álló eszközeit is 
bevetve – korszerű feldolgozó programokat 
készíteni (Illés Erzsébet és Horváth András). 

Az 1960-as évek végén a műholdmegfi-
gyelések és a szovjet és amerikai műholdak 
pályaadatai már gyakorlatilag mindenki szá-
mára hozzáférhetőek voltak. Magyarország 
mint az Interkozmosz-program tagállama is 
publikálta megfigyeléseit, és megkapta azokat 
is, amelyeket más programok keretében haj-
tottak végre. Egyre aktuálisabbá vált az a 
prob léma, hogy milyen célra és hogyan dol-
gozzuk fel a rendelkezésre álló megfigyelési 
anyagot. Ott, ahol nagyobb pontosságú, fo-
tografikus, később lézeres megfigyelések áll-
tak rendelkezésre, a geodéták kezdeményez-
ték a Föld pontos alakjának levezetését bizo-
nyos pályaelemek változásai alapján. Ehhez 
azonban nagyteljesítményű számítógépekre 
is szükség volt, amilyenek hazánkban akkor 
még nem működtek. Maradt a másik, hason-
lóan ígéretes feladat: a felsőlégkör sűrűségé-
nek, hőmérsékletének, esetleg kémiai összeté-
telének vizsgálata sok hold segítségével, de a 
megfigyelési technika és a számítástechnika 

területén kisebb elvárásokkal. Ésszerű döntés 
volt, hogy mi is a felsőlégköri modellek vizs-
gálatával, ellenőrzésével kapcsolatos lehető-
ségekre koncentráltunk. 

Az 1970-es évek elején már egyre jobb 
felsőlégköri modellek álltak rendelkezésre 
világszerte. Elsősorban Luigi Jacchia amerikai 
tudós nevét kell megemlíteni mint az első, 
igazán használható modellek kidolgozójáét. 
Ezekből jött létre a CIRA, vagyis a COSPAR 
nemzetközi referencialégkörök sorozata – ké-
sőbb MSIS néven is szerepelt, pl. MSIS’86 = 
CIRA’86 (Rees – Fuller-Rowell, 1988), amely 
már annyira tökéletesnek látszott, hogy a 
korábban e területen dolgozó sok kutatócso-
port abba is hagyta a műholdak pályaválto-
zásain alapuló felsőlégköri vizsgálatokat, mert 
nem látott lehetőséget a továbblépésre.

A mi kis kutatócsoportunk a Csillagvizs-
gáló Intézetben más állásponton volt. Úgy 
láttuk, hogy ezek a felsőlégköri modellek 
általánosságban jók ugyan, de különleges ese-
tekben, például napkitörések által kiváltott 
geo mágneses viharok idején nem írják le meg-
felelően a felsőlégkör sűrűségének a beérkező 
naprészecske-áram hatására bekövetkező meg-
növekedését. Más, ugyancsak nehezen magya-
rázható anomáliákat is találtunk, és a további 
években ezekre koncentráltuk kutatásainkat. 
Az 1980-as évekre – nemzetközi együtt műkö-
dés keretében – már hozzáférhetővé váltak 
olyan in situ sűrűségmérések is, amelyet fran-
cia és olasz műholdak fedélzeti műszerei 
haj tottak végre. Ezek a mérések igen gyako-
riak és pontosak voltak ugyan, de tekintve a 
kérdéses műholdak speciális, az egyenlítőhöz 
közeli pályáit és viszonylag rövid élettartamát, 
csak bizonyos feladatok vizsgálatára voltak 
alkalmasak. Mi igyekeztünk éppen ezekre 
koncentrálni, ugyanakkor nem feledkeztünk 
el arról a rendkívül gazdag megfigyelési anyag-

ról sem, amely évtizedek alatt a különböző 
magyar és külföldi követőállomásokon gyűlt 
össze. Felhasználtuk és továbbfejlesztettük a 
rendelkezésre álló számítástechnikai progra-
mokat is. Főbb eredményeinket az alábbiak-
ban foglaljuk össze.   

A nemzetközi felsőlégköri modellek

Már az 1960-as évek elejére világossá vált, 
hogy a Napon lejátszódó változások és a Nap− 
Föld geometria határozza meg, hogy a Nap-
ból jövő elektromágneses sugárzás és részecs-
keáram milyen változásokat idéz elő a felső-
légkörben. A geometria változásából követke-
zően a Föld Nap körüli pályáján való végig-
haladás az excentricitás és a tengelyhajlás 
miatt éves és szezonális változást, a Föld 
tengely körüli forgása napszakos, a Nap ten-
gelyforgása 27 napos, a naptevékenység vál-
tozása kb. tizenegy éves (huszonkét éves?), 
illetve random jelentkező változásokat idéz 
elő. A geometria miatti változásokat a külön-
böző ciklushosszak miatt könnyen szét lehe-
tett választani, és le lehetett írni, a naptevékeny-
ség okozta változások azonban nehezebben 
megfoghatóaknak bizonyultak. Annál is in-
kább, mert a felsőlégkörre ható elektromágne-
ses sugárzás egy része nem jut le a Föld fel  szí-
nére, így nem áll folyamatosan a modell szá-
mítások rendelkezésére. A már a 60-as évek -
ben a Föld körül keringő holdak méréseiből 
elég jó korreláció látszott a Nap ultraibolya 
(UV-) és extrém ultraibolya (EUV-), valamint 
a Föld felszínén is mérhető 11 cm-es rádiósu-
gárzása között, így ezt a paramétert hasz nálták 
a modellekben a naptevékenységből adódó 
UV- és EUV-sugárzások okozta sűrűségvál-
tozások jellemzésére (S10,7 vagy F10,7 jelzéssel).

 A korpuszkuláris fűtés okozta változások 
leírására pedig az Ap geofizikai paramétert 
használták, ugyanis a hirtelen megjelenő, 

nagy sűrűségváltozásokról hamar felismerték, 
hogy geomágneses viharok idején lépnek fel. 
Az Ap planetáris geomágneses index, amelyet 
az aurora-övezet környékén elhelyezkedő 
több geofizikai állomás méréseiből határoz-
nak meg, pedig éppen a geomágneses viharok 
erősségét jellemzi. Hogy ezt a geomágneses 
viharok idején fellépő sűrűségváltozást hamar 
fel lehetett ismerni, abban nagy szerepe volt 
annak a szerencsés véletlennek, hogy az első 
szputnyikok felbocsátása idején szokatlanul 
erős naptevékenységi maximum volt, és az 
azt követő években voltak a rekord erősségű 
geomágneses viharok. Ekkor már több mes-
terséges hold keringett a Föld körül, tehát 
több magasságban, párhuzamosan lehetett 
látni a hirtelen fellépő, nagy fékeződést.

A gyűrűáramfűtés felfedezése

A Konkoly Obszervatórium budapesti Szput-
nyikmegfigyelési Csoportjában a földi felső-
légkör sűrűségváltozásaira vonatkozó kutatá-
sainkat saját megfigyeléseink alapján a mo-
dellek kontrolljával kezdtük. Miután láttuk, 
hogy a fotografikus észleléseknél pontatla-
nabb, de nagyon nagy számú vizuális észle-
léseink a legnagyobb és előre jelezhetetlenül 
jelentkező sűrűségváltozások követésére 
sokkal alkalmasabbak lehetnek, mint a már 
viszonylag elég jól leírt egyéb változások 
vizsgálatára, úgy döntöttünk, hogy az előb-
biek vizsgálatát tűzzük magunk elé célként. 
Bár az akkori megfigyelési és számítástechni-
kai eszközeink nem voltak egy szinten a nyu-
gati világ obszervatóriumainak lehetőségeivel, 
de célunk mégis az volt, hogy a COSPAR 
kongresszusain bemutatott legjobb felsőlég-
köri modelleket (Jacchia modelljei, CIRA, 
MSIS) ellenőrizzük és javítsuk.

Az órák vagy egy-két nap alatt lezajló geo-
mágeses légsűrűség-növekedések esetében 
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azonban a vizuális megfigyeléseknek nemcsak 
a pontossága, de az időfelbontása sem volt 
elegendő arra, hogy a légsűrűség és a hőmér-
séklet gyors időbeli változásait követni lehes-
sen. Ugyanis csak nagyon ritka esetben sike-
rült egymás utáni átvonuláskor megfigyelni 
egy-egy szputnyikot (ami 1,5 órás időfelbon-
tást jelent a periódusgörbén), jó esetben ez 
na ponta (ami egynapos időfelbontás), de 
né ha csak többnaponta sikerült.

Almár Iván, aki korábban csillagspektro-
szkópiával is foglalkozott, felismerte, hogy az 
ott az abszorpciós színképvonalak összintenzi-
tásának jellemzésére használt ekvivalens széles-
ség paraméter nagyon jól általánosítható a 
geomágneses vihar alatt létrejövő sűrűségvál-
tozás-görbe alatti integrál meghatározására, 
amely a vihar által kiváltott össz-sűrűségválto-
zást jellemzi. Az általa kidolgozott módszer 

pedig az, hogy, ha a geomágneses vihar előt-
ti és utáni nyugalmi időszakban meghatároz-
zuk a periódusgörbét – ami nyugalmi idő-
szakban egyenletesen csökkenő, vagyis lefelé 
tartó egyenes – akkor a periódus hirtelen 
esésének mértéke a vihar előtti szintről a vihar 
utáni szintre adja ezt az integrált (1. ábra). A 
modellértékekkel összehasonlítva látjuk, hogy 
hol és mikor kell a modellt javítani.

Az 1960-as évektől az 1970-es évek köze-
péig Illés Erzsébet vezetésével mintegy hatvan 
szputnyikmegfigyelő állomás tizenkét évnyi 
megfigyelési anyagából kikerestük a geomág-
neses viharok körüli megfigyeléseket, digitali-
záltuk, és az általunk írt számítógépi prog ra-
mokkal feldolgoztuk. Ehhez a magyar háló-
zat megfigyelésein kívül felhasználtuk egész 
Eurázsia megfigyelési hálózatának anyagát: 
angol, francia, finn, német, lengyel, román, 

1. ábra • A D meghatározásának módszere egy geomágneses vihar okozta perióduscsökkenés 
példáján bemutatva (Inzertben a D ekvivalens időtartam definíciója.)

bulgár és a volt Szovjetunió összes megfigyelő-
állomásáét is. Ezeket ekkoriban csak nyomta-
tásban tették hozzáférhetővé az egyes állomá-
sok. A többmillió adatból 89 ekvivalens idő -
tartamot (D) sikerült meghatározni, amelyek 
a jelentős számú (34) mesterséges hold külön-
böző magasságokban történt fékeződése miatt 
a modellhibák magasságfüggésére engedtek 
következtetni. A D-értékekből vezettük le, 
hogy főleg 200−300 km között a mo dellek 
nagyon alábecsülik a sűrűségváltozásokat 
geomágneses viharok idején, néhol több száz 
százalékkal is. Hogy ez milyen lényeges, az 
akkor derült ki, amikor a Skylab űrállomás 
élettartama lényegesen rövidebbnek bizo-
nyult, mint amennyit a szokásos fel sőlégköri 
modellek alapján számoltak, vagyis a vártnál 
sokkal hamarabb fékeződött le, és égett el a 
légkörben.

A több mesterséges hold párhuzamos mé-
 rése nemcsak a magasságfüggést, de a föld-
rajzi szélességtől és a napszaktól való függés 
vizsgálatát is lehetővé tette. Észrevettük, hogy 
az éjszaka közepén mindig van egy, a nappa-
lihoz képest kisebb sűrűségi maximum a 
ma radékokban (2. ábra), amely sokkal erő-
teljesebb geomágneses viharok idején. Na-
gyobb földrajzi szélességek felé a maximum 
nagysága csökken, és fázisban is későbbi helyi 
időre tolódik át. A geomágneses szempontból 
nyugodt időben megjelenő éjféli sűrűségnö-
vekedést – amit egyébként mások is megta-
láltak – egy, a szubszoláris pontból radiálisan 
kiinduló szelek által kiváltott kompressziós 
fűtésnek tulajdonítottuk. A viharok alatt fel-
lépő, megnövekedett amplitúdójú maximum-
nak viszont tovább kerestük az okát.

Ebben sokat segített a MANT (Magyar 
Asztronautikai Társaság) által 1972 óta évente, 
majd később kétévente szervezett Ionoszféra–
Magnetoszféra Szeminárium (a sorozat azóta 

is létezik), amelyen geofizikus, fizikus, meteo-
rológus, ionoszféra-kutató, napfizikus és 
csil lagász kollégákkal együtt vettünk részt, 
hogy egymással ismertessük az intézeteinkben 
folyó, az űrkutatással kapcsolatos tevékeny-
ségünket. Többek között Verő József, Szemerédy 
Pál, Abonyi Iván, Tarcsay György, Benkó György, 
Varga András és legfőképpen Bencze Pál (aki-
vel tartós együttműködés is kialakult) a mag-
netoszférát, a bolygóközi teret és a galaktikus 
kozmikus sugárzást tárgyaló előadásai alapján 
ismertük fel, hogy a modellmaradékokban 
talált maximumoknak a helyi időben elfoglalt 
helyei (3. ábra) arra utalnak, hogy a geomág-
neses viharok idején létrejövő sűrűségnöveke-
désnek nem csak az aurora-övezet lehet a 
for rása, ahogy ezt a modellek feltételezik, és 
az Ap indexszel leírják.

Legalább húszféle geofizikai és bolygókö-
zi paramétert vizsgáltunk meg mind a mo-
dell-leírás, mind a jelenség mögötti fizika 
meg értése érdekében. Azt találtuk, hogy a 
galaktikus kozmikus sugárzás Deep Riverben 
mért beütésszáma (CDR) önmagában jobb 
pa raméter lenne a felsőlégkör sűrűségének 
leírására, mint az addig használt S10,7 és Ap. 
Ez arra utalt, hogy a bolygóközi térben a 
napszéllel terjedő zavarok, amelyek a kozmi-
kus sugárzás részecskéit is szétszórják, és ezzel 
csökkentik a Föld felszínén mért beütésszá-
mukat is (Forbush-csökkenések), okozhatják 
az általunk talált többletsűrűség-effektust.

Tehát a geomágneses viharok környékét 
kezdtük részletesebben vizsgálni. Kiderült, 
hogy viharok után a sűrűséggörbe nem tér 
azon nal vissza a nyugalmi szintre, ahogy ezt 
az Ap görbe alapján várnánk, hanem még kb. 
egy hétig magasabban marad (4. ábra). Ez azt 
eredményezi, hogy a viharok előtti és a viharok 
utáni időkben ugyanazon Ap érték hez más 
sűrűségérték tartozik: a sűrűség az Ap kétér-

Illés – Almár • Felsőlégköri kutatásaink…
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protonok, illetve az ionoszféra eredetű oxi-
génionok) fűtése hozhatja létre azt a jelensé-
get, hogy a légsűrűség geomágneses viharok 
után még napokig nem tér vissza a korábbi 
nyugalmi szintre. Ezért a légsűrűség számítá-
sánál az Ap mellé (amelyhez képest a model-
lek hatórás időkéséssel számoltak) egy, a 
gyűrűáram erősségének változását jellemző 
ΔDst/Δt paramétertől függő szorzófaktort 
vezettünk be, a Dst-hez képest kétórás időké-

séssel. Mivel a ΔDst/Δt arányosnak bizonyult 
a Dst-vel, ezért a feltételi egyenletekben Dst-t 
használtuk indexként. Ezzel sokkal jobb le-
írását tudtuk adni a magnetoszféra-viharokkal 
kapcsolatos felsőlégköri sűrűségnövekedések-
nek, mint a nemzetközi modellek (3. ábra).

Az 1980−1990-es években már megszüle-
tett a Dst-t is figyelembe vevő dMSIS model-
lünk, majd ennek a magasság- és napszakfüg-
gést is figyelembe vevő változata, a ddMSIS, 

3. ábra • Nyilvánvalóan látszik, hogy a CACTUS-mérések maradékai a nemzetközi modellek-
hez képest (felső panel) nagyobbak, mint a mi dMSIS modellünkhöz viszonyítva (alsó panel).

Illés – Almár • Felsőlégköri kutatásaink…

2. ábra • Geomágnesesen nyugodt napokon az éjfél körüli maximum feltűnően jelentkezik a 
modellmaradékokban (f – 1 = [ρmért – ρmodell ] / ρmodell), különösen az egyenlítő körzetében és 

közepes szélességeken (ott az LST helyi időben némileg későbbre tolódva).

tékű függvénye, tehát az Ap önmagában nem 
alkalmas a geomágneses effektus leírására.

Ez vezetett annak a felismerésére, hogy az 
aurora-fűtés mellett kell, hogy legyen egy 
má sik forrása is a magnetoszférán keresztül a 
napszélből megcsapolt energiabetáplálásnak. 
A talált effektusok a következők voltak: a 

földrajzi szélességtől való függés – a nagyobb 
maradékokkal az egyenlítőnél –, az éjféli éles 
maximum és a hatórás helyett csak kétórás 
idő késés a Dst indexhez képest. A Bencze 
Pállal folytatott diszkussziók révén jutottunk 
arra a következtetésre, hogy a gyűrűáramból 
kiszóródó részecskék (a napszélből származó 
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5. ábra • Vázlat a gyűrűáram-jelenség magyarázatához, megjelölve a SAR-ív övezet helyzetét

okozó esetén érdekes, hogy a víz nagyobb 
fajhője még 200−400 km magasságok között 
is éreztetheti a hatását!

Geomágneses viharok után 
több a felhő Eurázsia felett

2000 után a geomágneses vizsgálatoknak még 
egy másik, érdekes mellékterméke is adódott 
(Illés-Almár, 2004b). Amikor az 1970-es évek 
elején az ekvivalens időtartamokhoz gyűjtöt-

tük a megfigyelési anyagot, észrevettük, hogy 
geomágneses viharok után sokkal kevesebb 
a megfigyelés a viharok előtti észlelésszámhoz 
képest, de magunk sem mertük elhinni, hogy 
itt egy reális jelenséget fedezhetnénk fel. A 
2000-es évekre azonban mások kutatásai is 
ebbe az irányba mutattak, sőt elmélet is szü-
letett, hogy a galaktikus kozmikus sugárzás 
beütésszámának megváltozása miatt a levegő 
vezetőképességében létrejövő változás szól 
bele a felhőképződésbe.

Ezt kontrollálandó visszatértünk ismét a 
régi vizuális megfigyelési anyaghoz, amely 
tizenkét éven keresztül gyűlt hatvan megfigye-
lőállomáson egész Eurázsiában. Azt találtuk, 
hogy a megfigyelt szputnyikátvonulások szá-
ma valóban 25 %-kal csökkent geomágneses 
viharok után a viharok előtti időszakokhoz 
képest (6. ábra). Ezt pedig a felhőborítottsá-
gon kívül más nem okozhatta, mert a tizen-
két év anyagába mindenféle évszak, holdfázis, 
ünnep és hétköznap beleesett, ami az észle-
lések számát befolyásolni szokta. Az igaz, 
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(Almár − Illés-Almár, 2004; Illés-Almár, 
2004a), amelynek megalkotásánál már ren-
delkezésünkre álltak a francia CASTOR-hold 
CACTUS mikro-akcelerométerének nagy-
felbontású és nagypontosságú in situ sűrűség-
mérései is (a mérések gyakorisága 10 s volt). 
Ezzel felhívtuk az elméleti szakemberek fi-
gyelmét arra is, hogy a belső magnetoszféra 
és a légkör kapcsolata sokkal bonyolultabb, 
mint ahogy azt harminc éven keresztül gon-
dolták, és a magnetoszféra fűtésének ezt a 
második forrását, mármint a gyűrűáramfűtést 
is bele kell építeni a fizikai leírásba.

Hogy mikét érhettük el ezeket az eredmé-
nyeket, noha ezeket az in situ méréseket előt-
tünk már mások is analizálták? Azzal, hogy 
nem a sablonos, mindenki által használt sta-
tisztikai programokat használtuk csak, ha nem 
magunk fejlesztettünk a kitűzött feladatok-
hoz alkalmasabb számítógépi programokat. 

A szokványos statisztikai programok fel tételi 
egyenleteibe új tagokat vettünk be, amire az 
1960-as évek óta nem volt példa. Így sikerült 
két új fűtés létét bizonyítani, és a mo dellekbe 
a leírásukat bevezetni (ddMSIS-modell).

A gyűrűáramfűtés felfedezése és az egyen-
lítőn a nagy energiájú semleges atomok által 
közvetített fűtés bizonyítása után szerettük 
volna kimutatni a gyűrűáramból a hullám−ré-
szecske kölcsönhatás miatt kiszóródó részecs-
kék fűtését is az aurora-övezet alatti ún. SAR-
ív régióban (5. ábra). Ezt azonban sem a 
CACTUS, sem az akkor már szintén rendel-
kezésünkre álló, olasz San Marco V hold ak-
ce lerométeres méréseiből nem sikerült vég-
rehajtani, mert a CACTUS-akcelerométert 
szállító CASTOR-hold 30o-os inklinációjú, 
a San Marco V pedig 3o-os inklinációjú pályán 
mozgott, tehát sohasem mértek az 50−60o 
szélesség felett. Ezért 2000−2001-ben a régi 
vizuális észlelésekhez nyúltunk vissza. Ezek 
az észlelések azonban nem voltak elég pon-
tosak ennek a finom effektusnak a kimuta-
tásához, viszont melléktermékként egy másik 
jelenség felfedezését tették lehetővé.

Észak–dél aszimmetria a felsőlégkör 
sűrűségében és hőmérsékletében

Nevezetesen kiderült, hogy az északi félgömb 
felett melegebb a felsőlégkör, mint a déli felett 
(Illés-Almár − Almár, 2006). Miután a meg-
figyelési anyag tizenkét éve mindenféle évsza-
kot, naptevékenységet, napszakot stb. tartal-
maz, ez átlagban értendő. Mi okozhat ilyen 
különbséget a két félgömb hőmérsékletében? 
A szárazföld–tenger borítottság, esetleg a geo-
mágneses tér aszimmetriája? A geomágnesesen 
nyugodt és zavart napok között azonban nem 
találtunk különbséget; ha van, az finomabb, 
mint amit a pontatlan vizuális észlelésekkel 
ki lehet mutatni. A tengerborítottság mint 

4. ábra • Geomágneses viharok után a légsű-
rűség (felső görbe) nem tér azonnal vissza a 
nyugalmi szintre, mint a modellekben index-
ként használt Ap (alsó görbe). Tehát nyilván-
való, hogy a légsűrűség nem lehet az Ap (vagy 
Kp) egyértékű függvénye, ahogy ez az összes 

felsőlégköri modellben szerepel.
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hogy mesterséges holdat megfigyelni általá-
ban csak este szürkület után és reggel szürkü-
let előtt lehet, amikor a megfigyelő már sö-
tétben van, de az átvonuló szputnyikot még 
megvilágítja a nap. Tehát azt állíthatjuk, hogy 
szürkületek idején a geomágneses viharok 
utáni nyugalmi időszakokban Eurázsia felett 
kb. 25 %-kal nagyobb volt a felhőborítottság, 
mint ugyanezen napszakokban a geomágneses 
viharok előtt. Hogy ezek milyen fajta felhők, 
arról nem tájékoztatnak a megfigyelések, csak 
arról, hogy az észlelők nem látták a műholdak 
átvonulását.

A felsőlégköri gravitációs 
és akusztikus hullámok

A Dst-vel jellemzett gyűrűáramfűtés-tagot is 
levonva, a maradékok már fehér zajt adtak; 
mi legalábbis semmiféle paramétertől nem 
találtunk függést. A szórás pedig sokkal na-
gyobb volt, mint amit akár a CACTUS, akár 
a San Marco V hold mérési pontossága 
megengedhetett volna. Ezért a szórást kezd-
tük vizsgálni mindenféle paraméter függvé-

nyében. Ezt a vizsgálatot különösen a San 
Marco V hold egy másodperc időfelbontású 
mérései tették lehetővé. A régi vizuális és a 
CACTUS-anyag csak statisztikai vizsgálatok-
ra volt alkalmas (Illés-Almár et al., 2001).

A szórás nőtt a magassággal, a napszakkal, 
a földrajzi szélességgel. Kiderült, hogy a hul-
lámzás amplitúdója ugrásszerűen megnő egy 
bizonyos magasság felett, amely magasság a 
napszakkal változik. Találtunk példát olyan 
esetre is, amikor a Hold egy viszonylag ala-
csony magasságon olyan térrészen ment át, 
amelyen belül a hullámzás amplitúdója hirte-
len nagyobb lett, mint a térrész környezeté-
ben (7. ábra). 

Továbbá kétféle, nagyon gyors sűrűségvál-
tozást találtunk. Az egyik fajta effektus egy 
néhány tíz másodpercig tartó hirtelen sűrű-
ségcsökkenés vagy sűrűségcsökkenés-sorozat, 
amelynek mélysége hat-tízszerese a környezet 

6. ábra • Az egy-egy nap alatt észlelt műhold-
átvonulások száma (N) geomágneses viharok 
(nulladik nap) előtt és után. A szuperponált 
epochák módszerét 14 geomágneses vihar 

időszakára alkalmaztuk.

7. ábra • Példa az általunk felfedezett felsőlég-
köri hullámjelenségek egyikére. Ebben az 
esetben a hold olyan térrészen haladt át, ahol 
a légköri hullámok amplitúdója nagyobb volt 

a környezeténél (térbeli rezonancia).

hullámamplitúdójának. Ezt Bencze Pállal 
közösen a San Marco V hold ionoszféra-bu-
borékon való áthaladásával hoztuk összefüg-
gésbe. Robert W. Schunk és Howard G. 
Demars (2003) modellszámításai is igazolták 
ezt a hipotézisünket. A másik fajta változás a 
háttér-hullámzás amplitúdójánál tíz−húszszor 
nagyobb, hirtelen sűrűségnövekedések (8. 
ábra), amikor a San Marco V hold meteornyo-
mokon haladhatott keresztül (Bencze Pál 
hipotézise).

Egyébként ezekből a vizsgálatokból nyil-
vánvalóvá vált, hogy a 200 km feletti termo-
szférában is állandóan jelen vannak belső 
gravitációs és akusztikus hullámok, amelyek 
miatt a modellek 10−15 %-nál pontosabban 
gyakorlatilag sohasem tudják előre megadni 
egy pontban a pillanatnyi légsűrűséget – ami-
re egyébként már többek között vezető 
amerikai geodéták is felhívták a figyelmet.

Miért fontos a felsőlégkör vizsgálata?

A semleges felsőlégkör műholdas vizsgálata 
nem tartozik a „divatos” kutatási témák közé, 
pedig a Nap−Föld fizikai kapcsolatok fontos 
részét képezi. Ugyanis a Nap-hatások kap-
csolata a földi magnetoszférával, továbbá a 
kölcsönhatás a gyakorlatilag azonos rétegben 
egyidejűleg jelenlévő, töltött részecskék alkot-
ta ionoszféra, illetve a semleges részecskékből 
álló felsőlégkör között ezúton tanulmányoz-
ható a legtisztábban. 

A Napról sugárzás formájában érkező 
ener gia nagy része éppen a semleges felsőlég-
körben termalizálódik. A szoláris fűtés helyei-
nek pontos meghatározása által juthatunk el 
annak tisztázásáig, hogy hol és milyen for-
mában áramlik be ez az energia (3. ábra). A 
felsőlégkörben sokkal tisztábban látszanak 

ezek a fontos folyamatok, mint a meteoroló-
gia által tanulmányozott alsólégkörben: egy-
részt a légkör felfelé exponenciálisan csökke-
nő sűrűsége miatt (a ritka felsőlégkörben a 
kisebb szoláris effektusok is viszonylag köny-
nyen azonosíthatóak), másrészt a talaj közelé-
ben olyan erősen érvényesülnek a felszín lo-
kális hatásai, hogy a kozmoszból érkező ha-
tások elkenődnek, illetve módosulnak. Ami 
a felsőlégköri kutatásokat még napjainkban 
is igazán nehézzé teszi, az az a körülmény, 
hogy a felsőlégkör sűrűségét (hőmérsékletét) 
csak nagyon kevés mesterséges hold méri 
köz vetlenül, s azok is viszonylag rövid idősza-
kokon belül. Ezért volt szükségünk arra, hogy 
több évtizedig tartó vizsgálatainkban a mű-
holdak fékeződésén alapuló, közvetett módon 
levezetett adatokat is felhasználjuk. Eredmé-
nyeink e két eljárás egyedülálló kombináció-
jának köszönhetőek.

Kulcsszavak: felsőlégköri modellek, hullámok 
a felsőlégkörben, műholdmegfigyelés, Nap−Föld 
fizikai kapcsolatok, űrkutatás

8. ábra  • Példa az általunk felfedezett felső-
légköri hullámjelenségek egyikére. A görbe 
elején látható nagy sűrűségnövekedés majd 
csökkenés feltehetőleg arra utal, hogy a hold 

egy meteornyomot metszett.
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Az energetikáról a társadalom minden közös-
ségének, szervezetének és rétegének van vé-
leménye. A véleményeket érdekek, ismeretek 
és érzelmek befolyásolják. Itt, sajnos igen 
nagy anyagi tételekről van szó, és a rossz vagy 
jó döntések gazdasági hatása óriási mértékű. 
Az energiastratégiák kialakításakor a megol-
dandó problémák három nagy csoportba 
sorolhatók:
• A hozzáférés biztosítása (Accessibility)
• A különböző energiafajták rendelkezésre 

állása (Availability)
• A társadalmi elfogadás (Acceptability)

A helyes döntésnél első és legfontosabb 
kérdés, hogy mivel gazdálkodhatunk, az adott  
energiahordozó milyen mennyiségben, mi-
nőségben és költséggel áll rendelkezésre. 

A három nagy csoport:
• Fosszilis energiahordozók: szén, szénhid-

rogének, nyersolaj, földgáz
• Nukleáris energiahordozók: felhasználá-

suk szerint fissziós vagy fúziós
• Természeti közvetlen energiaforrások 

(megújulók): víz, nap, szél, geotermikus, 
biomassza

A világhelyzet

A vagyon mennységének értékelése sohasem 
zárható le, mivel az új lelőhelyek felfedezésé-
vel és az új hasznosítási technológiákkal vál-
tozik. Ennek részletesebb elemzését a fosszilis 

és a nukleáris energiahordózókkal kapcsola-
tosan végzem el. 

Az első és legfontosabb kérdés, hogy az 
adott energiahordozóból az ellátás mennyi 
időre biztosítható. Erre a kérdésre általában 
nagyon felületes választ kapunk. Egyértelmű-
vé kell tenni, miről beszélünk. A nem pontos 
meghatározások igen jelentős nézetkülönb-
ségeket idézhetnek elő. Nem sorolom fel a 
különböző forrásokban található fogalommeg-
határozásokat, és összehasonlításukkal sem 
foglalkozom. Az általam használt forrásoknál 
egyértelművé teszem a fogalmakat, és elem-
zem azok használhatóságát.

A fogalmak és használatuk:
Műrevaló (ipari) igazolt vagyon (proved 

recoverable reserves) – az adott helyen, a 
jelen és a helyi – várhatóan gazdaságos – 
fel tételek között működő és rendelkezés-
re álló technológiával feltárható, igazolt 
mennyiség (ezzel számolunk).   

Termelés (production) – az adott energiahor-
dozó-vagyonból a vizsgált évben kitermelt 
mennyiség.
Elterjedten használják egy-egy energia-

hordozó értékelésekor a két mutató arányát.
R/P…vagyon/termelés…reserves/

production. 
Az arány dimenziója: év; mert tömeg/

tömeg/év a műveletben résztvevő fogalmak.  
Felületesen értékelve azt mutatja, hogy az 
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adott energiahordozó hány évig áll rendelke-
zésre. Energetikailag értékelve azonban ez a 
szám önmagában csak első tájékoztatásként 
fogadható el. Az energiahordózó jövőbeni 
szerepére csak úgy kapunk használható ada-
tot, ha figyelembe vesszük a teljes energiahor-
dozó-szükségletből az adott energiahordozó 
részesedési arányát is.

Az R/P-viszony az adott energiahordozó 
jövőbeni szerepét nem fejezi ki. Azt feltétele-
zi, hogy a vizsgálati évtől kezdve a vagyon a 
kitermelés értékével csökken, és a kitermelés 
mér téke nem változik. Az R/P-mutató azon-
ban új vagyon művelésbe lépésbe nélkül fo-
lya matosan csökken, a végén a vagyon elfo-
gyása miatt zérus lesz. Az összes energiaigény-
ből az adott energiahordozó részesedése 
egyéb feltételek változatlansága mellett nem 
változik. 

Az energetikában, tehát az adott tüzelő-
anyag szerepének értékeléséhez kiegészítő 
információk szükségesek. Mind a nevező, 
mind a számláló változásával erős módosulá-
sok lépnek fel. A termelés változása erős tor-
zulást adhat. A termelés leállítása például a 
mutatót értelmezhetetlenné teszi. Javasolom 
egy új mutató bevezetését, amely az adott 
tü zelőanyag szerepének megítéléséhez össze-
kapcsolja a vagyonnak az összes energia-fel-
használásból való részesedését.

Az R értéke a Földön elvileg meghatároz-
ható, abszolút érték. Az energetikában azon-
ban egy normált értékkel kell számolni, ami 
a feltárásoktól, a vagyon fogyásától, az újabb 
lelőhelyektől, gazdaságossági határértéktől a 
technológiától stb. függ. Mindenképpen az 
adott időben létező érték. A P értékét az 
objektív tényezők mellett számos szubjektív 
befolyás is éri, például a társadalmi megítélés, 
technológiai tényezők stb. A termelés csök-
kentésekor esetleg félrevezetően nagy értéket 
érhet el.

Az új (Re=RxP) mutatóban az energeti-
kában betöltött szerepet is figyelembe vesszük 
(1. táblázat).

Az Re jellemző használatáról és korlátairól 
kell néhány szót mondani. Az Re jellemző 
tájékoztatást ad arról, hogy a többkompo-
nensű rendszerben az adott tüzelőanyag, a 
vagyon által adott lehetőségek mellett milyen 
súllyal vesz részt az energiaigények kielégíté-
sében. Jelzi, hogy a rendszerben mennyire 
biztosított a többféle energiahordozó viszony-
lag egyenletes eloszlása, a többtámaszú ener-
getika. Egyfajta tüzelőanyagos rendszerre és 
a teljes ellátás értékeléséhez az átlagos R/P-
mutató elégséges. Az Re változása az R/P-
mutatóhoz hasonlóan a vagyon és a termelés 
változásától függ, de az arány helyett a szor-
zattal képzett jellemző rögtön a rendszerről 

 Műrevaló vagyon termelés vagyon% x termelés%
 mill.toe      % toe/év         % Re = R x P

olaj (1 287 000 mbl) 168 600 13,49 3922,8 35,6 480,24
földgáz (177,36 trill.m3) 159 624 13,01 2637,7 23,8 309,64
szén (847 488 mt) 591 224 48,26 3177,5 28,6 1380,24
urán (3297 kt) 30 5000 29,9 622,0 5,6 139,44
világ 1 224 448 100 11 099,3 100 10 000
világ  R/P   110,32 év

1. táblázat

tájékoztat. Az Re többkomponensű rendszer-
ben egy-egy komponens energetikai súlyát 
jellemzi. Felhívja a figyelmet, arra, hogy a 
vagyon kevés, vagy a termelés növelésének 
lehetőségét kell megvizsgálni. Természetesen 
az egyes összetevőkre számolt Re-számok 
szám tani összege nem adja ki a rendszerre 
számolt átlagos Re-számot, ami 10 000.  Ha 
a vagyon és a résztvétel is egyforma érték, 
mondjuk négyelemes rendszernél 25–25 %, 
akkor Re értéke 2500.

A világra vonatkozó adatokból lényeges 
aránytalanságok állapíthatók meg. A szén 
körülbelül a helyén van, a szénhidrogének 
túlreprezentáltak, míg a nukleáris energia 
alulreprezentált. Az olaj elsősorban a közleke-

désben érdekelt, a villamos energiában kelle-
ne a nukleáris energia részarányát növelni a 
gáz rovására. Ez még a jelenlegi technikai 
megoldások mellett is érvényes, a jövő pedig 
még egyéb megoldásokat is rejt magában.   

Az energetikában a primer tüzelőanyagok 
között a meglévő arányok változtatása nem 
csak elhatározás kérdése. Az energiahordozó 
arányhoz technikai berendezések tartoznak, 
a változtatás esetleg igen nagy tőkeigénnyel 
jár. Az atomenergia hasznosításnak újabban 
növekvő igénye a legújabb generációs erőmű-
veket, nagyon költséges megoldásokat tesz 
szükségessé. Az energetikában jelenlegi igen 
alacsony részesedésének (összes primer ener-
giából 6–7 %, villamos energiából 16–17 %) 

1. ábra • Az ipari olajvagyon eloszlása az 1989, 1997 és 2007 évben

Reményi Károly • Az energiastratégia sarokpontjai
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megkétszerezése is nagyon nagy beruházási 
költség igényt jelentene. A szénerőműveknél 
a környezetszennyezés csökkentésének költ-

ségei igen jelentősek. A közvetlen természeti 
energiák (megújulók), a köztudatban élő 
értéknél lényegesen kisebb mennyiségben 

3. ábra • Az ipari gázvagyon eloszlása az 1989, 1997 és 2007 évben

2. ábra • A világ ipari olajvagyonának és 2007. évi termelésének aránya. R/P= 41,6 év

Reményi Károly • Az energiastratégia sarokpontjai

állnak rendelkezésre, nem beszélve arról, hogy 
az általuk termelt energia költsége többszö-
röse a konvencionális erőművekben termelt-
hez képest. A szénhidrogének legfőbb prob-
lémája a Föld felületén a források egyenlőtlen, 
kedvezőtlen eloszlása.

Az R/P-értékek elsősorban az adott idő-
pontban a helyzet felmérésére adnak tájékoz-
tatást. Fontos, hogy a teendőket és sürgősségü-
ket is meg tudjuk határozni. Tájékoztató jel-
legére rávilágít, ha különböző tüzelőanya gok-
ra néhány évtizedre visszamenőleg vizsgáljuk 
a műrevaló vagyon és az R/P változását. 

Az ábrák a 2007. évre szemléltetik a hely-
zetet olajra és gázra, de más energiahordozók-
ra is hasonló ábrák szerkeszthetők. Megállapít-
ható, hogy az R/P-viszonyban mind a szám láló, 
mind a nevező változik, de az elmúlt évtize-
dekben az arány közel állandó maradt. Így 
érthetővé válik, hogy múlnak az évtizedek, 
de az adott energiahordozó rendelkezésre ál-
lá sának időtartama nem nagyon változik. A 
világ energiafelhasználásában a szén rovására 
a földgázfelhasználás jelentősen megnőtt. Az 
energiafelhasználást jelentősen befolyásolja 
az árak mértéke és stabilitása. Az utóbbi két 
évtized árváltozásait szemlélteti az 5. ábra.

A szénhidrogénárak geológiai és számos 
technikai oknál fogva hajlamosak időszako-

san extrém kiugró értékekre. A legkevésbé a 
szén ára ingadozik, bár a tüzelőanyagok árai 
mindig hatnak egymásra.

 Az árváltozások közül a legkritikusabb 
ingadozásokat az olaj produkálja (2008-ban 
elérte a 157 USD/bl értéket, ami néhány hét 
leforgás alatt 39 USD/bl  értékre esett vissza). 
Közel kétszáz évre visszatekintve láthatjuk az 
olaj árváltozását a 6. ábrán, folyó áron és a 
2007-es dollárértékére normálva.

A legbonyolultabb a nukleáris energia 
szerepének elemzése. Néhány elemet ki lehet 
ragadni, de nehéz felmérni a már jelenben is 
reális megoldások és még inkább a jövő lehe-
tőségeinek elterjedését.

Jelenleg a nukleáris energia a primer ener-
giaigény 6–7 %-át, a villamosenergia-fejlesztés 
17 %-át fedezi. Urániumtermelés jelenleg ti-
zenkilenc országban folyik. A 2004–2006-os 
időszakban a termelt urán mennyisége 40 200 
tU és 41 700 tU között változott, a 2000–2003 
közötti években 15 % növekedést mutatott. 
Ez a termelés a működő reaktorok igényének 
60 %-át fedezi. Az utóbbi húsz évet tekintve 
a termelés és a reaktorok igénye közötti kü-
lönbség értékét a 7. ábra szemlélteti.

A különbség egy részét másodlagos forrá-
sok fedezik. A primer urániumtermelési ka-
pacitás jelenleg évente 52 000 tU, de 2025-re 

4. ábra • A világ ipari olajvagyonának és 2007. évi termelésének aránya. R/P= 60,3 év
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eléri a 86 000 tU értéket, ami az alacsony 
nukleáris villamosenergia-fejlesztési prognó-
zis eléréséhez is szükséges. A magasabb terve-
zési szintek eléréséhez 2030-ra 129 000 tU évi 

termelési teljesítményre lenne szükség, 130 
USD/kgU ár figyelembe vétele mellett.

A primer urániumtermelés melletti hiány 
kiegészítésére fontos a katonai készletből le-

5. ábra • Az energiaárak változása 1987 és 2005 között

6. ábra • A nyersolajárak változása 1861 és 2007 között (USD/barrel)

hetséges pótlás. A másodlagos források közül 
jelentős a reprocesszálás, az MOX (mixing 
fuel), a plutónium stb.

Magyar energiastratégia

A magyar energiastratégia kidolgozását az 
érdekektől és mozgalmaktól függetlenül kell 
elvégezni, természetesen, biztosítani kell a 
társadalmi elfogadást. Ennek feltétele, hogy 
minden megoldásnak korrekt szakmai és 
gazdasági alátámasztása legyen. Ekkor a bölcs 
társadalom megfelelő döntést fog hozni. A 
tisztességes szakmai döntésnél nincs demok-
rácia, és nem kell konszenzus, hanem ténye-
ken alapuló érvelés szükséges. A gazdasági 
döntésnél már biztosítani kell a változatok 
közötti választási lehetőséget. A többletkölt-
ségek tudatában lehet választani költséges 
megoldásokat is.

A magyar energetikának számtalan neu-
rotikus pontja van, és tovább rontja a helyze-
tet az, hogy a társadalom tájékozottsága sem 
megfelelő. A hatalmi helyzetben lévők és a 
csoportos vagy egyéni ambíciókkal rendelke-
zők gyakran egyoldalú tájékoztatást adnak. A 

korrekt energiastratégia kidolgozásához meg 
kell szüntetni a „tabukat”, amelyek közül a 
legfontosabbak:
• A hazai vízenergia hasznosítási lehetőségek 

korrekt bemutatása (Nagymaros kérdése)
• A globális felmelegedéssel kapcsolatos ma-

gatartás
• A természeti közvetlen energiaforrások 

(meg újulók) szerepe és hatása (támogatás, 
beruházás stb.)

• A nukleáris energia jövője, megoldások (a 
hozzáállás javuló)

Magyarország energiahordozókkal való ellá-
tottsága nagyon kedvezőtlen. Az energiahordo-
zó vagyon:
 R (mtoe) P (mtoe/év) R/P (év)

Olaj 20,8 1,04 20
Gáz 56,7 2,51 22,6
Szén 522,8 2,8 186,7
Urán             3,09 (tartalék)
Ország 599,5 6,35 94,4

Hazánkra kiszámítva a mutatókat, a számok 
csak figyelemfelhívásra alkalmasak, és igazol-
ják azt a közismert tényt, hogy energiahordo-
zókban különösen szegény ország vagyunk. 

7. ábra • Az éves urántermelés és az erőművek igényének teljes mennyisége, 1950–2006

Reményi Károly • Az energiastratégia sarokpontjai
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Az átlagértékre adódó 94,4 év mellett is érvé-
nyes a megállapítás, mert a legjelentősebb, a 
szén például az összes energiaigényből csak 
13,1%-ot fedezett. Az olaj és a gázvagyonunk 
legfeljebb két–két évtizedre elegendő, a jelen-
legi igen kismértékű részvétele mellett is.

A táblázat a hazai tüzelőanyag-helyzetet 
mutatja be. Az ország erősen importfüggő. 
Ha a 2002. évben a három legfontosabb 
fosszilis (olaj, gáz, szén) energiahordozót 
nézzük, az általuk biztosított 840,8 PJ ener-
giából 270,8 PJ volt a hazai termelés és 570 
PJ az import. Az import, tehát 68%-ot tett 
ki. Ha ehhez hozzászámítjuk a szintén im-
portból származó 141,3 PJ nukleáris fűtőanya-
got, az összes energia 982,1 PJ lesz, az import 
tüzelőanyag 711,3 PJ, ami 72,4%. 

Az energiastratégia kidolgozásának alapját 
az összes energiafelhasználás összetétele és a 
villamosenergia-fejlesztésben az energiahor-
dozók megoszlása jelenti. (8. ábra.)

A szénhidrogének aránya mindkettőben 
túlzottan nagy. A stratégia alapja az energia-
hordozók közötti arány javítása kell hogy 
legyen. Annál inkább fontos ez a szempont, 
mert mind az olaj, mind a gáz túlnyomó része 
import, és a jövőben a hazai források kime-
rülésével csökken a hazai részarány. Egészség-
telenül nagy az összes energiában (2004-ben 
44,8 %), és az erőműi felhasználásban (2007-
ben 37,9 %) a gáz részaránya. Az olaj részese-
dése is túlzott, de csökkentése nem nagyon 
lehetséges, mert alapvetően a közlekedés igé-
nyeit elégíti ki.

Az arányváltozást elsősorban a villamos-
energia-ipar energiafelhasználásánál lehet 
elérni. A lakossági gázfelhasználást célszerű 
megtartani. Az erőművekben eltüzelt gáz 
mennyiségének csökkentését a jövőben szén-
erőművek és atomerőművek létesítésével le-
het elérni. A villamosenergia-ipar energiahor-
dozó eloszlását tekintve szénerőművek léte-
sítése lenne kívánatos. Az összes energiafelhasz-
nálási arányokat tekintve a nukleáris energia-
felhasználás növelését kell előtérbe helyezni 
a gáz kiváltására.

Döntés született a Mátrai Erőműben egy, 
hazai lignitre telepítendő 440–500 MW-os 
teljesítményű blokk létesítésére. Ez akkor is 
helyes lépés, ha az erőmű külföldi tulajdon-
ban van (RWE – Rheinisch-Westfälische 
Elekt rizitästwerke). A blokknak többségi 
tu lajdonosa a magyar MVM (Magyar Villa-
mos Művek) lesz. 

Ezután helyes előkészíteni egy új atom-
erőművi blokk létesítését, célszerűen a Paksi 
Atomerőmű telephelyén. A fűtőanyag ebben 
az esetben is import, de beszerzése nem látszik 
problémásnak. Előnye az is, hogy nagy biz-
tonsági tartalék képezhető.

Az erőműfejlesztési program folytatása-
ként meg kell vizsgálni egy, import-fekete-

8. ábra • Az összenergia-felhasználás 
összetételének változása Magyarországon

szénre középtávon létesítendő új, nagyerőmű 
építését. Importszén a világ legkülönbözőbb 
helyeiről szerezhető be viszonylag jól tervez-
hető áron. A fogadás Európa több nagy 
tengeri kikötőjében lehetséges (nagyon ked-
vező lenne a Rajna–Majna–Duna vízi út). 

A közvetlen természeti energia (megúju-
ló) részaránya az összes energiából 2004-ben 
3,7%, a villamos energiából 2007-ben 4,1% 
volt. A közvetlen energiák alkalmazásának 
kiszélesítésével kapcsolatosan sokirányú 
vizsgálatot és elemzést kell végezni. Az alkal-
mazás előnyeit, hátrányait és különösen a 
gazdasági kihatását világosan fel kell tárni, és 
közismertté kell tenni. A jelen helyzetben a 
társadalom ösztönösen vagy különféle hatá-
sokra alakítja ki véleményét.

Helyzetkép

A bruttó villamosenergia-fogyasztás – a háló-
zatra adott összes villamos energia –2007-ben 
elérte a 41,1 TW/h-t. Ebből – a jelenlegi felmé-

rések alapján – mintegy 1.67 TWh származott 
megújuló forrásokat feldolgozó erőművekből. 
Megállapítható tehát, hogy ez a 4,1 %-os rész-
arány túlteljesíti az évtized végére várt válla-
lásunk nagyságát. Meg kell jegyezni, hogy ezt 
az arányt már 2005-ben is elértük, de aztán 
2006-ban átmenetileg visszaesett 3,4 %-ra.

A 2007. évi energiamérlegben a hálózatra 
adott „megújulós” villamos energia nagysága 
és részaránya a következő volt:
• biomassza (főleg fa) erőműves eltüzelésé-

ből 1194 GWh (2,91%);
• vízerőművekből 203GWh (0.49 %);
• hulladékégetőkből 140 GWh (0,34 %);
• szélerőművekből 108 GWh (0,26%);
• biogázt felhasználó erőművekből 26 GWh 

(0,06 %)
megújuló forrásokkal üzemelő erőművek-
ből összesen 1671 gwh (4,06 %).

Látható, hogy a többség a dendromassza 
(fás szárú) biomassza, fa) felhasználásából 
adó dott (5 nagyerőműben más tüzelővel – fő-

                       1990                     2006                     2007
 GWh  %  GWh  %  GWh  %

energetikai barnaszén  4607  16,8  1229  3,4  762  1,9
lignit 2605 9,5 5460 15,2 6,42 15,2
feketeszén-féltermék 942 3,4 340 0,9 546 1,4
szén összesen (1) 8154 29,7 7,29 19,6 7350 18,4
fűtőolaj (2) 914 3,4 534 1,5 589 1,5
földgáz (3) 4486 16,3 12 978 36,2 15 116 37,9
szénhidrogén összesen 5400 19,7 13 512 37,7 15 705 39,4
fosszilis e.-hordozók 13 554 49,4 20 541 57,3 23 005 557,8
szélenergia – – 43 0,1 110 1,3
vízenergia 178 0,6 185 0,5 210 0,5
biomassza – –  1215 3,4 1488 3,7
egyéb megújuló + hulladék – – 413 1,2 340 0,9
atomenergia (4) 13 731 50,0 13 461 37,5 14 677 36,8
mindösszesen (orsz. adat) 27 463 100,0 35 859 100,0 39 880 100,0

2. táblázat • A villamosenergia-termelés megoszlása
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leg szénnel – együttesen tüzelve és három 
kiserőműben többségében fát tüzelve). Jelen-
tős többletre itt nem lehet számítani.

Legjobban a szélerőművek termelése nőtt 
egy év alatt, de a beépített teljesítőképesség 
alig változott (61 MW-ről 65 MW-ra nőtt).

Egyetlen nagyobb hulladékhasznosító 
erőművünk már elérte teljesítőképességének 
határát. Vízerőműveink termelése a vízjárás-
tól függően alakul.

A biogáz erőműves hasznosítása nem 
jelen tős, de fejlődő irányzatú (pl. szenny víz-
tisz títói gázok felhasználása gázmotorokban).

A napenergia és a főldhő (geotermikus 
ener gia) villamosenergia-ipari hasznosilása 
még elhanyagolható mértékű.

Jövőkép

A 2020-ra várható bruttó villamosenergia-
fogyasztás – évi átlagban a közepesnek tartott 
2 %-os növekedési ütemmel – elérheti az 53 
TWh-t. Még ezzel az értékkel is Európa el-
maradottabb feléhez fogunk tartozni, és az 
EU-27-ben csak néhány ország lesz mögöt-
tünk az egy főre jutó viillamosenergia-fogyasz-
tásban. A növekedés ilyen üteme az elmúlt 

 Biogén tüzelőanyagokkal:
  • biomassza (fa) erőműves eltüzelésével 1200 GWh
  • mezőgazdasági maradékok eltüzelésével 1800 GWh
  • biogáz hasznosításával 300 GWh 
     biogén tüzelőanyagokkal összesen 3300 GWh (6,2 %)
 Vízerőművekkel
  • meglévő vízerőművekkel 200 GWh
  • új, nagy vízerőművel (Bős-Nagymaros) 1400 GWh
     vízenergia hasznosításával összesen 1800 GWh (3 %)
 Szélerőművekkel
  • meglévő szélerőművekkel 100 GWh
  • új szélerőművekkel (2008-2001 között) 500 GWh
  • új szélerőművekkel (2011-2020 között) 900 GWh
      szélerőművekkel összesen 1500 GWh (2,8 %)
 Hulladékhasznosítással
  • meglévő hulladékégetőkkel 150 GWh
  • új hulladékégetőkkel 150 GWh
     hulladékégetőkkel összesen 300 GWh  (0,6 %)
 Napenergiával
  • napelemekkel 130 GWh
  • termikus naperőművel 70 GWh
     naperőművekkel összesen 200 GWh (0,4 %)
 Földhő-hasznosítással
  • organikus Rankine-körfolyamatokkal 80 GWh
  • egyéb módon 20 GWh
     geotermikus energiával összesen 100 GWh (0,2 %)

3. táblázat • A hazai villamosenergia-termelés növelése megújuló energiaforrásokkal

időszak adatai alapján még reálisnak látszik.  
Ha 13,2 %-os részarányt akarunk elérni a meg-
újuló forrásokkal, akkor 7 TWh villamos 
ener gia hálózatra adásáról, ennek lehetőségei-
ről kell szólni. Miként lehetne több mint 
négy szeresére növelni a hazai nettő villamos-
energia-termelést a megújuló forrásokkal? Egy 
lehetőség számszerűsítése példaképpen (3. 
táblázat): 

A szén-dioxid-kibocsátás hatása a klíma 
felmelegedésre véleményem szerint a koráb-
ban közölt egyszerűsített számításokkal alá-
támasztva erősen eltúlzott. Csupán egy para-
méterhez (nevezetten a szén-dioxidhoz), a 
gyakorlat szerint alkalmazott szoros kötés 
erősségét, horribile dictu korrelációját vitatom. 
Az erre alapozott politikai, technikai, gazda-
sági intézkedések indokolatlan, túlzott terhe-
ket jelentenek a társadalom számára. 

A leírtakból érzékelhető: itt az ideje annak, 
hogy a tudományos szakemberek és az „ipa-
ros” szakemberek együttesen, a jelen és koráb-
bi béklyókat levetve elkészítsék az ország 
szá mára legkorrektebb szakmai és gazdasági 
szempontból megfelelő energiastratégiát. In-

dokolt esetekben esetleg világtendenciákkal 
szemben is vállalni kell állásfoglalásunkat. 
Nem zetközileg elfogadott álláspontok is szám-
talanszor ellentétesre változnak. Több egyez-
mény eleve megvalósíthatatlan célokat tűz ki. 
Ilyen például a Tokiói Jegyzőkönyv, amely nek 
mentésére ez évben Koppenhágában tesznek 
az államok kísérletet. Az Európai Unió a klí-
maváltozásra hivatkozva ugyancsak túlzó 
(véleményem szerint nem indokolható) igé-
nyeket kíván az államokra rákényszeríteni.    

Összefoglalva a magyar energiastratégia 
kidolgozásának alapja a hazai energiahordo-
zó vagyon rendkívüli szűkösségének figyelem-
bevétele és az energiahordozók közötti arány 
javítása kell legyen. A megállapításokat, tor-
zító befolyásoktól mentesen tisztán szakmai 
és gazdasági érvekkel kell alátámasztani. A 
jelenleg érvényesülő „tabukat” ki kell iktatni 
a vizsgálatoknál, ami korábbi döntések újra-
értékelését jelentheti. A társadalom sokolda-
lú tájékozottságát jelentősen javítani kell. 

Kulcsszavak: primer energia, ellátottság, terme-
lés, energiahordozó arány, globális felmelegedés.
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A Magyar Akadémiáról szóló 1827. évi XI. tör-
vény testületi szervezetű alapítványként határoz-
ta meg a tudós társaságot. Erre a tényre is hivat-
koztak az 1994. évi akadémiai törvény előké-
szítői, amikor javaslatot tettek az MTA köztes-
tületének létrehozására. A hazai tudományos 
közösség egyöntetűen támogatta, hogy módosul-
jon az Akadémia 1947 óta érvényben lévő jog-
állása: legyen önkormányzati elven alapuló, jogi 
személyként működő köztestület az MTA. 

A köztestületi tagság 

A köztestületet az MTA tagjai, valamint a 
tudomány olyan más képviselői alkotják, akik 
tudományos fokozattal rendelkeznek, és tu-
dományos tevékenységükkel részt vesznek a 
magyar tudomány feladatainak megoldásá-
ban. Az akadémikusok közvetlenül, a nem 
akadémikus tagok képviselet útján gyakorol-
ják jogaikat – a törvényben és az Akadémia 
Alapszabályában meghatározott módon.1 

A köztestületi tagság elérhető minden 
olyan, tudományos fokozattal rendelkező 
magyar és határainkon túl élő, a magyar tu-
dományosságot külföldön képviselő személy 
számára, aki írásban felvételét kéri a köztestü-
letbe, vállalja a köztestületi tagsággal járó 
feladatokat, nyilatkozik arról, hogy a törvény-
ben meghatározott előfeltételeknek eleget 
tesz.2 A tagság regisztrációval lép életbe.3 Jelen-
leg nincs valódi szűrés, a kandidátusi, illetve 
a PhD/DLA fokozat önmagában is feljogosít 
bárkit a belépésre. Javaslatként azonban már 
felmerült, hogy legyen kötelező két köztes-

1 1994. évi XL. törvény, az MTA Alapszabálya és Ügy-
rendje: www.mta.hu/fileadmin/files/mta/torveny.pdf
2 A határainkon túl élő és dolgozó kutatók 2000 óta 
kérhetik felvételüket a köztestületbe. Az eddig felvettek 
által alkotott Külső Köztestület taglétszáma megha-
ladja az ezer főt.
3 A regisztrált tagok szerepelnek a Köztestületi Adatbázis-
ban, publikus adataik az interneten is elérhetők: www.
mtakoztest.hu

tületi tag ajánlása, továbbá kerüljön sor a már 
felvettek tudományos teljesítményének idő-
szakonkénti ellenőrzésére.4 Ez utóbbit meg-
könnyítené, ha megvalósulna az a sokak által 
támogatott elképzelés, mely szerint az új be-
lépőknek kötelező lenne a saját publikációik 
és az azokra kapott hivatkozások bevitele a 
Köztestületi Publikációs Adattárba (KPA). 
Jelenleg ez még csak ajánlott kiegészítése a 
köztestületi belépésnek.5

A köztestületi tagság több szinten teremt 
lehetőséget az Akadémia munkájába való 
bekapcsolódásra. Mindenkire vonatkozó 
lehetőség, hogy háromévenként részt vegyen 
a kétszáz közgyűlési doktor képviselő meg-
választásában: jelölő/választó/választható le-
gyen. Jelöltként azok jöhetnek szóba, akik 
széles körben elismert tudományos tevékeny-
séget végeznek. A köztestületi tagság által 
titkos szavazással, postai úton megválasztott 
kétszáz doktor képviselőről elmondható, hogy 
igen magas szakmai és társadalmi elismerést 
élveznek szakterületük köztestületi tagjai 
körében, mivel csak így kaphatnak elegendő 
számú szavazatot. Feladatuk, hogy választó-
ikat képviselve vegyenek részt a tudományos 
osztályok és a közgyűlés munkájában, tanács-
kozási és szavazati joggal. A doktor képviselők 

–  az MTA tagjainak választását kivéve – gya-
korlatilag egyenlő jogúak a testületi munká-
ban a levelező és a rendes tagokkal.  Három 
doktor képviselő tagja az MTA Elnökségének 
is. Őket a közgyűlési doktor képviselők vá-
lasztják meg saját soraikból.

A következő bekapcsolódási szint az aka-
démiai tudományos és területi bizottságok-
ban való részvétel. A bizottságok tagjai a 
szak területükhöz tartozó köztestületi tagok 
közül kerülnek megválasztásra, itt is vala-
mennyi köztestületi tag választó és választha-
tó. Vannak egyéb közreműködési lehetősé gek 
is: részvétel szakértői bizottságokban, dokto-
ri cselekmények értékelésében, a tudományos 
bizottságok által életre hívott albizottságok-
ban, ad hoc fórumokon, véleménynyilvánítás 
akadémiai és/vagy országos tudománypoliti-
kai kérdésekben, például az MTA választott 
vezetői részéről kezdeménye zett köztestületi 
véleménykutatások keretében, elektronikus 
úton kiküldött kérdőív megválaszolásával.

A köztestületnek összesen 13 985 tagja volt 
2008. nov. 1-jén, az alábbi összetételben:
• rendes tag 270 fő, levelező tag 77 fő, tisz-

teleti tag 222 fő, külső tag 176 fő
• nem akadémikus hazai köztestületi tag 12 

168 fő
• határon túli nem akadémikus köztestületi 

tag 1072 fő. 
A köztestületi tagok számát tudományos 
osztályok szerint az 1. táblázat tartalmazza.

A köztestületi tagok átlagéletkora mindig 
is fontos jellemzője volt a tudományos közös-
ségnek. A Kutatásszervezési In tézet köz testü-
leti adatbázisának ada tai szerint 1994-ben a 
nem akadémikus köztestületi tagok átlagélet-
kora 64 év közelében volt, 2008-ban azonban 
már alig haladta meg az 57 évet. Ebben nagy 
szerepe van a doktori képzési rendszer átalakí-
tásának, a PhD-fokozattal rendelkező fiatalok 
növekvő számának. Összeállításunkban a 
köztestület főbb statisztikai jellemzőit mutat-
juk be, kiemelve  a fiatalok csoportját. Ide a 
harmincöt év alatti köztestületi tagokat sorol-
tuk be, azokat, akik legfeljebb a 34. életévüket 
töltötték be 2008. november 1-jéig.6 –>

4 A köztestülettel foglalkozó akadémiai reformbizottság 
jelentése 2007-ben. A bizottság elnöke Marosi Ernő, 
tagjai: Erdei Anna, Enyedi György, Gergely János, 
Michelberger Pál, az MTA területi bizottságainak 
képviseletében Vonderviszt Ferenc. 
5 A belépés módjában már 2009-től változást eredmé-
nyezhet, ha életbe lép az új akadémiai törvény és 
Alapszabály.
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A teljes köztestületi tagság 
statisztikai jellemzői 7

A köztestületi tagság közel 90 %-át a hazai 
nem akadémikus köztestületi tagok teszik ki. 

Miközben létszámuk megduplázódott, figye-
lemre méltó, hogy átlagéletkoruk közel hét 
évvel csökkent 1994 és 2008 között (1. ábra). 
A legnagyobb taglétszámmal az V. Orvosi 
Tudományok Osztálya, a legkisebbel a III. 
Matematikai Tudományok Osztálya rendel-
kezik (2. ábra). Az elmúlt tizennégy évben a 
biológusok száma emelkedett a legjelentősebb 
mértékben, őket a matematikusok követik. 
A legkisebb mértékű növekedés a műszaki 
tudományok területén figyelhető meg.  

A köztestületi tagságon belül jelentős ki-
sebbségben vannak a nők: számuk (2967 fő) 
nem éri el a teljes tagság egynegyedét, noha 

hazánkban az összes PhD-fokozattal rendel-
kező csoport 37 %-át képviselik (Csépe, 2008, 
1396–1403.) A nők aránya az I. Nyelv- és Iro-
dalomtudományok Osztályánál a legkedve-
zőbb (41 %), a II. Filozófia- és Történet tudo-
mányok Osztályánál 34 %, a VIII. Biológiai 
Tudományok Osztályánál 32 %, a leg alacso-

nyabb a VI. Műszaki Tudományok Osz tály-
nál, 8,6 % (2. ábra). Átlagéletkoruk (54 év) 
ked vezőbb, mint a teljes tagságé (2. táblázat).

A köztestület hazai tagjainak területi ta-
gozódása alig változott az elmúlt években. 
Budapest és vonzáskörzete a meghatározó (58 
%), ezt Debrecen és Szeged követi, 9–9 %-os 

 
I.  16 9 21 10 56 175 674 849 194 1099
II.  18 9 14 13 54 192 1084 1276 147 1477
IX.  23 8 11 9 51 220 1325 1545 102 1698
Társtud. össz. 57 26 46 32 161 587 3083 3670 443 4274

IV.  24 6 15 12 57 212 1234 1446 36 1539
V.  27 6 26 26 85 468 1366 1834 134 2053
VIII.  29 9 40 25 103 241 762 1003 60 1166
Élettud. össz. 80 21 81 63 245 921 3362 4283 230 4758

III.  27 6 17 19 69 106 446 552 53 674
VI.  32 8 22 15 77 208 909 1117 157 1351
VII.  31 6 23 16 76 326 1014 1340 85 1501
X.  20 4 21 10 55 108 493 601 29 685
XI.  23 6 12 21 62 163 442 605 75 742
Termt. össz. 133 30 95 81 339 911 3304 4215 399 4953
Összesen 270 77 222 176 7451 2419 9749 12 1682 10723 13 985

1. táblázat • Az MTA köztestületi tagjai tudományterületenként, tud. fokozatuk szerint (2008. nov. 1.) 
(Forrás: 1 MTA honlap; 2 MTA KSZI Köztestületi Adatbázis; 3 Határon Túli Magyarok Titkársága)

 Akadémikusok Nem akadémikus  Határon  Mind-
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1. ábra • A köztestület hazai nem akadémikus tagjainak száma és átlagéletkora (1994–2008)

2. ábra • A köztestület hazai nem akadémikus tagjainak száma tudományos osztály 
és nem szerint (2008. november 1.)

Tolnai – M. Fried – Soós • Fiatal kutatók az MTA köztestületeiben

6 A „fiatalok” kategória kijelölésekor szempont volt, 
hogy a Központi Statisztikai Hivatal is külön csoport-
ként kezeli a harmincöt év alattiakat saját K+F (kuta-
tás-fejlesztés) statisztikai kiadványaiban. Szólhatnak 
azonban érvek az EU-pályázatokban gyakran alkal-
mazott kritérium alkalmazása mellett is: kettő–kilenc 
évvel a PhD megszerzése után minősül valaki a pálya 
elején lévő (fiatal) kutatónak.
7 Az ábrák és táblázatok szerkesztésében közreműkö-
dött Macsi Magdolna és Horváth Dániel.
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részaránnyal. A köztestület legjelentősebb 
bázisa az egyetemi oktatók köre, mely a tag-
ság több mint felét alkotja. Az akadémiai 
in tézmények kutatói 11 %-ot képviselnek (3. 
ábra). A fiatalodásban jelentős szerepe van 
annak, hogy eddig összesen 4324 PhD-foko-
zattal rendelkező kutató (a hazai PhD-foko-
zatosok egyharmada) kérte felvételét a köztes-
tületbe, és az ő átlagéletkoruk 44,14 év. Az 2. 
táblázat tudományos fokozatok/címek és 
osztályok szerinti bon tásban tartalmazza az 
átlagéletkorra vonatkozó adatokat.

A hazai nem akadémikus köztestületi ta-
gok között a legfiatalabbak a biológusok és a 
matematikusok, a nők között pedig a föld-
tudományok képviselői. A PhD/DLA foko-
zattal rendelkezők körében a fizikusok átlag-
életkora a legalacsonyabb, 41,25 év.   

Magas a fiatalok reprezentációja 
a köztestületben

Az 1993. évi Felsőoktatási törvénnyel lehetővé 
tett egyetemi doktori képzés révén az 1990-es 
évek vége óta évente kb. ezer fővel nő a PhD/
DLA-fokozattal rendelkezők száma, és ösz-

szesen mintegy 12 ezer fő szerzett fokozatot 
1994–2007 között.8 A PhD-fokozattal rendel-
kezők között a 35 évnél fiatalabbak aránya 13 % 
volt 2007-ben (kb. 1600 fő), meghatározó a 
35–40 éves korcsoport, közel 30 %-os reprezen-
tációval. Arról nincs hivatalos statisztika, hogy 
a 35 év alatti korcsoportból hányan dol goznak 
K+F vagy attól nem nagyon idegen munka-
helyen, vagyis hányan lehetnek érdekeltek 
akadémiai köztestületi tagságban. Tám pon-
tunk csak annyi, hogy nemzetközi pályakö-
vetési vizsgálatok szerint a doktoráltak kb. 40 
%-ának sikerül akadémiai munkahelyet talál-
nia néhány évvel a végzés után. A ha zai egyéb 
elhelyezkedési lehetőségeket figyelembe véve 
nálunk ez közelebb van a 60–65 %-hoz, vagyis 
az 1600 főből potenciálisan ezer főt tekint-
hetünk közvetlenül érdekeltnek köztestületi 
szempontból.9 Ehhez képest igen kedvező a 

tényleges helyzet: a harmincöt év alatti, PhD-
fokozattal rendelkező köztestületi tagok 
száma 2008-ban elérte a 808 főt (260 nő és 
548 férfi). Tehát a harmincöt év alatti PhD-
fokozatos potenciális érdekeltek 80 %-a 
köztestületi tag. A 808 fiatal az összes, kandi-
dátusi és/vagy PhD/DLA-fokozattal rendel-
kező köztestületi tag 8,2 %-a, a PhD/DLA-
fokozatosoknak pedig 19 %-a.10 

A fiatalok közül a legtöbben kémikusok

A 35 év alatti, PhD-fokozattal rendelkező köz-
testületi korcsoportot önállóan vizsgálva, illet-

ve a szeniorokkal és/vagy a teljes köztestületi 
tagsággal összehasonlítva a következő jellem-
zőket találjuk:

A tagok száma folyamatosan nő, de a nö-
vekedés üteme és mértéke változó (4. ábra).

A legtöbb fiatal (240 fő) 2007-ben lépett 
be a köztestületbe. Ebben a kiugró gyarapo-
dásban minden valószínűség szerint szerepet 
játszik, hogy a Bolyai János Kutatási Ösztön-
díjra pályázókat a Doktori Tanács és a Kura-
tórium ösztönözte publikációs adataik megje-
lenítésére a KPA-ban, ennek viszont feltétele 
a köztestületi tagság. 

3. ábra • A köztestületi tagok megoszlása mun kahelytípus szerint (2008. november 1.)

8 Ebben az adatban benne van a honosítás, valamint 
a más tudományos fokozatok alapján kért PhD-
fokozat-adományozás. Forrás: Magyar Akkreditációs 
Bizottság doktori adatbázisa.
9 Biológiából PhD-fokozatot szerzett fiatal kutatók 
körében végzett vizsgálataink (MTA Kutatásszervezé-
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I. Nyelv- és Irod. tud. O. 67,93 65,26 61,10 59,24 45,85 45,48 56,58 53,36
II. Fil. és Tört.tud. O. 67,41 67,20 64,28 63,60 47,29 47,81 58,30 56,68
III. Mat. Tud. O. 61,11 59,25 59,43 60,11 44,13 47,31 52,69 51,82
IV. Agrártud. O. 68,24 60,24 64,10 60,75 43,13 42,07 57,50 51,47
V. Orvosi Tud. O. 68,73 66,13 65,44 64,40 45,75 44,85 61,28 57,89
VI. Műsz. Tud. O. 69,32 66,08 66,47 62,38 43,63 42,73 59,60 54,49
VII. Kémiai Tud. O. 66,56 64,20 64,15 63,82 42,00 42,50 56,87 52,07
VIII. Biol. Tud. O. 62,89 65,24 59,91 59,75 41,98 42,01 52,24 51,31
IX. Gazd.- és Jogtud. O. 69,35 68,25 63,40 61,40 45,04 42,69 58,35 54,80
X. Földtud. O. 68,46 66,75 62,83 60,58 44,43 43,60 55,29 50,47
XI. Fizikai Tud. O. 60,66 60,36 61,61 65,23 41,25 43,18 54,08 53,54
Átlagéletkor 66,87 65,40 63,74 62,11 44,14 44,08 57,39 54,03

2. táblázat • A köztestület hazai nem akadémikus tagjainak átlagéletkora (2008. november 1.)
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si Intézet, www.mtakszi.iif.hu) 70-80 %-os egyetemi, 
akadémiai foglalkoztatottságot jeleznek. Fábri György 
és munkatársai országos mintájában kb. 60 %-kal sze-
repeltek az egyetemi, főiskolai, akadémiai munkahe-
lyek (Fábri Gy., 2002). 
10 A halmozódás miatt nem lehet ma pontosan meg-
mondani, hogy összesen hányan rendelkeznek tudo-
mányos fokozattal Magyarországon. A KSH számba-
vételi rendszere ugyanis a kutató-fejlesztő helyek be-
számolójára épül, és ezekben a több munkahellyel 

rendelkező kutatók többször is szerepelhetnek. A 
halmozódást is tartalmazó statisztikai adatok szerint 
kandidátusi és/vagy PhD/DLA-fokozattal összesen 
9383 fő rendelkezett 2007-ben Magyarországon, a 
tudomány/MTA doktorainak száma 2677 fő volt. A 
minősített kutatói létszám és a köztestületi taglétszám 
közel azonos nagyságrendje (KSH, 2007 és KSZI, 
2008) azt jelzi, hogy a következő években leginkább 
az újonnan doktoráltak belépésétől várható a köztes-
tület gyarapodása.
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4. ábra • A köztestület állományának gyarapodása az utóbbi hat évben, korcsoportok szerint

5. ábra • A tudományterületek részaránya a korcsoportokon és a teljes tagságon belül (%)

A fiatal korcsoporthoz tartozók 47 %-a a 
ma tematika- és természettudományok, 33 %-a 
az élettudományok területéhez kötődik, és 
mindössze 20 %-kal szerepelnek a társadalom-
tudományok (5. ábra). A fiatal kutatók közül 
a legtöbben a Kémiai Tudományok Osztályá-
hoz tartoznak. Ezt a csoportot követi a Mű-
szaki és az Agrártudományok Osztálya (6. 

ábra). A teljes köz testületi tagság megoszlása 
más. Annak sorrendje: Orvosi Tudományok; 
Gazdaság- és Jogtudományok; Agrártudomá-
nyok Osztálya. A Műszaki Tudományok 
Osz tálya a teljes tagság körében a 6. helyen áll. 
A junior csoportba tartozó nők közül a leg-
többen a kémiai, a férfiak közül a fizikai tu  do-
mányok szakterületet jelölték meg (7. ábra). 

6. ábra • A köztestület junior tagjai osztályonként (fő)

Az átlagnál magasabb arányban találhatók 
fiatalok (saját csoportjuk szak területi meg-
oszlását nézve) a következő területeken: állat-
tenyésztési tudomány; fizikai tudományok; 
gazdálkodás- és szervezéstudomány; gépésze-
ti tudomány; gyógyszerészeti tudomány; 
in formatikai tudomány; környezettudomány; 
növénytermesztés- és kertészettudomány.

A munkahelyi adatok szerint a harminc-
öt év alatti köztestületi tagok közül a legtöb-
ben a Debreceni Egyetem kutatói (az összes 
fiatal 10 %-a). Második helyen szerepel a BME 
(9 %), harmadik a Szegedi Tudományegye-
tem (6 %). Az MTA intézetei közül a legtöbb 

fiatal a KOKI, az ATOMKI, illetve az SZFKI 
munkatársa. A szenior köztestületi tagok 
mun kahelyi sorrendje: ELTE (7 %), Debrece-
ni Egyetem (6 %), Szegedi Egyetem (6 %). 

A kis minta miatt nem tekinthetjük erős 
jellemzőnek, de meglehe tősen szoros kapcso-
lat mutatható ki a matematika szakterület és 
a külföldi munkahelyek; a műszaki tudomá-
nyok és a vállalatoknál dol  gozók; a gazdasági- 
és jogtudományi vég zettség, valamint a mi-
nisztériumi vagy más kormányzati szerveze-
tekben található munkahelyek között.

A köztestület legfiatalabb tagjai mindösz-
sze huszonhét évesek. Szakterületük: agrár-
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sadalmi-szakmai lehetőségek pedig akár élet-
pályájuk alakításában, pályázatok elnyerésé-
ben is segíthetik a fiatal kutatókat. 

A fiatalok kimaradt ötven százaléka

Az Országos Doktori Tanács és a MAB (Ma-
gyar Felsőoktatási és Akkreditációs Bizottság) 
adatai alapján készült becslés szerint a 35 év 
alatti, PhD-fokozattal rendelkezők száma kb. 
1600 fő. E korcsoport tagjainak körülbelül 
a fele vált az MTA köztestületi tagjává az 
elmúlt években. A fennmaradók közül, úgy 
véljük, többen is megnyerhetők lennének a 
köztestü let számára, főként a ma alulrepre-
zentált tár sadalom- és humántudományok 
területéről.

Tolnai – M. Fried – Soós • Fiatal kutatók az MTA köztestületeiben

A 35 év alatti köztestületi tagok közül a 
leg többen a kémiai tudományok te rületén 
szerezték meg fokozatukat. Ez nem független 
attól a ténytől, hogy a doktori védések száma 
is a kémiai tudományokban a legmagasabb 
1994 óta. A szenior tagokkal összehasonlítva 
egy sor területen kedvező a fiatalok aránya a 
köztestületben, különösen a matematikai- és 
természettudományokban. Ugyanakkor lé-
nyegesen kevesebb fiatal képviseli a társada-
lom- és a humántudományokat, ami már 
ellentmond például az irodalomtudományok, 
a történelem- és a nyelvtudományok relatíve 
magas arányának a doktori védések összessé-
gén belül. Megfelelhet azonban annak a 
kutatási eredménynek, mely szerint a termé-

tudomány (két fő), állattenyésztési tudomány 
(egy fő), gazdálkodás- és szervezéstudomány 
(egy fő), informatikai tudomány (egy fő), 
műszaki tudományok (egy fő).

A köztestületbe való belépés motiváló tényezői

A köztestület taglétszáma folyamatosan nő, 
a gyarapodás éves szinten 5 %. Még ennél is 
gyorsabban nőtt az elmúlt években a fiatal, 
35 év alatti köztestületi tagok száma. Érdemes 
feltenni a kérdést, hogy vajon mit jelent a 
köztestületi tagság a fiatal generációnak; mi-
nek tulajdonítható, hogy 2005 óta az éves 
be lé pések száma jóval meghaladja a száz főt.

Szociológiai felmérés eddig erről nem 
ké szült, de számos olyan esemény van a köz-
testületi életben, amikor a motivációs szem-
pontokra fény derül.11 Az érdekeltekkel kiala-
kított személyes, illetve telefonos és/vagy in-
ternetes kapcsolat alapján azt látjuk, hogy 
legalább három alapvető indítéka lehet a fia-
talok belépésének. 

A leggyakoribb, hogy munkahelyi vezető 
kérésére-javaslatára kerül sor a belépésre, vagy 
a munkatársaitól kap a fiatal posztdoktor tá-
jé koztatást a köztestület létezéséről és a tagság 
előnyeiről. A munkahelynek és/vagy a vezető 
kutatóknak fontos, hogy a saját intézményük-
ben dolgozó kutatók közül minél többen le-
gyenek tagjai a köztestületnek. Ezáltal na-
gyobb eséllyel kerülhetnek be akadémiai 
bizottságokba és más testületekbe, számossá-
guk révén elérhetik új (al)bizottságok létrejöt-

11 Ilyen esemény lehet maga a jelentkezés, ha telefonos 
érdeklődés előzi meg, de alkalmat adhat bizonyos 
befolyásoló tényezők azonosítására az adatmódosítás 
is, például, ha bizottságot kíván valaki váltani. Gyakran 
jön létre személyes (telefonos) kapcsolat a jelentkezők-
kel egyes pályázatok beadása kapcsán, vagy olyankor, 
amikor  elvárás, hogy nyilvánossá tegyék eddigi tudo-
mányos publikációs tevékenységüket a Köztestületi 
Publikációs Adattárban.

7. ábra • A nők és férfiak megoszlása szakterületek szerint (fiatal kutatók, %) (A diagramon 
csak azokat a tudományágakat ábrázoltuk, melyekben a köztestületi tagsággal rendelkező fia-
tal kutatók minimum 1 %- tevékenykedik, ezért az értékek összege nem adja ki a 100 %-ot.)

tét, részt vehetnek a közgyűlési doktor kép-
viselők megválasztásában, sőt idővel maguk 
is választhatóvá válnak; erősíthetik valamely 
szakterület befolyását különböző döntésekre.  
Akadémiai intézetekben ehhez még hozzájá-
rul az AKT (Akadémiai Kutatóintézetek Ta-
nácsa) tagjainak megválasztása és az a gyakor-
lat is, mely szerint az igazgató megbízásához 
ki kell kérni az intézeti kutatóközösség véle-
ményét. Egyes intézetek szervezeti- és műkö-
dési szabályzata szerint ez a köztestületi ta-
gokra korlátozódik. 

Évről évre jelentős köztestületi jelentke-
zések kísérik az MTA Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíj pályázat beadását. A felhívásban 
ugyan nem szerepel a köztestületi belépési 
kö telezettség, de a kuratórium felhívja a pá-
lyázók figyelmét a Magyar Tudományos 
Akadémia Köztestületi Publikációs Adattárá-
nak használatára, és azt ajánlja, hogy a pályá-
zati anyag részeként elkészítendő publikációs 
és hivatkozási listához használják az MTA 
KPA-rendszert. Ehhez, ahogy már említettük, 
nélkülözhetetlen a köztestületi tagság.  

Sokan lépnek be egyéni ambícióból. Ők 
a hosszabb távú karriertervezés részeként tart-
ják fontosnak saját csatlakozásukat a köztes-
tülethez mint sajátos elit klubhoz. A kívül 
maradókhoz képest ugyanis nagyobb eséllyel 
kaphat egy köztestületi nyilvántartásban sze-
replő kutató meghívást tudományos bizott-
ságokba, tudományos rendezvényekre – kü-
lönösen a területi akadémiai bizottságok 
rendezvényeire –, vagy akár felkérést az MTA 
elnökétől, hogy részt vegyen az MTA Fiatal 
Kutatók Testülete12 munkájában. Ezek a tár-

12 Az MTA elnökének döntése alapján megalakult 
testület keretében a kiemelkedő eredményeket elért 
fiatal kutatók részt vesznek az Akadémia programal-
kotó és tudományszervezési munkájában, képviselve 
a fiatalok érdekeit és céljait.
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szettudósok sokkal nagyobb arányban kerül-
nek kutatói pályára, mint a humán- és főleg 
a társadalomtudományok képviselői (Fábri 
I., 2008, 83–98.). A köztestület szempontjából 
lényeges, hogy ez utóbbiakat és általában az 
egyéb területeken (például államigazgatás, 
önkormányzat, könyvtár, levéltár, vállalat) 
dolgozó PhD-fokozatosokat is megismerje 
és megnyerje az Akadémia, különös tekintet-
tel arra, hogy stratégiai programok révén 
változatlanul fontos szerepet kíván betölteni 
a kiemelt figyelmet érdemlő társadalmi 
problémákról szóló diskurzusban. 

Munkahelyek tekintetében nincs lénye-
ges eltérés a fiatal és a szenior köztestületi 
tagság között. Nem látható olyan tendencia, 
mely szerint szignifikánsan több fiatal dolgoz-

na az egyetem–MTA körön kívüli munkahe-
lyen (például vállalatnál), mint ahányan a 
szeniorok közül ilyen szervezetekben dolgoz-
nak. Változást csak országos tudománypoli-
tikai döntéssel és eszközökkel lehetne elérni: 
a tudományos fokozattal rendelkezők foglal-
koztatása szempontjából is nagyobb segítség-
re lenne szükség a kutatás-fejlesztésben és/
vagy az innovációban érdekelt kis- és közép-
vállalkozások növekedése, valamint a közszfé-
ra (egészségügy, közigazgatás, közoktatás) 
minőségi fejlesztése érdekében. 

Kulcsszavak: fiatal kutatók, köztestület, PhD/
DLA-fokozat, adatbázis, statisztika, munkahely, 
tudományos osztály, kémiai tudományok, mo-
tiváció, szeniorok.
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Vélemény, vita

tudományfinanszírozás 
– pénzszórás mesterfokon

Mesterházy Ákos
az MTA levelező tagja

akos.mesterhazy@gabonakutato.hu

A tudomány kérdése, annak ellenére, hogy 
sokaknak úri passziónak tűnik, mégis az or-
szág további fejlődésének legfontosabb zálo-
ga. Ez természetesen az agrártudományra is 
igaz. Az, hogy tíz, tizenöt év múlva lehet-e 
nagyobb nyugdíjat fizetni, nagyobb fizetése-
ket adni, azon múlik, hogy az a hozzáadott 
érték, ami ehhez kell, az itthon, hazai tulaj-
donú vállalkozásoknál teremtődjön meg. Ez 
már mindenkit érint, mindenkinek a hú sába 
vág. Ma a kutatásba-fejlesztésbe a GDP 0,7 
%-át ruházzuk be a 2 % feletti EU-átlag, vagy 
a 3 % feletti finn adat mellett. Mivel az egy 
főre jutó GDP legfeljebb a fele az EU-átlag-
nak, az egy főre jutó kutatói ráfordítás az 
EU-átlag hatoda-tizede (a finnhez képest).  

A globalizációnak nemcsak vesztesei le-
hetnek, mint eddig mi, hanem nyer tesei is, 
ahogy az írek vagy a finnek, akik há rom évti-
zede a magyar szinten voltak, vagy talán még 
ott sem. Ez természetesen azon mú lik, hogy 
ki tudjuk-e használni a lehetőségeinket. 

A magyar tudomány még mindig sokkal 
jobban teljesít, mint ami a finanszírozásából 
következnék, ehhez érdemes a Magyar Tudo-

mány augusztusi számában megjelent tudo-
mánymetriai elemzéseket átnézni.  Ma még 
megvan az az alap, amire még lehet építeni. 
Lehet, hogy holnap már késő lesz.

Mégis, mi az a modell, ami a legjobban 
működne és a beruházott összegek leghaté-
konyabb visszatérülését tenné lehetővé?

A tudomány-, illetve kutatásfinanszíro-
zásnak három fő pillére van. 

Intézményfenntartó állami finanszírozás

Ez korábban hosszú távú megrendeléseken 
alapult, és ez az, ami igen gyorsan épül le. Itt 
minden területen igen gyors a romlás, az 
MTA-hálózat még úgy-ahogy, romló színvo-
nalon, de tartja magát. A korábbi ágazati 
minisztériumi kutatóintézetek többségét már 
a rendszerváltozás után felszámolták, az agrár 
kutatóhelyek felszámolása most van folya-
matban, annyira, hogy nyom nélküli megszű-
nésük is reális lehetőség, vagyonukat privati-
zálják, a tevékenység pedig megszűnik. Ma 
már egyetlen, növényekkel foglakozó intézet 
sincs az FVM kezelésében, a tehetséges fiata-
lok pedig külföldre vagy hazai nemzetközi 
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vállalatok leánycégeihez mennek háromszo-
ros fizetésért. Más területek sem állnak sokkal 
jobban. Szegeden ötszáz PhD-hallgató van, 
de állás csak töredékük számára lesz. 

A mezőgazdasági kutatóhelyek felszámo-
lása állami politika, a szakállamtitkár nyilat-
kozata szerint Magyarországnak nincs szük-
sége agrárkutatásra, mert a nemzetközi cégek 
majd megoldják a magyar problémákat. Ez 
alapvető tévedés, bármely magánvállalat a 
saját profitjával törődik, egyetlen hazai és 
külföldi vállalattól sem várható el, hogy hazai 
közhasznú kutatásokat végezzen. A nemzet-
közi globalizált vállalatok – éppen a mostani 
válság mutatja – még saját cégük, saját hazá-
juk hosszú távú érdekeivel is szembemennek 
a rövid távú profitmaximalizálás parancsa 
miatt. Miért pont egy külföldi ország érdekei 
érdekelnék őket? Világossá kell tenni azt a 
döntéshozók előtt, hogy arra a kutatásra, 
amely nem hoz közvetlen profitot, arra egyet-
len vállalkozás sem fog pénzt adni. De ettől 
még lehet az ország számára létfontosságú. Ez 
állami feladat, és az is marad, bármit mond-
janak is az aktuális kormányok. A magyar 
kutatóegye temek mítosza is a múlté, ott is a 
lassú le épülés folyik jelentős minőségromlás-
sal. Ahol egy egyetemi tanszék évente egymil-
lió forint ellátmányt kap, hogy ebből fedezze 
az összes infrastrukturális kiadást, folyóiratot, 
krétát stb., ott nem lehet kutatóegyetemekről 
beszélni. A minimális működéshez még öt-
hatmilliót pályázatból vagy egyéb forrásból 
kellene még beszerezni, ez vagy sikerül, vagy 
nem. A tudósképzés, egy nemzetközi rangú 
kutató kinevelése tíz-tizenöt év. Ehhez stabil 
intézményrendszer kell, különben elkezdeni 
sincs értelme a munkát, hiszen semmi garan-
cia nincs rá, hogy be is lehet fejezni. Ez azután 
a kutatóintézmények pályázóképességét is 
tönkreteszi, hiszen számos intézményben már 

alig van olyan szakember, akinek olyan nem-
zetközi rangú publikációi lennének, amelyek 
révén a kutatóhelyek gond nélkül pályázat-
képesek. Az is egyre fenyegetőbb, hogy a 
leg több pályázatnál szükséges önerő biztosí-
tása a romló feltételek miatt egyre nehezebb, 
akár lehetetlenné is válhat. Ha a jelenlegi in-
tézményekből a részben már nyugdíjkorban, 
utánpótlás nélkül dolgozó kutatók eltávoz-
nak, akkor fog kiderülni, hogy csak hosszú 
évtizedes munkával lehet pótolni a hiányzó 
nemzedéket, ha lehet egyáltalán. Lassan el-
érünk oda, hogy a szétrohadó intézmény-
rendszer totálisan alkalmatlan lesz pályázásra, 
mert már szakembere sem lesz, pénze sem 
lesz, és ha véletlenül nyer, akkor meg az a 
tragédia, hogy akár egy éven túl is visszatartják 
a pénzét, s akkor abba megy tönkre.  Ráadá-
sul az állam arra kényszerít minden, jobb 
sorsra érdemes kutatót, hogy munkaidejének 
minimum a felét vagy nagyobb hányadát 
jelentős túlmunka mellett abszolút bizony-
talan eredményű munkába fektesse. 

A pályázati rendszer és reformja. 

A döntéshozók világszerte a pályázati rend-
szert tartják a tudományos problémák meg-
oldása legfontosabb elemének. Ennek az az 
oka, hogy a források gazdaságos felhasználá-
sában ezt gondolják a leghatékonyabb elem-
nek, ez az oka, hogy a magyar kutatásfejlesz-
tési kiadásoknak is egyre növekvő hányada 
pályázati úton jut el a címzettekhez. A részben, 
vagy teljesen pályázatokra alapuló kutatási 
kiadások megtérülése azonban messze nem 
igazolja az optimista elvárásokat, sőt, egyre 
romló hatékonysággal működik. Mivel a 
hivatal nem tudja az alkotó embert ellenőriz-
ni, hiszen a fürdőszobában is támadhat kivá-
ló ötlet munkaidőn kívül, ezért ezer meg ezer 
trükkel próbálkozik. Ezt hívják pályázatnak 
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(de sok egyéb ötlet is van) egyre bonyolultabb 
és átláthatatlanabb szabályozás mellett. A 
legújabb ötlet, hogy a százoldalas dokumen-
tációt már a magyar mellett angolul is meg-
követelik. Felmérte valaki, hogy ez mennyi 
munkát jelent?  Elég lenne az angol is, ha már 
nemzetközi bírálókat is be akarnak vonni. 
Tavaly három nagy pályázatra négy hónapi 
munkám ment rá napi tizenkét órá val a hét 
minden napján. És akkor még megkövetelik 
az impaktfaktoros dolgozatokat – csak azt 
kérdezem: mikor írjuk? –; a mun kahely pedig 
az eredményt. A magyar rendszer is kezdi 
mutatni, de az EU-tapaszta latok is azt igazol-
ják, hogy a jelen pályázati rendszer sokkal 
inkább rombolja a tudományt, mint fejlesz-
ti. Ennek legfontosabb okai a következők:
1. A pályázatok túlnyomó része két-három 

éves. Számos – agrárkutatási, élelmiszerbiz-
tonsági, orvosi stb. – témában ez az idő-
tartam nem alkalmas az adott témában 
folyó kutatás befejezésére, annak pedig 
kicsi az esélye, hogy a témát egy követke-
ző pályázatban is folytatni lehessen. Persze, 
két-három éves túlélést biztosít, ez sem 
kevés, de így is az íróasztalfiókokban gyűl-
nek a soha nem befejezhető, félig kész 
kutatási eredmények, melyek a felhasználá-
sig nagy valószínűséggel sohasem jutnak 
el, és nemcsak ebben a témakörben. Ez azt 
jelenti, hogy a rájuk fordított energia úgy 
elvész, mint a sivatagi esőzés utáni idősza-
kos vízfolyások a forró homokban. 

2. Mivel a tematika, a kiírások állandóan 
változnak, a kutatók is kénytelenek témát 
váltani. Ma Magyarországon egyre több 
intézmény és kutatócsoport kizárólag pá-
lyázatokból tartja fenn a kutatómunkát. 
Így a kutató élete során akár nyolc-tíz, 
egymáshoz jószerivel alig kapcsolódó té-
mával kénytelen foglalkozni, ez pedig 

kizárja annak lehetőségét, hogy az adott 
szak területen nemzetközi rangú szakem-
ber lehessen. Mire beletanul az új feladat-
ba, már vége is; amikor kezdenének jönni 
a jó dolgozatok, de még kellene egy-két 
év munka, akkor vége. Ha nem jön be egy 
adott pályázat, szélnek lehet ereszteni az 
egész gárdát, és ennek újraalkotása már 
nem fog menni. Tehát a humán tőkébe 
való beruházás optimális hatékonysága 
szempontjából is rossz. Mi most Szegeden 
éppen ilyen egyszeri és megismételhetetlen 

„lehetőség” előtt állunk.
3. Igen komoly probléma, hogy a rövid tá-

von valamilyen eredményt hozó témák 
felé irányítja a pályázókat, így a hosszú 
távú, országos érdekeket szolgáló kutató-
munkák visszaszorulnak, ami stratégiai 
szempontból megint csak értelmezhetet-
len. Ahogy a honvédelmet sem lehet zsol-
dosokra bízni, úgy ezt sem. Igaz, ha nincs 
állami stratégia, akkor ez senkinek sem fog 
hiányozni, amíg valami rá nem világít a 
problémára.

4. Az állami közhasznú finanszírozás meg-
szűnése az államnak, a közösségnek is 
rengeteg kárt okoz, mert teret ad megala-
pozatlan döntéseknek, amelyek rendre be 
is következnek. Ez a jogalkotástól kezdve 
mindenre kiterjed. 

5. Ha megnéznénk, hogy az elmúlt két év-
tizedben mely kutatóintézmények jutot-
tak jelentős pályázati forrásokhoz, nem 
lepődnék meg, ha a stabil, jelentős állami 
forrásokkal is finanszírozott kutatóhelyek 
vitték volna el a fejlesztési pénzek túlnyo-
mó részét. A kutatóintézetek jelentős része 
azonban ma már forráshiányos, ezért esé-
lye sincs pályázatban való részvételre, hi-
szen intézményfinanszírozásra sincs pénze, 
a pályázati pénzből viszont olyan kicsi a 
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rezsirész, hogy az intézményfinanszírozási 
feladatokat képtelen ellátni. 

6. A vezető kutatók rendkívül túlterheltek, 
messze a kötelező munkaidőn túl dolgoz-
nak, túlnyomórészt minden plusz fizetség 
nélkül. Ez egy ideig lehetséges, de biztosan 
nem évekig. Ha az állam a tizedét vállalná 
annak a felelősségnek, amit ezek a kutató-
csoportok vállalnak az ország kutatási ka-
pacitásainak átmentése érdekében, már 
nem is állnánk olyan rosszul. A fiatalok 
ezt már aligha fogják utánozni, különösen 
nem minimálbér körüli fizetésekért. 
A jelenlegi, túlterjeszkedő pályázati finan-

szírozás tudománygyilkos, és nem hozza be 
a szükséges eredményeket. Ezért még a ma-
radék kapacitások is leépülnek, megszűnnek. 
Ebből tudásalapú társadalom legfeljebb a 
vágyálmok szintjén lesz, gazdasági felemelke-
dés pedig még úgy sem. 

Ugyanez a helyzet az EU-pályázatok ese-
té ben is. Az ország eddig többet szerzett 
vissza, mint amennyit befizetett, ez azonban 
aligha lesz tartható, különösen nem az agrár-
kutatások területén. Ráadásul, az FP7-es 
programnál már saját részt is le kell tenni. 
Ugyan miből?

Az már csak szomorú adalék, hogy a 
megnyert pályázatok elszámolása is rendkívül 
vontatott, gyakori az egyévesnél is hosszabb 
kifizetés, ami sok intézménynél önmagában 
gazdasági krízishelyzetet eredményez. Az is 
probléma, hogy volt olyan kiírás, amelynél 
csak néhány nap volt a beadási határidő. 

Át kell gondolni sürgősen azt a hibás, 
káros és megalapozatlan elképzelést, hogy a 
pályázatos kutatás a leghatékonyabb finanszí-
rozási forma. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
azok tudnak ma is igazán sikeresen pályázni, 
akik az elmúlt évtizedek alatt folyamatosan 
dolgozhattak. tehát a sikeres pályázás alap-

ja a jól működő intézményrendszer. Ezekre 
már ráépülhetnek azok a rövidebb távú pá-
lyázatos munkák, amelyek további fejlődési 
lehetőséget hoznak. Ez megakadályozna szá-
mos esetlegességet, ami a mai rendszert ural-
ja. Így a pályázat befejezése után is folytatni 
lehet a munkát, nem vesznek el az eredmé-
nyek, még ha átmenetileg kisebb energiával 
folyhat is tovább a kutatás. Mindenképpen 
meg kell erősíteni az akadémiai intézeteket, s 
valószínűleg a még nem akadémiai intézetek 
egy részét is az MTA alá lehetne rendelni a 
megfelelő támogatási háttérrel együtt. Itt el-
sősorban az agrárintézményekre gondolok, 
ahol már olyan is van, hogy hónapok óta bért 
sem fizetnek. 

A másik fontos kérdés, mit kutassunk, hol 
hasznosul legjobban a felhasznált adóforint. 
Az elv egyszerű. Kutassuk elsősorban azt, ami 
a legnagyobb hozzáadott értéket termeli meg 
az egész nemzetgazdaság részére. Nem gon-
dolom, hogy ezeket a tudományágakat most 
nekem lenne tisztem felsorolni, de az biztos, 
hogy az agrárkutatásnak és az egészséggel 
kapcsolatos tudományágaknak kiemelt szere-
pük kell, hogy legyen. Nem véletlen a bio-
technológia kiemelt szerepe. Azt gondolom, 
hogy az MTA Agrárosztálya segítségével ki-
alakulhatna egy olyan kutatóintézet-hálózati 
és egyetemi fejlesztési javaslat, amely megszi-
lárdíthatja a továbblépés zálogát jelentő szel-
lemi bázist. Meggyőződésem, hogy most már 
konkrétumokról kellene beszélni és nem 
ötven-hatvan évre előre naponta vál tozó ötlet-
parádékat tartani. 

Ha az ország elitje ezt a problémát nem 
tudja megnyugtatóan rendezni, akkor elfe-
lejthetünk mindenféle felzárkózást, életszínvo-
nal-emelkedést, csak a nyomor fog egyre 
jobban terjedni, mint rákos daganat, amely 
megfojtja azokat is, akik ma még úgy gon-
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dolják, hogy a nyertes oldalon állnak. 

A vállalkozások kutatási kiadásai

Ma e finanszírozási szegmens csak igen kis 
ré szét teszi ki a finanszírozásnak, s középtávon 
sem számíthatunk arra, hogy jelentős vál tozás 
következzen be. Itt három csoport van. 
1. A külföldi tulajdonú nagyvállalatok ná-

lunk vagy nem kutatnak, vagy egyes rész-
fejlesztéseket hoznak ide. A profit egyik 
esetben sem marad itt, azt általában repat-
riálják; az esetleges itteni kutatóhelyen 
elért szabadalmak külföldi tulajdonban 
vannak, a hozzáadott érték sem itthon 
realizálódik. Ez annak a néhány száz ku-
tatónak jelent megoldást, akinek nem kell 
elmennie itthonról, hanem itthon kaphat 
viszonylag jól fizető állást. Tehát ennek a 
hosszú távú, a magyar gazdaság verseny-
képességére gyakorolt hatása erősen korlá-
tozott, de igen előnyös a nemzetközi vál-
lalatoknak. 

2. Számos külföldi nagyvállalat dolgoztat 
magyarországi kutatóhelyekkel és egyete-
mekkel. Ezek a megrendelések az adott 
intézménynél és nálunk is létfontosságúak, 
de a hozzáadott érték itt is a külföldi válla-
latnál realizálódik. A kutatási eredmény 
természetesen az ő tulajdona, ennélfogva 
az ország versenyképessége szempontjából, 
mivel nem itthoni termék készül belőle, 
csak korlátozott jelentősége van. 

3. Magyarországi székhelyű és magyar tulaj-
donú nagyvállalat alig van, a kis- és közép-
vállalkozások kutatási ráfordításai – tiszte-
let a mindenkori kivételeknek – minimá-
lisak vagy zéró értéket adnak. Ezektől olyan 
kutatási megbízásokat remélni, melyek-
nek komoly nemzetgazdasági hatásuk van, 
csak nagy optimizmussal lehet, túlnyomó 
részüknél a napi túlélés a probléma. Ez 

azért nagy baj, mert az EU-ban az állami 
finanszírozási arány nagyjából a magyar 
szinten van (0,7–0,9 %), de ott a vállalati 
kutatások, fejlesztések igen jelentősek. 
Ezért olyan kutatáspolitikára, adópolitiká-
ra van szükség, amely a fejlesztések gazda-
sági hasznát magyar tulajdonú vállalkozá-
soknál segíti, ezek jövedelme itthon marad, 
és jó esetben kis multikká is kinőhetik 
magukat az innovatív termékek kifejlesz-
tése után. 

Kiemelt terület az agrárkutatás

Molnár Károly miniszter úr Magyar Hírlap-
ban megjelent interjújában a lehetséges 
súlypontok között említette az agrárkutatást. 
Az agrárkutatás azért is telitalálat, mert ennek 
hozzáadott értéke nagyrészt az országban 
marad, illetve a magyar agráripar külföldi 
exportpiacainak növelését is célozná, és annak 
jövedelme is a hazai gazdaságot erősíthetné. 
Ezért erre szeretnék kicsit részletesebben ki-
térni. Az egyik problémát már említettem: ha 
minden az FVM elgondolásai szerint megy, 
kő kövön nem marad. Az intézményi hátte-
ret kellene megerősíteni. Miért van erre szük-
ség? A hollandok mezőgazdasági exportja 64 
mil  liárd dollár évente, túlnyomórészt magas 
hozzáadott értéket jelentő termékkel, vető-
mag, dísznövény, tenyészállat, állati termék, 
kutatási és mezőgazdasági szolgáltatás stb. Ez 
majdnem akkora, mint az ország teljes adós-
sága. A háromszor nagyobb ag rárterülettel 
ren delkező Magyarország összes exportja 4–5 
milliárd euró, és a kivitelben nő az olcsó tö-
megáruk aránya. Környezeti feltételeink pe-
dig sokszorosan jobbak. A vidéki Magyaror-
szágnak az egyik legfontosabb kitörési lehe-
tősége az intenzív tudásigényes agrártermelés 
lehetne. Az intenzív gabonatermelésnek nincs 
szüksége emberekre. Egy ezerhektáros üze-
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met megfelelő gépesítéssel négy-öt ember 
már ki tud szolgálni. Ma úgy tűnik, hogy a 
vidéki Magyarországnak nem tudunk se 
munkát, se jövedelmet adni – de segélyt se. 
A holland állam hatalmas összegeket fordít a 
kutatásra, a wageningeni egyetem mellett 
még ma is egymás után épülnek az új kuta-
tóintézetek. És a ráfordítás kamatostul meg-
térül. Mi meg ugyanolyan intenzitással épí-
tünk le, ahogy a hollandok építenek. Azt 
gondolom, hogy nekünk sokkal inkább kel-
lene az agrárlehetőségekre építeni távlatilag, 
és ennek kutatási megalapozását is el kellene 
végre kezdeni. Az élelmiszer ugyanolyan stra-
tégiai cikk lesz (már ma is az), mint az olaj. 
Erre fel kellene készülni. 

Első lépésként meg kell erősíteni az ag-
rárkutatási és oktatási intézményrendszert. Ez 
egyébként a többi ágazatra is ráférne, és ezért a 
kutatási ügyeket egy saját költségvetéssel rendel-
kező kutatási minisztérium hatáskörébe kellene 
utalni, az ágazati minisztériumok erre látha-
tóan alkalmatlanok. Meg kell határozni azokat 
az állami kötelezettségeket, amelyek a me ző-
gazdasági hozzáadottérték-növelését távla tilag 
elősegítik. Ebben a munkában az MTA Ag-
rártudományok Osztályára is számítani lehet. 
Ez az átmene ti időszakban (legfeljebb két év), 
ami ez év elejétől értendő, évi legfeljebb két-
három milliárd Ft-ból megoldható; a köz-
hasznú megrendelés létező intézmény. Ezzel 
párhuzamosan el kell készíteni azokat a terve-
ket, amelyek megvalósítása a szükséges terme-
lési értéket létre tudja hozni; itt a biológiai 
alapoktól az élelmiszerbiztonságon át az ag-
rárgazdaság szabályozásáig mindent át kell 
tekinteni. Ezekre a munkákra hosszú távú 
megrendelésekkel kell az adott kutatóintéze-
teket, kutatócégeket, egyetemi tanszékeket 
megbízni. Nagyjából az agrárkutató cégek 
költségvetésének felét kellene tartós közhasz-

nú megbízások keretében folyósítani, a másik 
felét viszont pályázati források formájában 
kellene rendelkezésre bocsátani. A Gabonater-
mesztési Kutató Kft. (ez lett az FVM Gabo-
natermesztési Kutató Intézetből; még ma is 
az ország legnagyobb agrárkutatóhelye) nul-
la forint állami támogatással működik, ennek 
ellenére világszínvonalú munkát végez, s a 
gabona élelmiszerbiztonsági kutatások egyik 
legfontosabb központja a világon. Ha egy 
megbízás vagy pályázat nem jön be, a kutatást 
forráshiány miatt fel kell számolni. Nagyon 
nehéz ilyen körülmények között megtartani 
a tehetséges fiatalokat. Ha a nemzetközi vál-
lalatok magyar képviselőivel tárgyalok, volt 
kollégák ülnek velem szemben. 

Itt az a javaslatom, hogy az agrárpályáza-
tokat lényegesen át kell alakítani. Itt a milli-
árdos vagy ennél is nagyobb összegű pályá-
zatok, amelyek felét vállalkozóknak kell fel-
venniük, nem igazán hatásosak. Több ilyen 
pro jekt kidolgozásában vettünk részt. Nem 
a vállalkozások jöttek, hogy nekik fejleszte-
nivalójuk van, hanem a kutatóintézetek ke-
resték meg a vállalatokat. Nekik erre tapasz-
talati hátterük nem volt, a pályázatot gyakor-
latilag a kutatók írták meg, ők formálták a 
pályázatokat úgy, hogy a vállalkozások is meg-
találják benne számításukat. Nem arról van 
szó, hogy ezt a formát fel kellene számolni, de 
számukat lényegesen csökkenteni kell. Emel-
lett itt igen nagy a kísértés a döntéshozók 
be folyásolására (máshol is). Nemzeti agrárstra-
tégia híján pedig a döntések eleve esetlegessé 
vál nak. Ezek mellett a korábbi GAK-pá lyá-
zatoknak megfelelő rendszert kellene vissza-
hozni, amikor egy pályázat három-négy évre 
ötven-kétszázmillió közötti összegre pályázha-
tott, ahol a vállalkozói szféra arányát nem 
kellett rögzíteni, ha a téma olyan, akár anélkül 
is elvégezhető lenne a munka. Ez a rendszer 

Mesterházy Ákos • Tudományfinanszírozás…

biztosíthatná, hogy a valóban nagy kutatásigé-
nyű vállalati projektek megvalósulhassanak, 
de a kisebb költségű, de hasonlóan fontos 
kutatási feladatokat is el lehessen végezni, s 
az ország kutatóbázisát ne dróton rángassák. 
Ez a kutatási pénzek jobb felhasználását is 
biztosítaná. Ez azért is fontos, mert ma alig 
néhány agrárcég van, amely elegendő tőkével 
rendelkezik, s ráadásul mindenki ezeket pró-
bálja beszervezni. Nagyon sok olyan téma van, 
amelynek nincs közvetlenül gyakorlati ered-
ménye, nehezen tudok elképzelni például 
olyan agrárüzemet, amelyik a levélrozsda 
kórokozók rasszmegoszlását kutattatja, holott 
a rezisztens fajták előállításához ezekre az 
információkra szükség van. 

Mi lehet a fenti közhasznú megrendelések 
és pályázati ráfordítások forrása? Úgy vélem, 
hogy a cégek innovációs járulékából be gyűj-

tött pénzt kellene erre a célra fordítani. Ez azt 
jelentené, hogy pályázatokra valamivel keve-
sebb jutna a majdani kutatásügyi minisztéri-
um, illetve a jelenlegi NKTH költségveté sé ben, 
viszont ezzel meg tudnánk őrizni az ala pot, 
amely hosszú távon képes az ország kutatási 
kapacitásait megőrizni és fejleszteni. Persze 
ez csak egy lehetőség, más megoldás is elkép-
zelhető. Egy azonban biztos. Ha nem lépünk 
gyorsan, a még meglévő kutató helyeknek 
kiváló esélyük van a privatizáció ra, már csak 
ingatlanjaik miatt is. És senki se gondolja, 
hogy az új tulajdonosokat más is érdekelné. 

Kulcsszavak: tudományfinanszírozás, pályáz-
ta tás, intézményfenntartás, nemzeti kutatá-
si stra tégia, agrárkutatás, kutatásfinanszíro-
zási reform
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Hazánk nemzetközi elismerésében számos 
tényező játszik szerepet. A rendszerváltozás 
előtt elsősorban a kultúra, a tudomány és a 
sport terén értünk el sikereket. Ebben jelen-
tős érdemük volt azoknak, akik – bár tudá-
sukat más országokban is kamatoztatni 
tud ták volna – a nehéz időszakban is itthon 
maradtak, és megszállottan dolgoztak, nem-
csak saját érvényesülésükért, hanem hazájuk 
kulturális gyarapodásáért. A beköszöntő de-
mokrácia egyebek mellett a fiatalok önmeg-
valósítási lehetőségeiben is alapvető változást 
hozott. A kiemelkedés reményében manap-
ság már lényegesen kevesebben választják a 
sok lemondással járó versenysportot vagy a 
kutatói pályát. Mindez előbb-utóbb óhatat-
lanul befolyásolja a két terület képviselőinek 
teljesítményét is, gondoljunk csak a legutób-
bi olimpiai szereplésünkre, mely számos 
kritikát és segítő elemzést váltott ki. Örvende-
tesnek tartom, hogy – amint hírlik – a kormány 
4,2 milliárddal(!) megemeli a sport támogatását, 
megelőzendő végzetes hanyatlást. 

1. Mi a helyzet a kutatás terén? 

Bírálatokban és megoldandó feladatokban 
itt sincs hiány. A magyar tudományosságról 
időről időre lesújtó vélemények jelennek meg 
a médiában, elsősorban a külföldre szakadt 
hazánkfiaitól. Nem kímélnek bennünket 

csaknem kizárólag csak a nyugati egyeteme-
ken sajátíthatják el a szükséges tudást. Kérdés: 
érdemes lesz-e nekik visszatérniük ebbe a 
szellemileg és gazdaságilag lerobbant ország-
ba? Az efféle jövőképbe nem törődhetünk 
bele, és mindent meg kell tennünk ennek az 
állapotnak az elkerüléséért. 

2. Valóban kevés a jó kutatónk? 

Molnár Károly, a tudományért felelős minisz-
ter a Népszabadságnak (2008. december 8.) 
adott interjúban kijelentette: „nagyon kevés a 
jó kutatónk”, s ehhez még hozzáfűzte: „Ha 
Magyarország többet költene kutatás-fejlesztés-
re, akkor sem lenne elegendő jó kutató”. mi-
niszter úr állítását továbbgondolva érdemes 
megvizsgálni, mi ennek az oka, és mit kell 
tennünk, hogy több kiváló kutatónk legyen, 
hogy a magyar tudományosság az eddigi-
eknél hatékonyabban szolgálja az országot. 

A feltett kérdésekre adandó válaszokban 
figyelembe kell vennünk, milyen feltételeket 
biztosítunk hazánkban a kutatás számára? 
Talán kevésbé ismert, hogy az ország lakossá-
gához viszonyítva(!) nálunk van a legkevesebb 
kutató, aminek nyilvánvaló következménye 
(lehetne), hogy a jó kutatók számában is le-
maradásban vagyunk. Ez különösen a termé-
szettudományok területén jelent hátrányt, 
ahol a hatékonyság, a kutatás színvonala 
nemcsak a modern eszközök számától és 
minőségétől, hanem attól is függ, hogy a 
szenior kutatók, a professzorok hány mun-
katárs, hány doktorandusz munkáját irányít-
ják, más szavakkal: milyen nagy létszámú az 
egy-egy témával foglalkozó kutatóegység. Ez 
nemcsak a közölt tudományos dolgozatok 
számát, hanem minőségét is befolyásolja, 
hiszen egy népesebb csoportban lehetőség van 
arra, hogy a kísérletekben egyidejűleg külön-
böző módszereket alkalmazzanak. Míg a 

nyugati országok professzorai, vezető kutatói 
tíz-huszonöt fiatallal – köztük számos Ázsiá-
ból érkezett diplomással – dolgoznak együtt, 
addig magyarországi kollegáiknak – egy-két 
kivételtől eltekintve – átlagosan csupán két-
három munkatársuk van. A magyar tudomá-
nyos kutatás elismerését jelenti, hogy a távol-
keleti országok fiatal diplomásai hozzánk is 
szívesen jönnének kutatni: nincs olyan hét, 
hogy ne keresnének bennünket ilyen kéréssel. 
Sajnos a felajánlott ösztöndíj – ha egyáltalán 
van) –, olyan alacsony, hogy ezért bizony nem 
érdemes útra kelniük. Hogyan lehet így 
versenyezni? A jelenlegi állapot megváltozta-
tása érdekében fordultak az elmúlt évben a 
szegedi Széchenyi-díjas akadémikusok hazánk 
száz leggazdagabb vállalkozójához, hogy dok-
toranduszok és posztdoktoranduszok részére 
létesített ösztöndíjakkal segítsék a tudomány 
száz legeredményesebb művelőjét. Bár elgon-
dolásunk nem mindenütt kapott pozitív fo-
gadtatást, bízunk benne, hogy ha a jelenlegi 
pénzügyi válság megoldódik, akkor lehetőség 
nyílik a gazdasági és a szellemi elit együttmű-
ködésére. Mindezeket szem előtt tartva a 
magyar kutatók hatékony munkáját dicséri, 
hogy ha a tudományos dolgozatok és a hi-
vatkozások számát a kutatók létszámához 
és a ráfordított pénzügyi támogatáshoz vi-
szonyítjuk, akkor a magyar tudományos 
ku tatás még mindig az országok élvonalá-
hoz tartozik (Magyar Tudomány, 2008/8)!

A tudományos világ azonban nem a re-
latív mutatókat nézi, hanem azt, hogy tény-
legesen hány és milyen színvonalú dolgozat 
került ki tudományos műhelyből, azok mi-
lyen visszhangot keltenek, mennyivel járul-
nak hozzá a szakterület fejlődéséhez. Való igaz, 
hogy az itthon dolgozó kutatóink közül 
Szent-Györgyi óta senki nem kapott Nobel-
díjat – kérdés, hogy a szerény hazai körülmé-

azonban a kevésbé tájékozott politikusok sem. 
Emlékezzünk arra, amikor az SZDSZ jelenle-
gi frakcióvezetője minisztersége idején a kö-
vetkező kijelentést tette: „az mta-nak azon 
területeit, amelyek nem szolgálják közvetle-
nül a versenyképességet, a földdel kell egyen-
lővé tenni, mert csak porosodó iratokat 
gyártanak […] a magyar tudósokkal az a 
gond, hogy akik meghatározók vagy alkot-
tak valamit, már nem élnek”. Saját reputá-
ciójuk érdekében némi szerénységre inteném 
a nagyotmondó politikusokat, már azért is, 
mert a lakosságban könnyen felmerülhet a 
kérdés: miért kell neki az adójából egyáltalán 
támogatnia a drága és fölösleges kutatásokat, 
mennyivel hasznosabb lenne számára, ha a 
kormányok az adóforintjait közvetlenül az ő 
életének jobbítására fordítanák. Ezt a gondo-
latmenetet tovább folytatva szörnyű következ-
ményekhez juthatunk, hiszen kutatás nélkül 
egyetemi oktatásról, korszerű tudású szakem-
berek képzéséről sem beszélhetünk. Ha a 
különböző szakterületeken nem lesznek ered-
ményesen kutató tanárok, akik képesek át-
adni az új generációnak a legújabb ismerete-
ket, akkor bezárhatjuk egyetemeinket is. In-
nen bizony már csak néhány lépés, hogy az 
ország végleg leszakadjon, hogy csupán bér-
munkát végző nemzetté váljon. Akkor – ha-
sonlóan, mint a középkorban – fiataljaink 
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nyek között van-e erre egyáltalán esély. Ettől 
függetlenül minden területen vannak nemzet-
közileg is kiemelkedően teljesítő kutatóink, 
kutatóegységeink, akik és amelyek a kutatás 
eredményességét tükröző nemzetközi rang-
sorokban – bármennyire is hihetetlen – meg-
előznek számos, náluknál összehasonlíthatatla-
nul jobb körülmények között tevékenykedő 
kollegát, illetve kutatócsoportot (lásd például 
Applied Catalyis. 1998, 169, 2,). Az sem érdek-
telen, hogy a kínai kollegák összeállításában 
a szegedi egyetem évek óta ott szerepel a világ 
legjobb négyszáz egyeteme között, ami dön-
tően az itt folyó tudományos kutatómunká-
nak köszönhető. Az is a magyar tudomány 
elismerését jelenti, hogy a németek által 2007-
ben közzétett felmérés szerint az európai(?) 
egyetemek rangsorában a szegedi egyetem és 
a Budapesti Műszaki Egyetem a kémia, az 
ELTE pedig a matematika és a fizika terén 
végzett kutatásai alapján bekerült a második, 
az úgynevezett „top” kategóriába. Mindez 
nem jelenti azt, hogy nyugodtan ülhetünk 
nem létező babérjainkon, hiszen az a tény 
több mint riasztó, hogy volt olyan év, amikor 
háromezer PhD-hallgató közül csak három-
száz végzett, a többiek elmentek jól fizető 
külföldi állásokba! 

3. Hogyan emelhetnénk 
a hazai kutatás színvonalát? 

Az, hogy a tudományos kutatás, a K+F na-
gyobb támogatása mennyire fontos az ország 
fejlődése szempontjából, és hogy ez milyen 
nagy szerepet játszott az elmúlt évtizedekben 
például Írország, Finnország és Dél-Korea 
drámai fejlődésében, gazdagodásában, azt 
már többen – minden különösebb visszhang 
és eredmény nélkül – számos tanulmányban 
leírtuk (lásd Solymosi: Népszabadság. 2006. 
január 28.; Figyelő, 2008. november 27.). 

miniszter úrral egyetértve vallom: „az inno-
váció és a kutatás gyermekeink, unokáink 
jövőjét határozzák meg”, más szavakkal: ez 
képezheti felzárkózásunk alapját, az ország 
sorsát is. Azt a tételt azonban nem fogadha-
tom el, hogy ha Magyarország többet költe-
ne a tudományra, nem lenne több jó magyar 
kutató, és azt sem, hogy ennek semmi érdem-
leges hatása nem lenne a hazai tudományos 
kutatásra. Meggyőződésem, hogy a nehéz 
pénzügyi-gazdasági helyzet ellenére nemcsak 
a sport, hanem a tudomány is megérdemel-
né a megemelt támogatást. az azonban 
egyetlen fillérjébe sem kerülne az országnak, 
ha nemcsak beszélnénk a teljesítmény szük-
ségességéről, hanem azt is rögzítenénk 
végre, hogy az elmúlt évtizedekben hol folyt 
és hol folyik ma is nemzetközileg is kiemel-
kedő munka, és hol az ezt meg sem közelítő 
tevékenység. az se kerülne az országnak egy 
fillérjébe sem, ha egyszer végre eljutnánk oda, 
hogy a „visszahúzó erőt” leküzdve ezeket az 
eredményesen, megszállottan dolgozó, sike-
res kutatóegységeket, csoportokat kiemelten 
kezelnénk, megvédenénk a teljesítményt 
mindig leértékelő és a differenciálást ellenző 
nézetektől. És az sem, ha a szakterületén 
nemzetközi rangsorban előkelő helyezést el-
érő csoportokat nem szüntetnénk meg. 

Mindezek alapján természetesen támo-
gatom az Akadémia új elnökének, Pálinkás 
József akadémikusnak az e gondolatok írása 
közben elhangzott bejelentését (MTV 1 Nap-
kelte, 2009. január 7.), mely szerint négy-hat 
tehetséges fiatalnak a professzori fizetés dup-
láját adnák, és kiemelt anyagi támogatással 
lehetőséget nyújtanának nekik saját kutatócso-
port létesítéséhez. Ehhez csupán azt teszem 
hozzá, hogy nemcsak az ígéretes fiataloknak 
kell biztosítani jobb kutatási felté teleket, ha-
nem azoknak a már meglévő kutatócsopor-

toknak is, amelyek már bizonyítottak, melyek 
a mostohább körülmények ellenére is több 
évtizede beküzdötték magukat szakterületük 
nemzetközi élvonalába. Ez biztatást jelentene 
a külföldön szerencsét próbáló tehetségeknek, 
hogy érdemes hazatérniük, hogy tudásukkal, 

tapasztalatukkal, kreativitásukkal hazájuk 
fejlődését, felzárkózását segítsék. 

Kulcsszavak: kutatás támogatása, kevés-e a jó 
kutatónk? hazai kutatás színvonala, nemzet-
közi felmérések, ösztöndíjak fiataloknak
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A jövő tudósai

A jövő tudósai

Tisztelt Olvasó!
A kutatók utánpótlásával – fiatal tudósokkal 
foglalkozó melléklet 22. számában két nagy 
jelentőségű tehetséggondozási konferenciáról 
számolunk be. Kérjük, ha az ifjú kutatókkal 
vagy a nők tudományban betöltött helyzeté-

vel kapcsolatos témákban bármilyen meg-
jegyzése vagy javaslata lenne, keresse meg a 
melléklet szerkesztőjét, Csermely Pétert a 
csermely@eok.sote.hu email címen.

Csermely Péter
az MTA doktora

Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani Intézet

Sok-sok milliárd forint hangzott el ígéretként, 
reméljük, hogy ezek döntő többsége a nemes 
cél megvalósítására fordítódik a következő 
években.

Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegí-
tő Tanács elnöke A közoktatás tehetséggondo-
zása és a Nemzeti Tehetségsegítő Program című 
összefoglalójában vázolta annak a rendkívül 
széles spektrumú és sikeres munkának az 
eddigi eredményeit, amelyet – többek között 
az ő kitartó, áldozatkész munkája segítségével, 
rengeteg „tehetségbatka” előzetes befektetése 
révén – a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 
harmadik éve végez a kiemelkedő tehetségű 
fiatalok tehetséggondozása feltételeinek 
megteremtéséért. Az előadásból a tehetségsegí-
téssel kapcsolatos néhány fontos kérdés (a 
tehetség összetevői, tehetségpiramis, tehetség-
korfa stb.) ismertetése mellett a tervezett 
Nemzeti Tehetségsegítő Program főbb eleme-
it is megismerhették a résztvevők. A plenáris 
előadások sorának záróeseményeként Polon-
kai Mária, a Magyar Tehetséggondozó Tár-
saság alelnöke a közoktatási tehetséggondozás 
aktuális vitakérdéseit foglalta össze.

A plenáris előadásokat követő szekciók-
nak az alábbiakban felsorolt témái is jelezték, 
hogy a közoktatás tehetséggondozásának 
területe rendkívül szerteágazó:
• A határon túli és inneni iskolai tehetség-

gondozás együttműködése (Asztalfő: So-
mai József, a kolozsvári Nyilas Misi Tehet-
ségtámo gató Egyesület elnöke, moderátor: 
Gajda Attila, a zentai Bolyai Tehetséggon-
dozó Gim názium igazgatója)

• A kiemelkedő tehetséggondozó tanáregyé-
niségek megbecsülése (Asztalfő: Gabnai 
Kata lin drámatanár, Színház és Filmművé-
sze ti Egyetem, moderátor: Titkó István, a 
debre ceni Kossuth Gyakorló Gimnázium 
igazgatója)

• A művészeti tehetséggondozás kérdései az 
iskolákban (Asztalfő és moderátor: Fükéné 
Walter Mária, a pécsi Művészeti Szakkö-
zépiskola igazgatója)

• A tehetségazonosításban és -fejlesztésben a 
pszi chológus és a pedagógus feladatai (te-
hetségazonosítás, diagnosztizálás) (Asztal-
fő és moderátor: Balogh László, a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság elnöke, vala-
mint Gyarmathy Éva pszichológus, MTA 
Pszichológiai Intézet)

 • A természettudományos tehetséggondo-
zás kérdései az iskolákban (Asztalfő és 
moderátor: Fodor Erika, a Kutató Tanárok 
Országos Szövetségének elnöke; H. Nagy 
Anna, ELTE PPK, valamint asztalfő: Po-
lon kai Mária MTT alelnök,  moderátor: 
Pákó Gyula, az ELTE ACSJ Gyakorló 
Gimnázium kutató tanára)

• Az iskola tehetségei és a környezet (fenn-
tartók, szülők, együttműködő partnerek) 
(Asztalfő és moderátor: Varga László, tak-
taharkányi polgármester)

• Bölcsődei, óvodai tehetséggondozás (Asz-
talfő és moderátor: Heimann Ilona docens, 
ELTE; asztalfő: Csermely Péter, a Nem-
zeti Tehetségsegítő Tanács elnöke, mode-
rátor: Pirók Mónika, óvodapedagógus)

• Esélyteremtő tehetséggondozás: hátrányos 
helyzetűek, romák, területi különbségek 
(Asztalfő és moderátor: Csovcsics Erika, a 
Gandhi Gimnázium igazgatója, valamint  
Fuszek Csilla, a Csányi Alapítvány ügyve-
zető igazgatója)

• Iskolai tehetséggondozás a sportban (Asz-
talfő: Monspart Sarolta, tájfutó világbaj-
nok, moderátor: Varga András, a Schulek 
Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki 
Szakközépiskola igazgatója és a Magyar 
Testnevelő Tanárok Országos Egyesületé-
nek alelnöke)

A MAGYAR TÁRSADALOM A 
TEHETSÉG SZOLGÁLATÁBAN

KÖZOKTATÁSI KONFERENCIA

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövet-
sége 2008-ban hirdette meg a tehetséggon-
dozással kapcsolatos konferenciasorozatot az 
alábbi célokkal:
• Hírt adni arról, hogy széles társadalmi és 

politikai összefogás született a tehetségek 
felfedezése, gondozása érdekében: a tehet-
séggondozás nemzeti ügy.

• Tudatosítani azt, hogy a tehetség nem egy 
szűk elit magánügye, és a tehetséggondo-
zás nem a társadalomból kiszakadt elitkép-
zés csupán. A feladat az, hogy segítsünk 
mindenkit abban, hogy megtalálja és ki-
bontsa magá ban a tehetségét: mindenki 
tehetséges lehet.
E konferenciasorozat a közoktatás tehet-

séggondozásával foglalkozó, 2008. szeptem-
ber 26-án megrendezett, győri állomásának 
szervezői hármas célt fogalmaztak meg elő-
zetesen:
• Felhívni a figyelmet, hogy a közokta tás a 

tehetséggondozás legfontosabb színtere.

• Megmutatni azokat a lehetőségeket, ame-
lyekkel segíthetjük a tehetséggondozás 
kulcsszereplője, a kiváló pedagógus tehet-
séggondozó munkáját.

• Hozzájárulni a szakmai konszenzus meg-
teremtéséhez a közoktatás tehetséggon-
dozásának vitatott kérdéseiben.

A fenti célok elérését elsőként plenáris előadá-
sok segítették. A konferencia elején Ottófi 
Rudolf, Győr megyei jogú város alpolgármes-
tere és Mentler Mariann, a Nemzeti Tehetség-
segítő Tanács tagja, a rendező Győri Gyermek-
pszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó Talen-
tum Műhely képviselője köszöntöt te a ven-
dégeket. Hiller István oktatási és kul turális 
miniszter: Tehetséggondozás a közok tatásban, 
hagyományok és új lehetőségek című előadásá-
ban többek között arról számolt be, hogy 
milyen régi és új források állnak rendelkezés-
re a tehetséggondozáshoz. A növekvő támo-
gatást részben az EU-s források, részben pedig 
új elképzelések (például a tervek szerint 2009-
től kezdve magánszemélyek a saját jövede-
lemadójuk 1 %-áról rendelkezhetnek úgy is, 
hogy az az újonnan megalakítandó Nemzeti 
Tehetség Alapot gazdagítsa) teszik lehetővé. 
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• Tehetséggondozás a kollégiumokban (Asz-
talfő: Bakóczy Szilvia, Tihanyi Alapítvány, 
moderátor: Ónodi Szabolcs, a bonyhádi 
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 
igazgatója)

• Tehetséggondozás a szakképzésben (Asz-
talfő és moderátor: Szilágyi János igazgató, 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
oktatási igazgatója)

• Tehetséggondozó iskolák, iskola-hálózatok 
(Asztalfő: Hámoriné Váczy Zsuzsa, OKM 
osztályvezető, moderátor: Veres Pál, a mis-
kolci Földes Gimnázium igazgatója, az 
Arany János Tehetséggondozó Program 
Iskolái Szövetségének elnöke, valamint 
asz talfő: Kormos Dénes országgyűlési kép-
viselő, asztalfő és moderátor: Hámori 
Veronika igazgató, Fazekas Mihály Fővá-
rosi Gyakorló Gimnázium)

A konferencián megjelentek tulajdonképpen 
csak ilyen „egyszerű” kérdésekre keresték a 
választ, mint hogy:
• Melyik életkorban kell kezdeni a tehetség-

gondozást?
• Kit tekintsünk tehetségesnek?
• Hányféle tehetség van?
• Milyen súllyal kell foglalkozni a hátrányos 

helyzetűek tehetséggondozásával?
• Lehet-e a leszakadó rétegek gyermekeivel 

való foglalkozást és a kiemelkedő tehetsé-
gűekkel való foglalkozást egymással pár-
huzamosan végezni?

• Hogyan lehet a pedagógus pályára csábí-
tani sok tehetséges fiatalt? Hogyan lehet a 
felsőoktatás pedagógusképzésében meg-
felelő hangsúlyt fektetni a tehetséggondo-
zásra való felkészítésre?

• Hogyan lehet jobban elismerni a tehetséggon-
dozó pedagógusok munkáját? Stb. stb.

A szakmai kerekasztalok vitáiban több olyan 
probléma is megfogalmazódott, amelyek 

megoldása közös feladatot ad a jövőben. Ezek 
közül a teljesség igénye nélkül néhány:

Hiányzik a tehetségek nyomon követése. 
A különféle nevelési és oktatási intézmények 
között nincs meg a szakmai kapcsolat. Ez 
nem segíti a tehetségek fejlesztésének folya-
matosságát.

Az intézményeken belüli tehetséggondo-
záson túl keresni kell kiegészítő programokat 
is a magasabb szintű fejlesztéshez. Összetett 
tehetséggondozási hálózatra van szükség.

A pedagógusok tehetséggondozó mód-
szertani kultúrája sok esetben meglehetősen 
szegényes. Különösen a kora gyermekkori 
te hetségfejlesztésben kell több szakmai és 
módszertani segítség. Ebben nagy haszna len-
ne egy módszertani adatbank létrehozásának.

A résztvevők véleménye szerint a tehetségek 
azonosításában komplex és kíméletes megkö-
zelítés szükséges. Nemcsak az egyén képessé-
geit, de egész személyiségét, annak vál tozásait 
figyelembe vevő eljárások kellenek.

A tehetségek ellátásában a kiemelkedő 
képességek azonosítása, a másságból adódó 
problémák kezelése, a pedagógusok szemlé-
letváltozása, szakmai-módszertani tudásuk 
gazdagítása különösen fontos.

A tehetségpedagógiának minden peda-
gógus tanulmányaiban helyet kell kapnia. A 
tehetségek gondozásához is, de általában véve 
is megbecsült, szakmájuk iránt elkötelezett 
rátermett pedagógusokra van szükség.

Motiváló, a diákok aktivitására épülő, 
szín vonalas iskolai oktatással lehet hatékony 
tehetséggondozást elérni. Fokozottan igaz ez 
a természettudományos tehetséggondozásra. 
Több kísérletezés, mérés, iskolán kívüli terep-
gyakorlat szükséges.

A tehetségek fejlesztése érdekében a szem-
léletformálásnak meg kell jelennie a családnál, 
a szülőknél is. 

A hátrányos helyzetű tehetséggondozás 
más módszereket igényel, mint az előnyösebb 
helyzetben lévő gyerekeké. Különösen a hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyermekek te-
hetségfejlesztéséhez kellenek a speciális peda-
gógiai tudáson kívül pluszforrások is. A már 
meglévő, hátrányos helyzetű tehetségekkel 
foglalkozó programokat ki kellene szélesíteni 
folyamatos működtetéssel az alsóbb korcso-
portokra is, ugyanis ezen a területen a legna-
gyobb a tehetségvesztés, és az itt keletkezett 
hátrányokat sok területen (így például a nyel-
vi készségek terén) később alig lehet behozni.

Különösen nagy gondot kell fordítani a 
tehetségfejlesztésben a személyiségfejlesztésre, 
az önismeret fejlesztésére. Fontos az életvite-
li ismeretek és jártasságok elsajátíttatása.

A délutáni szekcióbeszámolókat, majd az azt 
követő hozzászólásokat hallgatva gyakran 
tapasztaltuk azt, hogy még a tehetséggondo-
zás iránt leginkább elkötelezett szakemberek, 
pedagógusok, intézményvezetők, fenntartók 
és politikusok is csak egy nagyon szűk szele-
tét ismerik a tehetséggondozás terén jelenleg 
létező hazai és határon túli magyar lehetősé-
geknek. Mindenki, értelemszerűen, leginkább 
azt a területet ismeri, amelyiken ő dolgozik, 
és amelyikkel kapcsolatban személyes tapasz-
talatai is vannak. Ez azt a tanulságot adja, 
hogy a létező lehetőségek széleskörű megis-
mertetése legalább olyan fontos cél, mint az 

új tervek kialakítása. A konferencia jó han-
gulatban, értelmes vitákkal, sok-sok hasznos 
javaslattal vitte közelebb a résztvevőket a 
közös nevező megtaláláshoz, a tehetséggon-
dozás terén kínálkozó régi és új lehetőségek 
minden eddiginél jobb kihasználásához. A 
résztvevők többsége nagy reményekkel várja 
a tehetséggondozással kapcsolatos TÁMOP-
pályázatok megjelenését.

Egy dolog biztosnak látszik: ahhoz, hogy 
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács munkája 
sikeres legyen, ahhoz, hogy a tervezett közok-
tatási tehetséggondozó pályázatok az érintet-
tek (a tehetségesek és az őket segítők) több-
ségét elérjék, jelentős mértékű, összehangolt, 
hatékony kommunikációra van szükség. 
Mert minden magyar gyermek fontos: a te-
hetséges is. Határon innen és határon túl.

Kiss Gábor
koordinátor

 Kutató Diákokért Alapítvány
kiss.kuttanar@gmail.com   

Mentler Mariann
tehetségpedagógiai koordinátor

Győri Kistérségi Pedagógiai és Gyermekpszicho-
lógiai Szolgáltató Központ Talentum Műhely

tehetseg@gyorpedpszicho.hu

Sipos János
igazgató

 MNÁMK Pedagógiai Intézete, Baja
siposbaja@gmail.com 

A TEHETSÉGPONTOK ELSŐ 
ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 

DEBRECENBEN
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és tagszer-
vezetei 2008 februárjában hirdették meg a 
Magyar Tehetséggondozás I. Országos Kon-
ferenciájának konferenciasorozatát A magyar 

társadalom a tehetség szolgálatában címmel. E 
sorozat keretében 2008. szeptember 19-én 
rendezték meg a Debreceni Egyetemen a 
Tehetségpontok első országos konferenciáját. 
Ez a rendezvény a konferenciasorozat kiemel-
kedő fontosságú állomása volt, hiszen a Te-
hetségpontok jelenleg még megalakulásuk 
kezdeti stádiumában vannak, és így műkö-
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désük alapelveinek és hálózatos együttműkö-
désük módszereinek tisztázása nemcsak a 
Tehetségpontok fejlődése számára, hanem a 
tehetségek segítésével kapcsolatos egész prog-
ramrendszer számára kiemelkedő innovativi-
tással bíró, példaértékű elem. A konferencia 
céljai az alábbiakban összegezhetőek: 
• Megegyezésre jutni annak a szakmai mi-

nimumnak a tartalmában, amely a Tehet-
ségpontok működésének minden Tehet-
ség ponttól elvárt, megkülönböztető, ga-
ranciális alap ja lesz. 

• Megegyezésre jutni annak az optimális 
működésnek a jellemzőiben, amely a Te-
hetségpontok sokszínűségét szem előtt 
tartva, működésük hosszú távú céljaként 
megfogalmazható. 

• Átgondolni a Tehetségpontok hálózatos 
együttműködésének kérdéseit, és lehető-
séget teremteni a már megalakult és ala-
kulófélben lévő Tehetségpontok képviselői 
között az első kapcsolatok felvételére.

A konferencia, melyen közel másfélszáz ma-
gyar szakember vett részt – határainkon in-
nen és túlról –, Gajda Attila igazgató (Bolyai 
Tehetséggondozó Gimnázium, Zenta) elnök-
letével kezdte munkáját, aki köszöntő szavai 
után felkérte Fésüs László akadémikust, a 
Debreceni Egyetem vezetőjét a konferencia 
megnyitására. Fésüs rektor úr megnyitó be-
szédében hangsúlyozta, hogy a tehetséggon-
dozás napjainkban korparancs, s örömét fe-
jezte ki, hogy a Debreceni Egyetemet tisztelték 
meg e nagyjelentőségű konferencia megren-
dezésével. Áttekintést adott arról, hogy a 
Debreceni Egyetemen nagy hagyományai 
vannak a tehetségek felkutatásának és haté-
kony fejlesztésének, és az egyetem az utóbbi 
években különösen nagy figyelmet fordított 
a tehetséges hallgatókra. 2000 októberében 
az újra integrálódott Debreceni Egyetemen 

éppen Fésüs László (mint az integrálódott 
Deb receni Egyetem első rektora) kezdeménye-
zésére indult el az Egyetem Tehetséggondozó 
Programjának (DETEP) a kidolgozása. 2001 
tavaszán indult meg az első hallgatói csoport 
beválogatása az akkori másodéves hallgatók 
köréből a DETEP-be. Természetesen a Deb-
receni Egyetem elődjein (jelenlegi karain) 
több féle szervezeti formában korábban is folyt 
hatékony tehetséggondozás: szakkollégiu-
mok, demonstrátori rendszer, tudományos 
diákköri munka stb. Az új programnak ki-
emelt célja volt a legkiválóbb hallgatók inten-
zív egyéni fejlesztése a gazdagítás és gyorsítás 
eszközeivel, egységes feltételrendszerben a 
Debreceni Egyetem minden karán. Ezt egy-
részt a felsőoktatás tömegoktatássá válása 
tette szükségessé, másrészt annak az elvnek az 
érvényesítése, hogy a kimagasló teljesítmény 
eléréséhez a belső kognitív és motivációs té-
nyezők mellett a folyamatosan stimuláló ta-
nulási környezet elengedhetetlenül szükséges. 
Ez a program sikeresnek bizonyult, s nem-
zetközileg is nagy elismerést váltott ki. Fésüs 
László megnyitóját azzal a gondolattal zárta, 
hogy nagy lehetőségeket lát a Tehetségpontok 
működésében, s a Debreceni Egyetem is el-
sők között csatlakozott ehhez a hálózathoz, 
felajánlva mindazokat az értékeket, amelyeket 
az egyetem szakembergárdája és infrastruk-
túrája jelenthet a régió eddiginél is hatéko-
nyabb tehetséggondozásához.

Debrecen Megyei Jogú Város vezetése 
ne vében Pappné Gyulai Katalin, a Polgármes-
teri Hivatal Oktatási Osztályának vezetője 
köszöntötte a konferencia résztvevőit. Nagy 
megtiszteltetésnek tartotta ő is, hogy Debre-
cen adhat helyet e rendezvénynek, az iskola-
város évszázados tehetséggondozó hagyomá-
nyai, értékei elismerésének is tekintette e 
konferenciát. Ugyanakkor megragadta az 

alkalmat, hogy elmondja: Debrecen nemcsak 
a múlt hagyományait ápolja a fiatalok tehet-
séggondozásában, de éppen e tanév szeptem-
berében indul útjára az az összes debreceni 
iskolát átfogó, korszerű pszichológiai és pe-
dagógiai alapokon nyugvó tehetséggondozó 
program, amelynek célja felkutatni és inten-
zíven fejleszteni minden tehetséges debrece-
ni diákot. E program keretében közel másfél 
ezer negyedikes tanuló tehetségének felderí-
tésére indult komplex tehetségazonosító 
prog ram májusban, és az eredmények alapján 
ősszel megindul a legjobbakkal az érdemi 
tehetségfejlesztő munka is. Különösen fontos 
szempont volt már a tehetségazonosításban 
is, hogy azokat az alulteljesítő tehetséges diá-
kokat is derítsék fel, akiknek a tanulmányi 
eredményében eddig nem mutatkozott meg 
tehetségük, de kiváló képességekkel bírnak. 
Szép számmal kerülnek be ilyen gyerekek is 
a programba, akiknek eddigi alulteljesítése 
többnyire a hátrányos szocio-kulturális hely-
zetükből fakadt. Az országosan egyedülálló, 
tízéves kortól tizennyolc éves korig tartó lon-
gitudinális tehetségprogram kidolgozásában 
jelentős szerepet vállaltak a Debreceni Egye-
tem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének 
oktatói, s a megvalósításban is számít a város 
az egyetem kutatóira és oktatóira. A város az 
elsők között volt a Tehetségpont-regisztráció-
ban is, ennek az új szervezeti keretnek a lehe-
tőségeit is fel fogják használni a fenti program 
meg valósításához.

Harmadik felszólalóként Debreczeni At-
tila rektorhelyettes számolt be arról, hogy a 
Debreceni Egyetem 2001-ben indult Tehet-
séggondozó Programjának módosításában 
milyen főbb elveket fogadott el az egyetem 
Sze nátusa a közelmúltban, amelyek a bolo-
gnai képzési rendszerhez igazítják az eddigi 
DETEP-et.

1. A Debreceni Egyetem Tehetséggondo-
zó Programja lehetőséget biztosít az egyetem 
hallgatóinak önálló (kutató) tevékenységük 
kibontakoztatásához, az elért eredményeket 
pedig különféle támogatásokkal és nem 
anyagi előnyök biztosításával ismeri el.
• a programba bekerülő hallgató tevékeny-

ségének segítése elsősorban a témavezető 
munkájában testesül meg, ezt kiegészíti a 
kutatás feltételeinek lehető biztosítása (a 
fénymásolástól a szervezett előadásokon 
keresztül a külföldi ösztöndíjakig);

• személyre szóló anyagi támogatás (ösztön-
díj) csak valamely dokumentálható ered-
mény után és alapján adható (ez lehet 
TDK-dolgozat éppúgy, mint más konfe-
renciaszereplés, publikáció vagy szakma-
specifikus tevékenység)

• az eredményes (és csakis az eredményes) 
hallgatók diplomamellékletet kapnak 
képzésükről, s előnyt élveznek az MSc/
MA- és a PhD-felvételinél.
2. A Debreceni Egyetem Tehetséggondo-

zó Programja egységes és szervezett keretek 
között zajlik, miközben ezen belül megőrzi 
a formák és tudományterületek kialakult 
sokféleségét.
• a program központi eleme a témavezető–

diák kapcsolat, a programba bekerülő 
összes diáknak rendelkeznie kell témave-
zetővel és a témavezető által jóváhagyott 
mun katervvel, ez minden képzési formá-
ban (és forma számára) állandó elem;

• a TDK, a szakkollégium és az ezektől füg-
getlen egyéni felkészülés egyenrangú a 
program keretein belül, s kombinálódhat-
nak is (a közös pont a témavezető és a 
mun katerv);

• a programba szűréssel, jelentkezéssel és 
felvételivel is be lehet kerülni, a program-
ban való részvétel azonban a témavezető 
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elfogadó nyilatkozatával kezdődik;
• a programba bekerült hallgatók regisztrá-

lásra kerülnek a NEPTUN-ban, s előme-
netelük dokumentálása is itt történik; 
háromféle kredit megszerzésére van mód: 
– a konzultációs kredit a folyamatos mun-

kát ismeri el (a folytonosság megszaka-
dása a programból való kikerülést 
vonja maga után);

– a programban résztvevő hallgató jogo-
sult a számára tantervileg előírt kredit 
és óramennyiségen túl félévente legfel-
jebb három kurzust hallgatni, ezért 
külön díj nem számolható fel számára 
(ezek az ún. képzési kreditek, teljesítésük 
csak lehetőség, s nem követelmény);

– a teljesítménykredit az elért eredmény 
alapján szerezhető, ezt az eredményt zárt 
adatbázisban el kell helyezni (diploma-
melléklet csak teljesítménykredit meg-
szerzésével adható);

• a legeredményesebb témavezetők egyetemi 
szintű elismerésben és jutalmazásban ré-
szesülnek.
3. A Debreceni Egyetem Tehetséggondo-

zó Programjának finanszírozására címzett 
támogatás különítendő el, ennek kezelése 
külön rovaton történik, vagyis csak e célra 
használható.
• az eddigi szétszórt és át nem látható finan-

szírozást váltja fel e céltámogatás, amely 
döntő mértékben az egyes képzési formák 

„gazdáinál”, vagyis a karoknál és szakkol-
légiumoknál jelenik meg;

• a támogatás elsősorban a hallgatói kutatá-
si feltételek megteremtését szolgálja (más 
kari célokra nem fordítható), valamint a 
hallgatói teljesítmények elismeréséhez 
biztosít forrást;

• a költségvetési támogatás elosztásában 
részben a kari létszámarányokat, részben 

a tehetséggondozásban eddig elért ered-
ményeket kell figyelembe venni;

• évente változó mértékű lehet, mert példá-
ul az OTDK évében (minden második 
évben) a nevezési és részvételi költségek 
többletterhet jelentenek;

• a költségvetési támogatásokon túl várható-
an pályázati források is rendelkezésre áll-
nak majd e terület támogatására, e források 
terhére a tehetséggondozó program kinyit-
ható a doktorképzés felé is (például pót-
lólagos ösztöndíjak nyújtásával).

Debreczeni Attila rektorhelyettes záró gondo-
lataiban megerősítette: a Debreceni Egyetem 
készen áll arra, hogy a Tehetségpont-hálózat-
ban jelentős szerepet vállaljon a hétköznapi 
feladatok megoldásában regionális és országos 
szinten is. A plenáris ülés zárásaként Cser mely 
Péter professzor, a Nemzeti Tehetségsegítő 
Tanács elnöke tar tott előadást a Tehetségpon-
tok aktuális problé máiról. A működésnek 
kü lönböző szintjeihez kapcsolódó követel-
mények a következők: 
részlegesen funkcionáló tehetségpont
• elérhetőség, tanácsadás, részvétel a hálóza-

tos együttműködésben
• tehetségazonosítás tudományos megalapo-

zottsággal
• tehetséggondozás legalább egy területen, 

hatásvizsgálattal
• helyi, térségi tehetségbarát társadalom 

szervezése
teljesen funkcionáló tehetségpont
• tehetséggondozás több területen
• más Tehetségpontok megalakulásának, 

működésének segítése
kiváló tehetségpont (2009-től)
• komplex tehetséggondozó programok
• tudományos megalapozottságú elemzések, 

kutatások
• országos jelentőség

Csermely professzor a Tehetségpontok 
működésének kulcselemeit is vázolta, ezek a 
következők:
• szakmai korrektség (tehetséget csak tehet-

séggel lehet gondozni: harmincórás akk-
reditált továbbképzést végzett pedagógus 
és/vagy diplomás pszichológus) 

• egyéni fejlesztés, személyesség (ugyanez a 
környezettel, a szülőkkel is)

• az egyéniség tisztelete (az egyes lépések gon-
dos magyarázata + adatvédelem)

• hálózatos együttműködés (helyben + orszá-
gosan)

• regionális Tehetségpont: megegyezés  
alapján

• aktív forrásteremtés 
• nonprofit, maximum önköltségi ár
• önkéntes munka
• pályázatok (ÚMFT)
• törekvés a fenntarthatóságra
•regisztráció (háromévente megújítva, egy 

év türelmi idő, bürokráciamentesség).
Végül a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács el nö-
ke a konferencia főbb feladatait összegezte:
• legyünk büszkék önmagunkra, hogy itt 

vagyunk
• értsük meg jobban, hogy mi a Tehetség-

pont
• adjuk át a tapasztalatainkat
• állapodjunk meg a szabályokban a követ-

kező egy évre
• vizsgáljuk meg a módszertani útmutatóra 

adott listát: megfelelőek-e ezek a témák?; 
mi másban kell még segítség?; melyik út-
mutatók lennének a legfontosabbak?

• végül pedig: új tervekkel feltöltődve, és a 
többiek bevonásának a szándékával men-
jünk haza.

A nagysikerű plenáris ülés Gajda Attila ülés-
elnök zárszavával ért véget, amelyben hangsú-
lyozta, hogy már az eddig hallottak is jelentős 

muníciót adnak a Tehetségpontok munká-
jának erősítéséhez, s kifejezte reményét, hogy 
a munkaebéd asztaltársaságainak vitája újabb 
fontos megállapításokat hoz. 

Ezt követően kezdetét vette a konferencia 
második felvonása, mely során az ebéd köz-
ben tizennégy asztalnál beszélgettek a szakér-
tők egyes előre megadott aktuális kérdéskö-
rökről. Ezek a következők voltak.
• A tehetségpontok működésének szakmai 

minimuma (három szekció: moderátorok: 
Gönczi Sándor, dr. Mező Ferenc, dr. Vel-
key László)

• Hányféle tehetségpont van? Milyen kate-
góriákba sorolhatóak ezek? (két szekció, 
mo derátorok: dr. Bodnár Gabriella, dr. 
Hers kovits Mária)

• Milyen az optimális tehetségpont? (három 
szekció: moderátorok: Bozsikné Víg Ma-
rianna, Pappné Gyulai Katalin, Sarka 
Ferenc)

• Miben igényel támogatást egy tehetségpont, 
és miben tud segíteni más tehetségpon-
toknak? (Moderátor: Munkácsy László)

• Hogyan érdemes a tehetségpontok műkö-
désének színvonalát és megbízhatóságát 
minősíteni, ellenőrizni? (Moderátor: Tóth 
Tamás)

• A tehetségpontok együttműködése (két 
szekció, moderátorok: dr. H. Nagy Anna, 
dr. Horváth László) 

• A tehetségpont-hálózat szervezésének kér-
dései (Moderátor: dr. Csermely Péter)

• A tehetségpontok működésének fenntart-
hatósága (Moderátor: Rajnai Gábor)

A konferencia harmadik nagy részét a záró 
ple náris ülés jelentette. Ezen a vitaasztalok 
ve zetői röviden beszámoltak az egyes témák-
hoz kapcsolódó főbb következtetésekről, a 
fennmaradó nyitott kérdésekről. (A beszámo-
lókat lásd részletesen a http://www.tehetseg-

A jövő tudósai
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pont.hu/96-17531.php web-oldalon.) Ezt 
kö  vetően Balogh László, a Nemzeti Tehetség-
segítő Tanács elméleti és képzési munkabi-
zottságának elnöke összegezte a hallottakat. 
A beszámolók egyértelműen hangsúlyozták 
a következőket.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács „Elmé-
leti és képzési”, valamint „Hálózati” munka-
bizottságai által kidolgozott tervezetet, amely 
a Tehetségpontok alapfogalmaira, akkreditá-
ciós követelményeire és a módszertani útmu-
tatók témaköreire vonatkozott, a munkaasz-
talok megfelelő kiindulópontnak tartják a 
további munkához. 

Fontos, hogy sokszínűek legyenek a Te-
hetségpontok. 

Elengedhetetlen a sikeres működéséhez 
az ezek közötti élő kapcsolatok kialakítása. 

Fontos az egyes Tehetségpontok program-
jának folyamatos újragondolása, fejlesztése; 
ennek alapvető feltétele a belső kontroll.

Kiemelt szerepe lehet a Tehetségpontok 
sikeres működésében az oktatási intézmények-
kel való kapcsolatnak, amely kétirányú hatást 
eredményezhet: a tehetséggondozás „bölcsői”, 
az iskolák, felsőoktatási intézmények segíthe-
tik a szakszerű munkát a Tehetségpontokon, 
ez utóbbiak pedig sokszínűbbé tehetik az 
oktatási intézmények tehetséggondozó palet-
táját, sokat segíthetnek a tehetségek felkuta-
tásában. 

Meg kell teremteni a sikerhez a személyes 
feltételeket is, fontos a közreműködő szakem-
berek tanfolyamokon, posztgraduális képzése-
ken történő felkészítése.

A folyamatos továbbképzéshez elengedhe-
tetlen a Tehetségpontok műhelytalálkozóit 
rendszeresen megszervezni, biztosítva a ke-
retet a jó tapasztalatok átadásához. 

A kistérségi Tehetségpontoknak kiemelke-
dő jelentőségük lehet e hálózati programban.

A tehetségpontoknak nem egymás ellen 
kell dolgozniuk, hanem éppen ellenkezőleg: 
azt kell keresni, hogyan tudnak az egyes te-
hetségpontok a saját lehetőségeik kihaszná-
lásával minél többet nyújtani a tehetségesek 
fejlődéséhez – egymás segítésével is. Ha „ki-
növi” a fiatal az adott Tehetségpont kereteit, 
tovább kell adni a következő Tehetségpontnak, 
amely az eddigieknél többet tud adni a fejlő-
déshez.

A működéshez szükséges anyagi feltételek 
megteremtésénél több lábon kell állni a 
hosszú távú fennmaradáshoz, ehhez a Magyar 
Géniusz Program forrásai csak az egyik bázist 
jelenthetik.

Nagyon szoros kapcsolat kialakítása szük-
séges a tehetséges fiatalok szüleivel, a kölcsö-
nös tájékoztatás, egyes esetekben szemléletfor-
málás elengedhetetlen a sikeres tehetséggon-
dozáshoz.

Végezetül Balogh László megköszönte a 
rendező Debreceni Egyetemnek a konferen-
ciához biztosított kitűnő körülményeket; 
nem csak a „dologi” feltételek voltak elisme-
résre méltóak, a családias légkör inspirálólag 
hatott a személyes kapcsolatok alakulására. 
Ennek is köszönhető, hogy már a konferen-
cián elindult az együttműködés az egyes Te-
hetségpontok képviselői között, ami a hosszú 
távú siker egyik fontos feltétele. 

Balogh László
a pszichológiai tudományok kandidátusa, 

tanszékvezető
Debreceni Egyetem, Pedagógiai Pszichológiai 

Tanszék
l_balogh@tigris.unideb.hu 

Debreczeni Attila
az MTA doktora, rektorhelyettes

Debreceni Egyetem
atilla@puma.unideb.hu
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A TAPASZTALAT 

ÁTÖRÖKÍTHETŐ?

Amerikai kutatók (Tufts University School 
of Medicine, Boston) azt állítják, hogy a 
rendszeres szellemi munkát végző egerek 
elő nyös ismereteiket képesek továbbörökíte-
ni utódaikra. 

Korábbi tanulmányok már bizonyították, 
hogy az anyát a terhesség alatt ért ingerek 
mind állatokban, mind emberben hosszú 
távon befolyásolhatják az utódokban a gének 
kifejeződését, az utódok későbbi egészségét. 
Mostanáig azonban nem voltak ismereteink 
arról, hogy a terhesség előtti élményeknek is 
vannak-e ilyen hatásaik.  

Larry Feig és munkatársai olyan geneti-
kailag módosított egereket hoztak létre, ame-
lyekben „kiütötték” az egyes daganatos be-
tegségekkel kapcsolatba hozható ún. Ras-
GRF-2 gént. A gén hiánya az állatok emléke-
zeti funkcióiban zavarokat okozott. Például, 
ha normális örökítőanyag-készlettel rendelke-
ző egereket olyan ketrecbe helyeznek, amely-
ben talpukat áramütés éri, megdermednek a 
félelemtől, ha egy másik alkalommal vissza-
kerülnek ugyanabba a ketrecbe. A Ras-GRF-
2-hiányos egerek azonban nem kapcsolták 
össze a ketrecet a félelemmel. 

A kutatócsoport a „génkiütött” egereket 
még kamaszkoruk elérése előtt két hétre egy 
játékokkal teli ketrecbe helyezte. Mivel az 
ingergazdag környezetről ismert, hogy előse-
gíti a tanulást és a memóriafunkciók működ-
tetését, a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy 

ez milyen változásokat okoz a genetikailag 
módosított egerek viselkedésében. Nos, az 
iz galmas környezet elégségesnek bizonyult 
ahhoz, hogy kompenzálja a  „knockout” ege-
rek memóriafunkciójának hiányát: amikor a 
félelem-tesztnek vetették alá őket, azt tapasz-
talták, hogy a normális egyedekhez hasonló-
an társítják a ketreccel a félelmet.

Hogy megállapítsák, vajon ez a kompen-
záció átöröklődik-e az utódokra, a kutatók 
megvárták, amíg az állatok felnőnek, szapo-
rították őket, és az utódokat is alávetették a 
félelem-feladatnak. A kisegereket ingersze-
gény környezetben élő pótanya nevelte fel, így 
a kutatók kizárták annak lehetőségét, hogy 
közvetlenül tanuljanak szüleiktől.  

Ennek ellenére a kicsik összekapcsolták a 
ketreccel az „elektrosokkot”, éppen úgy, mint 
nem „génkiütött” társaik vagy édesanyjuk, 
aki megtapasztalta az ingergazdag környeze-
tet. A „játékos” környezetet nem tapasztalt 
állatok gyerekei azonban nem társították a 
ketrecet az áramütéssel.

A génhiba kompenzációja csak olyan ege-
rekben volt tapasztalható, amelyeknek anyja 
élt a játékokkal teli környezetben. Egy „in-
gergazdag” knockout apa és egy átlagos kö-
rülmények közt élt knockout anya nem bi-
zonyult elégségesnek ahhoz, hogy az utódok-
ban a génhiba okozta memóriakiesést sem-
legesítse.  

Mivel az utódok szüleikkel azonos gene-
tikai hibával rendelkeznek, a kutatók a javu-
lást az anya ingergazdag környezetének tulaj-
donítják.  

Kitekintés
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A hatás nem adódott tovább a harmadik 
generációnak, és csak akkor öröklődött, ha 
az utódok a sokoldalú környezet megtapasz-
talását követő három hónapon belül fogantak. 
A kutatók tehát azt feltételezik, hogy az anya 
terhessége során továbbadja ezeket a megis-
meréssel kapcsolatos hatásokat. Az átörökítés 
talán hormonok segítségével történik, melyek 
a még meg nem született gyermek génjein 
ún. epigenetikus markerek megjelenését se-
gítik elő (ezek az örökítőanyagban bekövet-
kező olyan változások, melyek a bázisok 
sorrendjét nem érintik), és ezek a jelzések az 
utód megszületése után befolyásolják a gének 
kifejeződését. 

Motluk, Alison: Can Experiences Be Passed 
on to Offspring? New Scientist. 07 February 
2009. 2694,  12. 

G. J.

ÚJ TAVAK JELENNEK MEG 
A SZATURNUSZ HOLDJÁN

A Szaturnusz Titán nevű holdján folyékony 
metánesőzéseknek köszönhetően új tavak 
születtek – állítják amerikai kutatók a NASA 
Cassini-szondájának képei alapján. 

A Titán vastag légkörének öt százaléka 
me tán. Feltételezések szerint, a metán a víz 
földi ciklusához hasonlóan esők formájában 
időnként a felszínre hullik, ahonnan idővel 
párolgás útján visszakerül a felhőkbe.

Elizabeth Turtle és kollégái (Johns Hop-
kins University, Laurel, Maryland) két fotó-
sorozatot hasonlítottak össze egymással. Az 
egyik széria 2004. július 3-án, a másik 2005. 
június 6-án készült a hold felszínéről. A má-
sodikon egy területet újkeletű sötét foltok 
borítanak, melyek összterülete kb. 34 ezer 
négyzetkilométer.   

Turtle szerint az új sötét területek legin-
kább szénhidrogénekből álló tavak lehetnek, 
melyeket a nyári felhőkből származó esőzések 
hoztak létre. „Ez az első alkalom, hogy a Titán 
felszínének esőzések általi megváltozását 
megfigyelték.” – nyilatkozta. 

A hold kb. 600 ezer négyzetkilométernyi 
területét borítják hasonló sötét területek, 
melyek nem verik vissza a radarhullámokat 
a szonda felé, ez pedig valószínűsíti, hogy 
egyenletes, sima felszínek. A szonda kamerái 
képtelenek egyértelműen meghatározni, hogy 
az új sötét foltok tényleg tartalmaznak-e fo-
lyadékot, de ha hasonlítanak a korábbiakhoz, 
feltehetőleg folyékony metánt tartalmazó 
óriási medencék.

Az új tavak valószínűleg 2004 októberé-
ben jelentek meg, amikor is a terület felett 
jelentős felhősödés volt kimutatható. Model-
lek azt mutatják, hogy ezekből a felhőkből, 
melyek a földi konvektív felhőkhöz hasonlí-
tanak, több mint 10 cm szénhidrogén zápo-
rozhatott a felszínre.

Turtle, Elizabeth P. et al.: Cassini imaging 
of Titan’s high-latitude lakes, clouds, and 
south-polar surface changes. Geophysical 
Research Letters. 29 January 2009. 36, 
L02204., doi:10.1029/2008GL036186

G. J.

ŐSSEJT-TRANSZPLANTÁCIÓ 
A SZKLERÓZIS MULTIPLEX 

KEZELÉSÉBEN 

Amerikai kutatók (Northwestern University 
Feinberg School of Medicine) korai stádiumú 
szklerózis multiplexben szenvedő betegeket 
sikeresen kezeltek csontvelő-átültetéssel. A 
terápia megkezdése előtt a betegektől csont-
velőt vettek, majd ebből kivonták a vérképző 

Kitekintés

őssejteket. Ezután kemoterápiával megsem-
misítették a betegek immunrendszerét, majd 
visszaadták saját vérképző őssejtjeiket. A 
transzplantáció során újra „felépítették” a 
betegek immunrendszerét.

A betegek állapota a transzplantációt kö-
vető 24 hónapon át folyama tosan javult, majd 
stabilizálódott. A klinikai vizsgálatban hu-
szonegy olyan páciens vett részt, akinek ko-
rábbi kezelésében semmiféle eredményt nem 
hozott az interferon terápia. A transzplantá-
ciót követő átlagos hároméves követés során 
17 páciensnél (81 %) tapasztaltak legalább 
egypontos javulást a rokkantsági skálán. 

A szklerózis multiplex autoimmun beteg-
ség, melynek során az immunrendszer meg-
támadja az idegrostokat védő ún. mielin hü-
velyt. A rostok „szigetelése” tehát eltűnik, és 
ez vezet különböző idegrendszeri tünetekhez. 

Burt, Richard K. et al.:Autologous Non-
myeloablative Haemopoietic Stem Cell 
Transplantation in Relapsing-Remitting 
Multiple Sclerosis: A Phase I/II Study. The 
Lancet Neurology. Early Online Publication, 
30 January 2009.
doi:10.1016/S1474-4422(09)70017-1

G. J.

A VILÁG LEGKISEBB BETűI

A Stanford Egyetem kutatói beállították a 
világ legkisebb betűinek rekordját. Betűik 
mindössze 1,5 nanométer méretűek. Christo-
pher Moon, Hari Manoharan és kollégáik 
pásztázó alagútmikroszkóp segítségével szén-
monoxid-molekulákat pozicionáltak réz fel-
szí nen, körkörös mintázatban; úgy, hogy a 
minta közepe üres legyen. 

Ezt követően a kutatók elektronokat ve-
zettek át a rézen, az elektronok egy része 

hullámok formájában halad a fém felszínén. 
A szén-monoxid-molekulákon szóródó elekt-
ronok interferenciaképet hoznak létre a kö-
zépen lévő üres területen.   

„Úgy képzeljék el a rezet, mint egy sekély 
medencét, amelybe köveket teszünk; ezek a 
szén-monoxid-molekulák.” – mondja Mano-
haran. „A víz hullámzása megtörik a sziklá-
kon és interferál, jól körülírt állóhullám-min-
tázatokat hozva létre. Ha a kövek épp meg-
felelően vannak elhelyezve, a hullámmintá-
zatok betűket adnak ki.” 

A kutatók írtak egy számítógépes progra-
mot, mely kiszámítja, hogyan kell a szén-mo-
noxid-molekulákat úgy elhelyezni, hogy 
adott formába szórják a hullámokat. A prog-
ram azt is bemutatta, hogy az elektronok 
energiájának változtatása azonos molekula 
mintázat mellett különböző formák létrejöt-
tét eredményezi.

Craig Hawker szerint, aki a Kaliforniai 
Egyetemen holografikus adattárolással foglal-
kozik, kitűnő tudományos eredményt értek 
el a stanfordiak. „Ha ilyen apró méretekben 
képesek vagyunk információt rögzíteni, az 
olyan új mód szerekhez vezethet, amelyekkel 
hatalmas mennyiségű adatot tudunk kis 
helyekre cso magolni.” – mondja. 

A Stanford kutatói azonban hangsúlyoz-
zák, hogy egyrészt pillanatnyilag ezzel a lehe-
tőséggel ők nem foglalkoznak, másrészt, bár 
az információsűrűség magas, de azonnal 
csökken, amint számításba vesszük a környe-
ző szén-monoxid-molekulák által elfoglalt 
terület nagyságát. 

Moon, Christopher R. et al.: Quantum 
Holographic Encoding in a Two-Dimen-
sional Electron Gas. Nature Nanotechnol-
ogy. Published online: 25 January 2009. 
DOI: 10.1038/nnano.2008.415)

G. J.
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A DIÓTÖRŐ 
AUSTRALOPITHECUS  

Az egyik legkorábbi előember, az Austra lo-
pithecus, mely Dél-Afrikában 3,3–2,5 millió 
évvel ezelőtt élte virágkorát, feltehetőleg ke-
mény diók és magvak feltörésére specializá-
lódott. Harapásának új keletű vizsgálatai azt 
mutatják, hogy szájberendezése ideális volt 
az efféle táplálék hasznosítására. 

A kutatás vezetője David Strait paleonto-
lógus (New York University of Albany) sze-
rint az Australopithecus állkapcsa és fogai 
nagyobbak, valamint erősebbek voltak, mint 
emberszabású őseié. 

Egyes kutatók szerint az Australopithecus 
szája apró, kemény dolgok – például magvak 

– aprításához alakult, mások viszont úgy 
gondolják, hogy a nagyobb száj pusztán az 
egy harapással elfogyasztott étel mennyiségét 
volt hivatott növelni. Az új kutatási eredmé-
nyek mindkét feltevést kétségessé teszik. 

Strait és munkatársai kutatásaik során 
nem a szokványos technikákat alkalmazták, 
azaz nem a fogzománc mikroszkopikus sérü-
léseit és a csont kémiai összetételét vizsgálták: 
az australopitecus állkapocscsontjait és foga-
it komputertomográffal mérték meg, majd 
az izomerő megbecsülése után a kutatók ki-
számolták azt a maximális erőt, melyet az 
egyes fogak képesek lehettek kifejteni anélkül, 
hogy eltörtek volna. „Egy olyan módszert al -
kalmaztunk az arc biomechanikájának vizs-
gálatára, melyet mérnökök használnak híd-
építéskor” – nyilatkozta Strait.

A számítások azt mutatják, hogy az Austra-
lopithecus premolárisai, a szemfogak mögött 
elhelyezkedő rágófogak elég erősek voltak, 
hogy összeroppantsanak egy diót, amely nem 
fért volna be a még erősebb, de hátrébb elhe-
lyezkedő rágófogak közé.

A diófélék és más nagyobb magvak talán 
nem tartoztak az Australopithecus kedvenc 
csemegéi közé, de Strait szerint ezek fogyasz-
tása átsegíthette őket az olyan hónapokon, 
éveken, amikor a puha és édes gyümölcsök-
nek híján voltak. 

Strait, David S. et al.: The Feeding Bio me-
chanics and Dietary Ecology of Australopi-
thecus africanus. Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences of the USA. 
Published online 2 Feb. 2009. doi:10.1073/
pnas.0808730106

G. J.

„GYOMOR-ÓVSZER” 

A veszélyesen elhízott emberek egyik utolsó 
menedéke a gyomorszűkítő műtét. Egy ame-
rikai cég sokkal szelídebb megoldást kínálhat: 
olyan eszközt fejlesztenek, mely a szájon ke-
resztül a vékonybélbe helyezhető, és el is tá-
volítható onnan. Az „EndoBarrier” egy átjár-
hatatlan cső, mely a vékonybél első 60 cen-
timéterét mintegy kibéleli, gátolva ezzel a 
táplálék felszívódását. Alkalmazása állatkísér-
letekben és előzetes emberi vizsgálatokban 
csökkentette a testsúlyt, és a II-es típusú cu-
korbetegségben is jelentős javulást eredmé-
nyezett. 

A kapszulába zárt eszközt szájon át endo-
szkóppal helyezik a gyomorba, ahol egy apró 
labdát ereszt el, mely katéter segítségével egy 
csúszós polimerből készült csövet húz ki. A 
labda leválik a rendszerről, és a cső egy nitinol 
nevű fémötvözetből készült tüskés tartozék 
segítségével kerül rögzítésre. 

Mindez kevesebb, mint fél órát vesz 
igénybe, az eszköz eltávolítása pedig kb. tíz 
percet. Ilyenkor egy zsinór a tartozékot ösz-
szehúzza, és a tüskéket kiemeli, majd az 

„EndoBarrier” szájon át kihúzható. 

Kitekintés

A Lee Kaplan gasztroenterológus által 
vezetett csoport százötven emberen végzett 
klinikai vizsgálatot. A súlycsökkenés mellett 
azt tapasztalták, hogy az eszköz használata 
II-es típusú cukorbetegségben jelentősen ja-
vítja a cukoranyagcserét. A kutatók szerint 
ennek magyarázata az, hogy a táplálékkal 

nem érintkező bélfelszínen megváltoznak az 
idegi és hormonális viszonyok. 

Aldhous, Peter: Gastric ’Condoms’ Could 
Help Obese Avoid Surgery.  New Scientist. 
02 February 2009. 2693, 18–19.

G. J.

Jéki László – Gimes Júlia



Magyar Tudomány • 2009/3

370 371

nagy része a regionális tudomány és regioná-
lis politika szokásos témaköreit vizsgálja – a 
területi egyenlőtlenségek alakulása, a gazdasá-
gi mikrokörzetek elhatárolása, a helyi önkor-
mányzatok szerepe stb. – s e tanulmányok jó 
betekintést adnak e tudományos és/vagy 
gyakorlati problémák oroszországi sajátossá-
gaiba. Ám vannak különleges, Európa más 
részein nem érzékelt problémák, kutatási irá-
nyok is. Ilyen például Trejvis az óriások sajá-
tos fejlődési pályáját elemző írása, a szellemes 
aggregált ország-méret index alkalmazásával. 
A szerzőt elsősorban Oroszország helye érdek-
li az óriási országok között, ám a tanulság – a 
nagy méret előnyei s nem csekély hátrányai 

– segít megérteni az igen nagy országok rop-
pant ellentmondásos fejlő dését, s azt az ismert 
tényt is, hogy Európa vagy Ázsia leggazda-
gabb országai kicsinyek, annyi lakosuk van, 
mint egy-egy városnak (Dánia, illetve Szinga-
púr). Ugyancsak Trejvis (akit a kötet leginven-
ciózusabb szerzőjének ítélek) A fejlődés termé-
szeti és társadalom-földrajzi korlátai című ta-
nulmánya igen sokoldalú geopolitikai elem-
zést ad az orosz föld sajátos földrajzi viszonyai-
nak – mint a hatalmas méret, a kedvezőtlen 

klimatikus feltételek, gyenge kapcsolat az 
óceánokkal – szerepéről. Nefjodova tanulmá-
nya (Az orosz perifériák terjeszkedése) az egyet-
len, ami az óriási kiterjedésű, roppant elma-
radott inf rastruktúrájú, a városoktól egyre 
inkább leszakadó orosz vidék kritikus hely-
zetét elemzi. A falu/város dichotómia erősö-
dik, a falvak elnéptelenedése drámai erejű. A 
2002. évi népszámlálás adatai szerint 34 ezer 
településnek (az ország összes települései 24 
%-ának) lakossága kevesebb, mint tíz fő (!), 
sőt közülük 13 ezer falu már lakatlan (!).

Horváth Gyula körültekintően választot-
ta ki a kötet tanulmányait: sokoldalú képet 
adnak, igen őszinte s a nemzetközi standard-
nak megfelelő színvonalú elemzések alapján 
a Föld legnagyobb országának regionális át-
alakulási pályájáról. Nemcsak a regionális 
tudomány művelőinek, hanem más társada-
lomtudományi diszciplínák kutatóinak is 
érdekes és hasznos olvasmány. (Horváth 
Gyula (szerk.): Regionális fejlődés és politika az 
átalakuló Oroszországban. Pécs: MTA Regio-
nális Kutatások Központja, 2008, 466 p.)

Enyedi György
az MTA rendes tagja

Korunk hőse, a pszichológus
(Kinek az örömére?)
A pszichológia – mint önállósult tudomány 
– a nyugati gondolkodás egyik legjellemzőbb 
terméke. Jellemző az emberképe, azaz jellem-
zően a teremtő, a tevékeny, a saját sorsát is 
erős kézzel irányítani képes hőst tekinti po-
zitív mintának, jellemzően mutatkozik meg 
általa e tevékeny hős fékezhetetlen megisme-
rés- és elemzésvágya, és jellemző a gondolko-
dásmódja is. Az a fajta – főképpen a részle-
tekre figyelő – gondolkodásmód, amely 
gyak ran állít csapdát magának, és azután ebbe 

a csapdába a kutató elme gyakran bele is sétál. 
De jellemzően nyugati a tudományág azért 
is, mert megteremtője a csapdák ellenére sem 
adja fel a küzdelmet, sőt egyre bátrabban 
nyo mul előre „a lélek sűrű erdeiben”. Ráadá-
sul – ahogy olykor látjuk – a fausti hős még 
örömét is leli a veszélyben. Fenséges a küzde-
lem, és fenséges a küzdő sorsa is. (Bár még 
nem tudjuk pontosan, hová is vezet az útja.)

Ha a pszichológia „nyugatiasságának” 
fenti jellemzőit bizonyítani kívánnánk, és ezt 
a nyugati tudományosság módszereivel igye-
keznénk megtenni, akkor bizony ez az írás 
igen terjedelmes dolgozattá kerekedne, ezért 

Könyvszemle
A régiók Oroszországa –
Regionális fejlődés és politika 
az átalakuló Oroszországban

Az MTA Regionális Kutatások Központja 
ki adásában, Horváth Gyula szerkesztésében 
immár a harmadik kötet jelenik meg egy-egy 
jelentős európai ország regionális fejlődésének 
és regionális politikájának részletes bemuta-
tására. Olaszország és Nagy-Britannia után 
most Oroszország került sorra. Ezek a részle-
tes elemzések hozzájárulnak a gazdaság és a 
társadalom területi egyenlőtlenségei kialakulá-
sának tudományos feltárásához, a létrehozó 
mechanizmusok modellszerű leírásához – va-
lamint e folyamatokat befolyásolni kívánó 
kormányzati beavatkozások (a regionális po-
litika) módszereinek, eszközeinek és eredmé-
nyeinek megismeréséhez. Az éppen huszon-
öt éve alapított MTA Regionális Kutatások 
Központjának ez a kettős feladata: a regioná-
lis folyamatok tudományos feltárása és a tu-
dományos eredmények gyakorlati alkalmaz-
hatóságának előkészítése. A könyv előszavá-
ban Alekszandr Nyekipelov akadémi kus, az 
Oroszországi Tudományos Akadémia alelnö-
ke írta: „Magyar kollégáink kiemelkedő elmé-
leti felkészültségükkel és a gyakorlati területfej-
lesztésben megmutatkozó jártasságukkal hívták 
fel magukra a figyelmet […] örömünkre szolgál, 
hogy országunk területi folyamatainak alaku-
lására is kiterjed tudományos érdeklődésük.”

Horváth valóban alkotó szerkesztő. Öt-
venoldalas bevezető tanulmánya kiváló szin-

tézise százhúsz év orosz regionális fejlődésé-
nek, a cári birodalom modernizálásának 19. 
századvégi állapotától a szovjet korszakon át 
az új, mai Oroszországig. A Szovjetunió szét-
esésével kísért rendszerváltozás sajátossága 
volt, hogy ez egyúttal a korábbi orosz gyar-
matbirodalom végét is jelentette. Leváltak, s 
függetlenné váltak a korábbi nemorosz szö-
vetségi köztársaságok, így például belső-orosz-
országi városok és régiók váltak határ menti-
vé; a külpiaci nyitás, a belső piaci viszonyok 
kialakulása nyomán óriási területi egyenlőt-
lenségek keletkeztek. Az egy főre jutó bruttó 
regionális termék alapján a legfejlettebb és 
legszegényebb oblaszty közötti különbség 
2004-ben Oroszországban negyvennégysze-
res volt (!) – kétszerese a világ leggazdagabb 
és legszegényebb országa közötti jövedelem-
differenciának. Ez csak néhány példa azok 
közül, melyek Horváth elemzéséből világossá 
teszik: az orosz átalakulás számos vonatko-
zásban eltér a kelet-közép-európaitól, s az 
or szág – ismét – endogén pályán halad. 

A húsz orosz tanulmány négy témakörbe 
rendezett. Az első: a Szovjetunió széthullása 
és az új integráció esélyei (három tanulmány). 
A második: térbeli társadalmi és gazdasági 
folyamatok (hét tanulmány), a harmadik: a 
te rületi tervezéstől a regionális politikáig (hét 
tanulmány), a negyedik: a városi és rurális 
Oroszország (három tanulmány). A húsz ta-
nulmányt tizennyolc szerző jegyezte (Andrej 
Trejvis négy dolgozattal szerepel, s vannak 
többszerzős írások is); ezek teljes körű ismerte-
tése nem recenziós feladat. A tanulmányok 

Könyvszemle
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is igyekszik bemutatni, amely éppen abból 
fakad, hogy saját magát egy soha véget nem 
érő keresés és meglepetés láncolatába helyezi.” 
Magyarázza a szerző a fülszövegben, ha eset-
leg nem értettük volna elég jól óriás könyvé-
nek (62 ív!) a címét. De hát értjük jól, mert 
nem először tartunk a kezünkben Pléh Csa-
bától hasonlót. S ha arra gondolunk, hogy 
már a szerző bibliográfiája is szintén kötetnyi, 
akkor főképp balgaság lenne nem érteni: a 
kutató is örül, azaz a mester is boldog, hogy 
teszi, teheti a dolgát a tudomány gyarapításá-
ra, a „civilek” vigasztalására, életesélyeik nö-
velésére. És teszi mindezt lázas igyekezettel, 
számos területen. 

Ha csak ezt a kötetét lapozgatjuk (most ez 
a dolgunk), ebből is jól kivehetők, meghatá-
rozhatók az egymáshoz nem is közeli terüle-
tek. Sőt, ebből ismerhetők csak meg igazán 
jól, mert ez a könyv amolyan patch work-elv 
szerint szerkesztődött (ahogy Mau rer Dóra 
grafikája is utal erre a fedélen): min den fon-
tos területről került ide egy-egy lényeges írás, 
s ezekből a részekből állt össze a kötet színes, 
teljes egésszé, hogy az olvasónak is legyen 
rálátása a lélek változatos tájain kalandozó 
kutató munkájára. Legyen fogalma a múlt 
eszméiről és eredményeiről, a jelenről, és 
sejtsen valamit a jövőről is. 

Tudjuk, hogy a szerző „pszichológus és 
nyelvész, a kognitív pszichológia és a fejlődé-
si zavarok vizsgálata mellett fő témája a pszi-
chológia és a rokon tudományok története 
társadalmi beágyazottságukban”, ahogy írja 
magáról a kötetben. És hogy ezt a mondatot 
tőle kellett kölcsönvennünk az eddigi életmű 
körülhatárolásához, az nem véletlen. Külön-
külön ismertük már a különböző területeken 
végzett munkáit különböző köteteiből, ám 
ha ránk maradt volna kutatási területének 
meghatározása, hát az eddig róla szerzett is-

mereteink számossága ellenére is nagy bajba 
kerültünk volna. Nem így lesz ez azonban a 
jövőben. A lélek és a lélektan örömei végre 
csaknem teljes áttekintést ad a szerző mun-
kásságának sokféle irányáról, ágáról. 

Az áttekintés lehetősége nem kis mérték-
ben az ügyes szerkesztői munkának köszön-
hető. A fejezetek világosan tagolják és hatá-
rolják körül Pléh Csaba érdeklődésének te-
rületeit. A tartalomjegyzéket a fejezetek cí-
meivel bárki megismerheti ugyan a kötetből, 
de hogy tudja, mi vár rá, ha kézbe veszi, a 
kilenc fejezet címe (és ezek hatvan alcíme) 
által jelölt tartalmak közül most elősorolunk 
néhányat. Semmi másból nem derül ki job-
ban, pontosabban, mi adja e tárgykör kuta-
tójának a kötet címében is említett örömöket, 
s a kutató szerint miből származnak mind-
annyiunk örömei. De kiderül a témák soro-
lásából az is, hogy a szerző milyen hihetetle-
nül széles közönséget képes megszólítani. 

Történeti kirándulásokkal kezdődik az 
utazás, távolabbi és közelebbi korokba, tájak-
ra: Wundttól Piaget-ig, a korai magyar aka-
démikus pszichológiától a funkcionalizmusig 
(Harkai Schiller Pál), az író Méreiig. Aztán 
témák és fogalmak sorsát követhetjük az idő-
ben, az evolúciós gondolattal (a lélek darwi-
nistáival) ismerkedhetünk. Később a fausti 
szenvedély tárulkozik föl előttünk (A megis-
merés vonzása című fejezetben) a tudomány, 
a művészet és a nyelvi gondolkodás összefüg-
géseiben, majd az információs társadalom és 
a fogyatékosság jellemzői kerülnek a vizsgá-
lódó tekintet látókörébe – a kognitív pszicho-
lógia szemléletével. A tudomány és a felsőok-
tatás égetően fontos kérdései is megjelennek 
egy szűkebb fejezetben, majd interjúk követ-
keznek a szerzővel a legkülönbözőbb tárgyakat 
érintve: ezredvég, természet és lélek, termé-
szeti gondolkodás az emberi gondolkodásról, 

meg sem próbálkozunk vele. Egy efféle bizo-
nyításnak nem is itt a helye. Ha lehet, eléged-
jünk meg most azzal, hogy a fenti állítást – 
akár tudományos, akár költői elgondolás – 
talán már az is igazolni látszik némiképp, 
hogy a pszichológia mint diszciplína nem 
Keleten jött létre, hanem Nyugaton, és való-
színűleg már ez sem egészen véletlen. A régi 
keleti bölcselet nem merte ilyen határozottan 
megragadni a lélek mibenlétének és műkö-
désének a kérdéseit, nem mert e tárgyban 
annyira konkrét lenni, mint a nyugati. Ezért 
is nem ebből a filozófiából vált ki a lélektan, 
bármilyen izgatóak voltak is az általa felvetett 
kérdések minden korban és mindenütt – 
Keleten és Nyugaton egyaránt. Különben 
pedig nem is fontos minden kérdésre vála-
szolni, nem kell minden titkot feltárni – ál-
lította a legtöbb régi keleti bölcselő, egy kicsit 
a maga gondolkodói habitusának igazolására 
is. A titkokkal szelíd, baráti viszonyban kell 
élni, sokszor tilos is háborgatni őket. 

Nem így tekint azonban rájuk a nyugati 
hős, aki – a képet már elkezdtük rajzolni róla 

– bátran, kivont karddal jár-kel az ismeretlen-
ség erdeiben, s még a legsötétebb zugokba is 
benéz. Ezt teszi a tudós, de csakis a tudós 
pszichológus is errefelé, ez a hivatása. Fontos 
hivatás, különösen abban a civilizációban, 
amelyben a tudományos munka eredménye-
inek felhasználása olykor kétes célok érdeké-
ben történik, a tudományos eredmény nem-
csak hogy kétélű fegyver, hanem néha több 
kárt okoz (a lelkekben is), mint amennyi 
haszon keletkezik általa. Nos, ezért is követjük 
megkülönböztetett figyelemmel a lélektan 
tudós művelőinek igyekezetét, munkájuk 
eredményeit. 

Ha a régi keleti bölcselet kritikus (antihe-
geliánus) szemléletével vizsgáljuk a pszicholó-
gus működését, akkor onnan nézve is – meg-

lepő módon – meggyőzően pozitívnak látszik. 
Végre nem elfordul magától, és kifelé tekint-
ve serénykedik a nyugati hős, a homo faber, 
hanem önmagára figyel, a lényegessel, az 
égetővel, az emberivel foglalkozik. A régi 
keleti bölcselőt mindig is ez érdekelte legin-
kább, az anyagi világ részletei nemigen kö-
tötték le a figyelmét. Ezért nem is alakultak 
ki kultúráikban a természettudományok, 
helyettük megjelent a természetfilozófia. En-
nek is központi tárgya a létezés kérdése lett, s 
ontológiai vizsgálataik legizgalmasabb kérdé-
seivé az emberi létezés részletei váltak. Lám, 
ezt vizsgálja végre a nyugati elme is, nyugszik 
meg a pszichológusra tekintve a régi keleti 
bölcselet elképzelt mestere, s ettől fogva talán 
már nem is félti annyira hegeliánus gondol-
kodású nyugati társát a jövőtől. 

„A pszichológia vigasztal” – mondhatjuk 
Voltaire után szabadon. Minket is vigasztal, 
esélyt, reményt ad (gyakran a saját civilizáci-
ónk eltúlzott igyekezetéből származó) lelki 
bajaink leküzdésére, de talán még az örömök 
könnyebb, ügyesebb föllelésére is megtanít. 
Mindenesetre magunkra irányítja a figyel-
münket, s ezt máris törődésünk, önbecsülé-
sünk jeleként értelmezhetjük. És milyen jó 
látni, hogy amikor a tudós pszichológus 
éppen ezt az önmagunk felé fordulást igyek-
szik elérni érdeklődő (rászoruló) közönségé-
nél, mind e közben ő maga is jól érzi magát! 
Jól érzi magát a kutatásban, a felderítő mun-
kában, és a szélesebb közönség felé fordulva 
is lelkesen és lelkesítően szól eredményeiről. 

Ha Pléh Csaba eddigi sokirányú és terje-
delmes közlésekben megmutatkozó munkás-
ságából eddig nem következtettünk volna a 
tudós kutató élményeire, legújabb kötetének 
már a címéből is megtudhatjuk, mit jelent 
számára a munka. A kötet  A lélek és a lélektan 
örömei címet viseli. „A könyv a kutató örömét 

Könyvszemle
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tudománytörténet, számítógép és biológia, 
tanulás, oktatás, a tudomány reformja, a lélek 
evolúciója, és van itt szó arról is, hogy „nem 
ciki pszichológushoz fordulni” (chatinterjú 
az Origón).

Szóval, a pszichológia igazán változatos 
területei tárulnak elénk a kötetből, valóban 
minden szegletbe, zugba benéz a szerző (aki-
nek olykor tudós kollégái is feltűnnek útitárs-
ként, együtt a kiváló interjúk készítőivel). 

Ez a szenvedély, a feltárás és következtetés 
szenvedélye, valamint a lenyűgöző munka-
bírás, teljesítőképesség viszi talán legközelebb 
az embert saját lényege megismeréséhez. 
Szükségünk is van minderre, eléggé nagy 
lemaradást kell behozniuk az ún. humán 
diszciplínáknak (ahogy ma mondjuk: a böl-
csészet- és társadalomtudományoknak) az 
emberi természet megismerésének területén. 
Természettudományos ismereteinket is hasz-
nosítva, valóban ideje végre komoly szenve-
déllyel fordulnunk a mára eléggé magára 
maradt (és bizony eléggé tévelygő, szorongá-
sos – erről is szól egy fejezet) ember felé. 

Ahol – átfúrva magát az anyagi világon 
– Heisenberg és Bohr találta magát egykor, ott 
vizsgálódik a tudós pszichológus is. És ott 
vizs gálódtak valaha a régi Kelet filozófusai is, 
akik szinte kísérletet sem tettek rá, hogy „át-
fúrják magukat az anyagon”. Legalábbis igen 
gyorsan visszafordultak erről az útról a nehe-
zebben járható, az eléggé konkrétan soha meg 
nem válaszolható kérdésekkel kikövezett má-
sik útra, mely (azt hisszük) a szorosabban vett 
emberi világ, az emberi létezés közelebbi 
megismeréséhez vezet.

Ezt állapíthatná meg a mai tudós pszicho-
lógus működéséről megnyugvással az elkép-

zelt egykori keleti bölcselő, ha vethetne egy 
pillantást korunkra, napjaink szellemi életére, 
ott is a lélektan helyzetére. És ezt állapíthatja 
meg „interdiszciplináris recenziónk” végén a 
mai orientalista is, akit felvillanyoz a roman-
tikus reménykedés, hátha egybeesnek itt va-
lahol a szellem keleti és nyugati útjai. A kul-
túrája által eléggé meghatározott emberi lény 
talán hamarosan befejezi szigorúan következe-
tes analógiás utazását, s érdeklődéssel fedezi 
föl távolabbi lehetőségeit is. 

Pléh Csaba eredményei már úgy segítik 
a tudományos gondolkodást, hogy a minden 
tekintetben közösen járható utakra irányítja 
a kutatók érdeklődését, figyelmét. Ő maga 
igen gyakran a köztes területeken (középuta-
kon) keresi a helyes válaszokat a kérdéseire. 
(Erre is elégedetten bólintana az egykori kele-
ti filozófus, a modális logikai gondolkodás 
talán legrégebbi tudatos alkalmazója.) De a 
köztes területek, a középutak és a modális 
logikai gondolkodás felé viszi el olvasóit is a 
szerző, s ma már (tőle is) tudjuk, hogy sokszor 
biztonságosabb a járás errefelé, mint a régi 
analógiás tudományosság rögzült meggyőző-
dései, szempontjai szerint kijelölt ösvényeken. 
Ez a biztonság pedig gyorsan feltűnik az ol-
vasónak, ő is könnyebben jár, kényelmeseb-
ben halad a célja felé. Ennek következtében 
megnyugvást érez, sőt derűt, örömöt. És 
ebből is nyilván jut a szerzőnek, jutalmul és 
ráadásként a kutatás örömeihez. 

Lám, ilyen egyszerű föllelni, vagy akár 
„előállítani” a lélek és a lélektan örömeit. (Pléh 
Csaba: A lélektan örömei. Budapest, Gondolat, 
2008, 703 p.)

Sári László
 orientalista

Könyvszemle

Joseph G. Sinkovics: Cytolytic 
Immune Lymphocytes in the Arma-
mentarium of the Human Host. 
Products of the Evolving Universal 
Immune System.

A közelmúltban jelent meg az USA-ban élő 
magyar orvostudósnak, a MTA külső tagjá-
nak, Sinkovics Józsefnek a Cytolytic Immune 
Lymphocytes in the Armamentarium of the 
Human Host. Products of the Evolving Uni-
versal Immune System című könyve a passaui 
Schenk Verlag és a budapesti Dialóg Campus 
Kiadó közös kiadványaként).

A címben szereplő citolitikus immun 
limfociták jó pár évtizede és még napjainkban 
is az emberi (és állati) szervezet egyik legin-
tenzívebben tanulmányozott sejtféleségét 
képezik. A rájuk vonatkozó megfigyelésekről 
rengeteg – különböző szakterületek folyóira-
taiban szétszórtan megjelent – közleményben 
számoltak be. Ezekben e sejtek sajátságait, 
funkcióit, fiziológiás és patológiás állapotok-
ban játszott szerepüket illetően nagy ismeret-
anyag halmozódott fel. A könyv címe azt 
sugallja, hogy belőle erről az ismeretanyagról 
kaphat az olvasó összefoglaló áttekintést. Ez 
önmagában is nagy érték. Értéke különösen 
megnőhet az olvasó szemében, ha tudja, hogy 
ez az összefoglaló áttekintés annak a szerzőnek 
tollából származik, aki először figyelte meg, 
fotózta le e sejteket akcióban, és közölt róluk 
cikkeket közel negyven évvel ezelőtt, amikor 
e sejtek funkcióiról, vitális fontosságukról még 
semmit nem tudtunk. A könyv szerzője azóta 
is intenzív laboratóriumi és klinikai kísérle-
teket végzett e sejtekkel kapcsolatban, és 
napról napra éles szemmel nyomon követte 
a rájuk vonatkozó kutatások eredményeit és 
fejlődéstörténetét.

Ám e könyvből nem csak e sejtek sa ját-
ságairól, funkcióiról, fiziológiás és patológiás 
állapotokban betöltött szerepükről kapunk 
a legújabb megismeréseket magában foglaló 
a lényeget személyes tapasztalatok alapján 
megvilágosító, a homályban maradt kérdések-
re is kritikusan rámutató szintézist. A könyv 
tehát korántsem csak a humán cito litikus 
immun limfocitákról szól, így a mű cí mét 
akár megtévesztőnek is mondhatnánk.

A terjedelmesnek igazán nem minősíthe-
tő (kevesebb, mint 400 oldal), hat fejezetből 
álló műben a gazdavédő mechanizmusok ősi 
és fejlettebb formáiról; a veleszületett és adap-
tív immunrendszer kialakulásáról, működé-
séről is átfogó képet kapunk. Képet kapunk 
annak szabályozásáról, betegségekben játszott 
szerepéről, terápiás kiaknázhatóságának már 
alkalmazott és még lehetségesnek vélt módo-
zatairól. A széleskörű és sokirányú orvostudo-
mányi ismeretekkel, és több évtizedes labora-
tóriumi és klinikai tapasztalatokkal ren delkező 
szerzőtől kritikus, de ugyanakkor jövőbe 
mutató, további kutatási irányokra is rámu-
tató, naprakész áttekintésben részesülünk.

Az első fejezet a Veleszületett immunrend-
szer, a második pedig az Adaptív immunrend-
szer címet viseli. E fejezetekben a szerző pá-
ratlan evolúciós biológiai ismeretekkel és 
szem lélettel felvértezve, de bizonyos összefüg-
gések egyéni feltárásától és interpretálásától 
sem visszariadva, a prebiotikus érától kiindul-
va az evolúció folyamatán végighaladva, annak 
lépcsőfokait kiemelve mutatja be a gaz da szer-
vezet védekezésének ősi mechanizmusait, 
majd a veleszületett és adaptív immunrendszer, 
illetve immunvédekezés kialakulását. Bemu-
tatja e kialakulásában szerepet játszó tényező-
ket, a kialakulási folyamat lépéseinek láncola-
tát, az immunrendszer fegyvertárának mole-
kuláris és sejtes elemeit, azok lenyűgözően 
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koordinált együttműködését és szabályozá-
sának eddig megismert módozatait. Egyik 
későbbi fejezetben pedig az immunrendszer 
szervképleteit, és azoknak az evolúció és on-
togenezis során történő kifejlődését, környe-
zeti behatásokra történő alakulását is bemu-
tatja a szerző.

A harmadik, Tumor Immunology and Im-
muno therapy című fejezet a daganatimmuno-
lógia és a daganatok immunterápiájának 
kérdésével foglalkozik, s nyújt fundamentális 
ismereteket. Különösen elmélyülten foglal-
kozik az autolog tumorsejtek elleni immun-
reakciók különböző módon történő fokozá-
sát célzó terápiás irányzatokkal. Tárgyilagos 
és kritikus áttekintést nyújt a daganatellenes 
vak cinációval, a monoklonális antitestekkel 
és a modulált, adoptív immunlimfocitákkal, 
valamint a „virális onkolízátumokkal” és az 
onkolítikus vírusokkal történő klinikai vizs-
gálatok, terápiás eljárások eredményeiről, a 
felmerülő, leküzdendő nehézségekről és buk-
tatókról. Különös értéke ezen áttekintésnek 
az, hogy olyan szerző tollából származik, aki 
nemcsak ezen új terápiás irányzatok kidolgo-
zása és klinikai alkalmazása területén végzett 
pionír munkásságot, hanem laboratóriumi 
kísérletek során tett megfigyeléseivel ezen 
terápiás irányzatok elméleti, kísérletes meg-
alapozásának is egyik, ha nem az első úttörő 
munkása. 

Ennek alátámasztására a könyvrecenziók 
szokásos módjától eltérve kissé részletesebben 
ismertetem a szerző egyik ilyen pionír, de a 
későbbiekben kellő figyelemben nem része-
sült – e fejezetben különben részletesen leírt 
és jól dokumentált – megfigyelését. A szerző 
egy retrovírust termelő egérlimfómából kiala-
kított sejttenyészetben az eredeti limfómasejte-
kétől eltérő vonásokkal rendelkező sejtek 
meg jelenését figyelte meg, és azt észlelte, hogy 

ha ezeket a sejteket egerekbe visszaoltotta, 
azokban az eredeti limfómánál lényegesen 
malignusabb daganat alakult ki. Ilyen sejtek 
kialakulását azután a szerző kísérletesen is 
létre tudta hozni oly módon, hogy az egere-
ket az eredeti limfómasejtek és elölt limfó-
masejtekkel immunizált egerek lépéből nyert 
sejtek keverékével oltotta be. Ilyenkor is az 
eredetinél malignusabb daganat alakult ki. 
Megfigyelte és leírta, hogy ebben a kísérleti 
modellben az új, malignusabb sejtvonal az 
eredeti limfómasejtek és az elölt limfómasej-
tekkel immunizált egerek lépéből nyert sejtek 
között jelen lévő antitesttermelő immun 
B-limfociták spontán fúziója révén alakult ki. 
Megfigyelte és leírta, hogy e spontán, termé-
szetes módon kialakuló kiméra vagy hibrid 
sejtek az eredeti diploid limfómasejtektől 
eltérően tetra és polyploid sejtek voltak. A 
szerző ezt a sejtvonalat Georges Köhler és 
César Millstein arteficiálisan kialakított anti-
testtermelő hibridomákra vonatkozó közlése 
után „natural hibridoma” néven a szakiroda-
lomban részletesebben ismertette. E fejezet-
ben jól dokumentált képet kaphatunk a 
szer ző több más ilyen, a kort megelőző, ezért 
nem kellően interpretált megfigyeléséről is. 
Így többek között arról, hogy ő észlelte és írta 
le először a laboratóriumában, a 60-as évek 
vége felé alkalmazott „chamber slide assays”-
ben tett megfigyelései során az emberi daga-
natsejtekre in vitro gyorsan ható kis kompakt 
limfocitákat („small compact lymphocytes”), 
valamint – főként egészséges donorokból 
nyert limfocitapopuláció alkalmazása esetén 

– a daganatsejtekre később ható, általa „large 
granular lymphocytes” nagy granuláris cito-
plazmájú limfoid sejtek”-nek nevezett sejte-
ket. Előbbieket mások később citotoxikus 
T-limfocitaként, utóbbiakat pedig természe-
tes ölősejtként, NK-sejtként, írták le a szakiro-

dalomban. Ezen sejtféleségek azok, amelyeket 
manapság egyre kiterjedtebben alkalmazni 
törekszenek a malignus daganatok és bizo-
nyos vírusbetegségek úgynevezett adoptív 
lomfocita terápiájában.

A negyedik, Autoimmunity and Lympho-
magenesis című fejezetben néhány autoimmun 
betegség (Hashimoto-thyroiditisz és sziszté-
más lupus erythematosus és az immunrend-
szer sejtes elemeiből kiinduló daganatok – a 
limfómák, és a tímusz- [csecsemőmirigy-] 
da ganatok) patogenezisébe kapunk betekin-
tést. Itt (és a könyvben sok más helyen) a 
szerző hangsúlyozza a retrovírusok és retro-
transzpozonok óriási immunbiológiai szere-
pét. A szerző gyakran hivatkozik munkatársai-
ra, közöttük kiemelkedően a houstoni Baylor 
Orvosegyetem patológusprofesszorára, Györ-
key Ferencre. (A könyvből az is kiderül, hogy 
ezt a két kutatóorvost elég mostohán és talán 
igazságtalanul is kezelték a kutatási díjakat 
kiutaló amerikai intézmények).

A következő, Cytotoxic Lymphocytes against 
Cellular and Viral Infectious Agents című feje-
zet pedig azon immunreakciókról nyújt 
össze hasonlító áttekintést és analízist, amelye-
ket a gazdaszervezet a malignus daganatsejtek 
és a különböző kórokozók (vírusok, baktéri-
umok, gombák és egyéb uni- és multicelluláris 
patogének) ellen bevetni, mozgósítani tud. 
Ugyanakkor azon módozatok, manőverek 
sokféleségéről is áttekintést nyújt a fejezet, 
amelyekkel a daganatsejtek és a patogén mik-
robák a gazda védekező mechanizmusait 
igyekeznek hatástalanítani, megkerülni, vagy 
éppen azokon felülkerekedni. Ez a roppant 
mély evolúciós biológiai ismeretekre alapo-
zottan gondosan kimunkált és nagy szakava-
tottsággal, de élvezetes és mondhatni izgalmas 
formában megírt fejezet a mű egyik legérde-
kesebb és s talán legtanulságosabb fejezete.

Ezt a A Concise Synopsis címú fejezet kö-
veti, melyben a gazdai védekezés ősi, de csak 
újabban megismert elemeinek, a defenzinek 
világának evolúciós biológiai keretben törté-
nő ismertetése mellett a veleszületett és adap-
tív immunválasz-reakciók mechanizmusaira, 
szabályozására vonatkozóan, valamint a hu-
mán daganatimmunológia és -immunterápia 
terén az utóbbi években szerzett új ismerete-
ket foglalja össze a szerző.

Talán e rövid és korántsem teljes ismerte-
tésből is kiderül, hogy ez a mű nem egy szűk 
területet felölelő mindennapi monográfia, 
hanem az utóbbi évtizedekben robbanássze-
rűen fejlődő több szaktudományág (immu-
nológia, onkológia, hematológia, virológia) 
területén felhalmozódott ismeretanyagot 
összefoglaló, nagy szakavatottsággal megírt 
olyan alkotás, amelyben e szakterületeken 
több évtizedes klinikai és laboratóriumi ta-
pasztalattal rendelkező szerző életműve is 
benne van. Nem is akárhogyan, nemcsak a 
szóban forgó szakágakra vonatkozó legújabb 
ismeretek keretébe helyezve, hanem úgy, 
hogy az egyben a jövő kutatási célpontjaira 
is rámutat.

A könyv roppant nagy és rendkívül precí-
zen dokumentált ismeretanyagot tár az olva-
só elé igen jól organizált formában és több-
nyire élvezetesen olvasható, világos megfogal-
mazásban. 2500 tudományos munkára tör-
ténik hivatkozás benne úgy, hogy a szerző az 
egyes munkákban foglalt lényegi megállapí-
tásokat nemcsak idézi, hanem jelentőségüket 
is megvilágítja. A könyv emellett 16 táblázatot 
is tartalmaz, melyek mindegyike egy-egy, a 
szerző által kivételes fontosságúnak tartott 
témakört illetően további nagymennyiségű, 
precízen dokumentált ismeretanyagot tartal-
maz, roppant kondenzált, de mégis áttekint-
hető és jól olvasható formában.
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A szép kivitelezésű könyv száz kitűnő 
ábrát tartalmaz igen in formatív, olykor sze-
mélyes hangvételű magyarázatokkal ellátva. 
Az ábraanyag jó részét rendkívül demonstra-
tív és kiváló minőségű fény- és elektronmik-
roszkópos felvétel képezi, amelyek közül 
számos máris tudománytörténeti értékű vagy 
rövidesen az lesz. A kitűnően megválasztott 
ábrák és magyarázataik segítik a tárgyalt je-
lenségek megértését és memorizálását.

Az immunrendszer, az immunreakciók 
és azok modulálásának kérdései a jelenkori 
orvostudomány minden ágában (és az állat-

gyógyászatban is) az érdeklődés és kutatás 
középpontjában álló témakörök. Mindezen 
szakágak művelői számára az ismertetett 
könyv nemcsak autentikus ismeretforrás, de 
elmélyültebb olvasása esetén akár szemlélet-
formáló élmény is lehet. (Joseph G. Sinkovics: 
Cytolytic Immune Lymphocytes in the Arma-
mentarium of the Human Host. Products of 
the Evolving Universal Immune System. Passau– 
Budapest: Schenk Verlag–Dialóg Campus Ki-
adó, 2008, ISBN 978-3-939337-57-7)

Lapis Károly
az MTA rendes tagja

Megjelenőben 
az akadémiai nagyszótár
Alig jelent meg A magyar nyelv nagyszótárának 
első két kötete 2006-ban, már a következő 
évben a Kiváló magyar szótár-díjjal tüntették 
ki. Megszolgált lexikográfiai elismerés volt! 
De nem emiatt egyedi ez a familiáris köznyel-
ven csak Nagyszótár-ként emlegetett mű. 
Története, hányatott sorsa és sajátos jellege 
teszi azzá a magyar szótárirodalomban. Miért 
akadémiai és miért nagy ez a szótár? Teleki 
Józsefnek, a Magyar Tudós Társaság (Akadé-
miánk elődje) első elnökének 1811-ben írt, s 
egy 1817-es pályázatra benyújtott Egy tökéletes 
magyar szótár elrendeltetése, készítési módja c. 
tanulmánya volt a közvetlen előzménye an-
nak az 1834-ben a Tudós Társaság tagjai szá-
mára készített, akadémiai tekintéllyel felruhá-
zott szótári tervnek, amely célul tűzte ki, hogy 
a készítendő szótár töltsön be több szerepkört 
is: legyen értelmező, történeti, etimológiai, 
szak-és tájnyelvi szótár is. S azért is, mert 
mindig az Akadémia égisze alatt volt, és ma 
is a hathatós akadémiai támogatásnak kö-
szönhetően jutott a megjelentetés elkezdésé-
ig. „Nagyság”-át koncepciója, a többi szótár-

hoz képest átfogó jellege (értelmező és törté-
neti típusú egyidejűleg), s ebből is következő, 
18 nagy kötetre tervezett terjedelme adja (a 
kb. 100–110 ezer címszót feldolgozó szótár 
szócikkeiben jelentésenként példamondatok 
is vannak/lesznek illusztrációként). 

Két nagyobb terjedelmű, akadémiai kez-
deményezésű és kiadású részleges előzménye 
van: a Czuczor–Fogarasi-féle 6 kötetes A ma-
gyar nyelv szótára (1862–1874) és az Országh-
szerkesztette s neves munkaközösség készítet-
te 7 kötetes A magyar nyelv értelmező szótára 
(1959–1962). Ám míg e két előzmény leíró 
értelmező szótár, a Nagyszótár történeti is.

Gerstner Károly történeti áttekintéséből 
(in: Ittzés 2006 I, 10–17) kiderül, milyen 
szoros az összefüggés a társadalom története 
és az efféle nagy szótári vállalkozások sorsa 
között. A reformkorban magától értődő volt 
a honi nyelv vizsgálatával, fejlesztésével kap-
csolatban nagy terveket szőni és megvalósí-
tani, az ismétlődő sanyarú körülmények 
(1849, két világháború és következményeik)  
után azonban csak 1976-ban hangzott el az 
Akadémián, hogy „A nagyszótár […] nem 
lehet csak a Nyelvtudományi Intézet ügye, 
sőt még csak a hazai nyelvtudományé sem; 

hanem […] összakadémiai ügy” (Imre Samu 
akadémikust idézi Gerstner i. m. 13). A kez-
deti eufória, amely a tökéletességre és teljes-
ségre törekvést tűzte zászlajára, fokozatosan 
átadta helyét a realista megközelítésnek.  Tö-
kéletes és teljes nagyszótár ugyanis nemcsak 
hogy nincs, de nem is lehet. Megvalósítha-
tatlan feladat volna ugyanis bármely élő nyelv 
szinkrón szókészletét összegyűjteni (a nyelv-
közösség úgyszólván minden tagját forrásnak 
kellene tekinteni, s a szinkrón adatfelvétel 
nem húzódhatna évtizedekig), s ehhez kevés 
volna nemcsak az idő, de a szakmai gyűjtő-
feldolgozó kapacitás is. Súlyos akadályozó 
tényező volna a szókészlet állandó változása, 
valamint nagy fokú tagoltsága (térben, idő-
ben, társadalmi rétegek, ill. egyének szerint 
is). A viszonylagos teljességre törekvés szán-
déka – helyesebben talán reménye? – sokáig 
élt. Egy 1994-es előadásban még arról volt szó, 
hogy a Nagyszótár több mint négy és fél 
évszázad magyar irodalmi és köznyelvének a 
szókincsét bemutató, 200–250 ezer körüli 
címszót tartalmazó, nagyméretű szótár lesz 
(Kiss Lajos 1994: 412). A magyar nyelv becslé-
sek szerint hozzávetőlegesen 1 millió szót 
tartalmaz, ehhez képest az a 100–110 ezer szó-
cikk, amelyet a mai tervek szerint az akadé-
miai nagyszótár tartalmaz majd, ettől messze 
elmarad, de elmarad a Kiss Lajostól említett 
mennyiségtől is. A mi finanszírozható? kér-
désre adott válasz a szótár megvalósításának 
egyetlen lehetőségét sajnos a további szűkí-
tésben találta meg. Kérdés, milyen elvek 
szerint történt ez. A korlátozás a szavak elő-
fordulását meghatározó mindegyik alapté-
nyező (idő: a magyar írásbeliség kezdetétől 
vagy sem, tér: a magyar nyelvterület egészéről 
vagy sem, társadalmi aspektus: az összes 
csoport-, réteg- és szaknyelvből vagy sem) 
tekintetében érvényesült. A szótár ugyanis 

egyrészt csak az 1772-től 2000-ig terjedő 
időszaknak, másrészt elsősorban az írott köz-
nyelv szókészletének meghatározott (tudni-
illik  szépirodalmi, tudományos ismeretterjesz-
tő és publicisztikai művekből vett) elemeit 
tartalmazza. Korpusza két nagy, eltérő tech-
nikával (hagyományos cédulázással és számí-
tógépes rögzítéssel) készült anyagból áll. 
Egy részt abból a 6 milliós archivális cédula-
anyagból, amelyet az elődök a XIX. század 
végétől az 1960-as évek elejéig gyűjtöttek 
össze. Másrészt az 1980-as évek közepén élet-
re hívott elektronikus Magyar történeti szö-
vegtár adataiból, amely kb. 27 millió szöveg-
szavas adatbázis, s amely 2 500 szerző hozzá-
vetőlegesen 22 ezer szövegrészletét tartalmaz-
za. Ez az elektronikus korpusz hozzáférhető 
a világhálón: http://www.nytud.hu/hhhc/  

A szótár elsődlegesen tehát köznyelvi 
(közmagyar vagy összmagyar) szavakat tartal-
maz. De: „Mértéktartással és körültekintően 
reprezentálja az egyes szaktudományok, a 
nyelvjárások, a réteg- és csoportnyelvek sajá-
tos szókincsét […] Fontosnak tartottuk, hogy 
a megváltozott életmód és a rohamos gyor-
sasággal átalakuló technikai civilizáció új 
szókincse is megjelenjen a szótárban, így a 
hírközléssel, a számítástechnikával, az üzleti 
élettel, a sport- és szabadidős tevékenységek-
kel stb. kapcsolatos szavak sokasága” (Csengery 
Kinga in: I, 18).  

Ami a regionális szavakat illeti: csak nyelv-
járásinak minősített szavakkal találkozunk. 
Ez a minősítés azonban két szócsoportot is 
jelöl: a szűkebb területen élő tájszavakat és a 
nyelvterület nagy részén ismert népnyelvi 
szavakat egyaránt. A Nagyszótár készítői nem 
vállalkoztak, mert nem vállalkozhattak pon-
tos elkülönítésükre, hiszen a regionális szó-
készlet főként korábbi feldolgozottsága ezt 
nem teszi lehetővé, illetőleg az írott köznyelv 
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kodifikálása előtt számos esetben nem lehe-
tett tudni, mi köznyelvi s mi regionális a 
szókészletben. A szakszavak hovatartozását 
könnyebb volt megállapítani. Ezek megjele-
nítése művelődéstörténeti szempontból kü-
lönösen fontos. 

A szócikkek nagy részét korabeli szöveg-
részletek alkotják, nem pedig a jelentésmeg-
adások és különféle, a szófajra, a ragozási tí-
pusra, a használati gyakoriságra és a szóhasz-
nálatra vonatkozó minősítések, illetőleg a 
bibliográfiai hivatkozások. Ezért joggal te-
kinthető a Nagyszótár speciális magyar nyel-
vi történeti szöveggyűjteménynek is, olyan 
hatalmas nyelvi adatbázisnak, amely anyanyel-
vi és művelődéstörténeti tekintetben is nem-
csak nyelvészek és irodalomtörténészek szá-
mára  kitűnő tájékozódó és kutatási forrás.  

A 1119 oldalas (!) I. kötet tartalmazza a 
se gédleteket. Ebből 50 oldal általános tájékoz-
tató a Nagyszótár történetéről, számítógépes 
vonatkozásairól, szerkesztési elveiről, szerkeze-
téről és használatának módjáról. A Ragozási 
táblázatok (797–1114) nyelvtani szempontból 
fontosak: a szócikkekben jelölve van, hogy a 
címszó melyik ragozási mintához tartozik, s 
a feloldást ebben a fejezetben találja meg az 
olvasó. Az apróbetűs forrásjegyzék lenyűgö-
zően hatalmas (65–750). Bizonyos, hogy ha 
valaki csak belelapozgat ebbe a kötetbe, tisz-
telet ébred benne a szótár készítői iránt.

Az újkori magyar lexikográfiáról sok jót 
elmondhatunk. Elsősorban mégis azt, hogy 
a sok törleszteni valóból számosat sikerült 
törlesztenie, s lehetőségeihez képest nemzet-
közi mércével mérve is versenyképesen. 
Gondoljunk a szótárak tömegére, tematikai 
és lexikográfiai változatosságára, némelyik 
feltűnő kelendőségére. A szótári adósságtör-
lesztés legnagyobb és leglátványosabb vállal-
kozása kétségtelenül a Nagyszótár (lesz). 

Hiszen hovatovább két évszázados tervet, el-
határozást valósít meg – ha nem is úgy, ahogy 
eleink elgondolták. Ám a késői törlesztésnek 
megvannak a maga előnyei: a modern tech-
nika és a korszerű lexikográfia a szótárírásnak, 
illetőleg a korpusz hozzáférhetővé tételének 
(papíron és elektronikus formában), nemkü-
lönben a szótárhasználatnak korábban nem 
sejtett lehetőségeit biztosítja. Reméljük, nem 
szakad félbe a munka, a majd 230 esztendő 
kiválasztott magyar szavainak sokoldalú, 
korszerű lexikográfiai feldolgozása és közzé-
tétele, s nem marad torzóban a szótár. Re-
méljük, lesz elegendő szándék és lesz elegen-
dő anyagi támogatás is. Annál is inkább, mert 
nagyszótár készítését a műveltnek mondott 
nemzetek általában nemcsak szakmai, hanem 
az illendőség, az önbecsülés kategóriájába 
sorolható kötelességüknek tartják. S az értel-
miségi elit tagjainak nem kis része – függet-
lenül attól, melyik tudományt műveli – szí-
vesen tudja otthoni könyvei között a nagy-
szótár köteteit. Különböző okokból: van, aki 
a szótár történeti távlata miatt. Van, aki azért, 
mert az szeretné megtudni, régies-e, ritka-e, 
választékos-e, nyelvjárási-e, műszaki-e, tudo-
mányos-e s mennyire gyakori használatú 
egy-egy szó. Van, aki a példamondatok olvas-
gatásával ízlelgeti anyanyelve két évszázaddal 
korábbi mondatfűzését. Sok olvasót bizonyá-
ra művelődéstörténeti érdeklődése visz a 
szótárhoz. S ne hagyjuk említetlenül a taná-
rokat, jogászokat, újságírókat, könyvtároso-
kat, s a hivatásos kommunikátorokat: nekik 
gyakorta forgatott, konzultált hasznos mun-
kaeszköz lehet e szótár. (A nyelvészek  persze 

„hivatalból” rengeteg vizsgálnivalót találnak 
benne.) Kiss Lajos összefoglaló szavai szerint 
a szótár „hitelesen tudja majd dokumentálni 
a magyar nép társadalmi és gazdasági életének, 
környezetével való kapcsolatának, nemzeti 

műveltségének, gondolkodásmódjának az 
alakulását és változását” (1989: 134).

A nagyszótár tehát többé-kevésbé közügy 
a civilizált s nyelvére figyelő társadalomban. 
Ezért mondhatjuk: az értelmiség, illetőleg 
részben a művelt nagyközönség remélhetőleg 
számos tagja használja majd a szótárt, s érté-
kelni is fogja azt a teljesítményt, amelyet ez 
az adósságtörlesztés jelent – beleértve az Aka-
démia (okkal természetes kötelességként ér-
telmezett) támogatását is. „Az biztos, jobb 
korokban – ha voltak volna, s tán lennének 
ilyenek – a Nemzet, kivált a magyar, tejben-

vajban fürösztené egy Nagyszótár készítőit, 
úgyszólván menekülniük kéne a gyöngéden 
zaklató telefonjaitól. Szabályosan kurizálna a 
Nyelvtudományi Intézet munkatársainak a 
Nemzet, kérdené alázattal, hogy ugyan mi-
ben állhatna rendelkezésre, nem volna-e 
szükség, már bocsánat, egy kis pénzre” (Par-
ti Nagy Lajos: Élet és irodalom. 2007. május 
18. 27). (Ittzés Nóra  (főszerkesztő): A magyar 
nyelv nagyszótára. I, Segédletek. II, A–Azsúroz. 
Bp.: MTA Nyelvtudományi Intézete. 2006.)

Kiss Jenő
az MTA rendes tagja, ELTE
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Földközelben a világűr
Mire elég másfél óra? Nagyjából ennyi egy 
játékfilm vetítési ideje − a néző számára 
másfél óra szórakozás, izgalom, kikapcsolódás 
vagy bosszankodás. Újabban ennyi idő telik 
el a repülőtéren a beszállókártya kézhez véte-
létől a repülőgép felszállásáig. De másfél óra 
arra is elegendő, hogy egy mesterséges hold 
egyszer körülkerülje a Földet − ami egyszerre 
mutatja, hogy mennyire kicsi a Föld és mi-
lyen nagy az ember.

Mégis az emberek többsége az űrkutatást, 
űrtevékenységet afféle úri passziónak tekinti, 
pénzkidobásnak, a legcsekélyebb eredmé-
nyek nélkül. Ez a tévhit vélhetőleg a tömeg-
tájékoztatás hiányosságára vagy egyoldalúság-

ára vezethető vissza, amely abból a nézetből 
indul ki, hogy csak a szenzáció a lényeges, 
amilyen az ember Holdra szállása, az esetleges 
marsi élet felkutatása. A nem látványos, vagy 
bizonyos háttérismeretet igénylő eredmények-
re kár is szót vesztegetni e hozzáállás szerint. 
Vezető politikusok között is akad, aki nyíltan 
úgy fogalmazott, hogy egy olyan kis ország-
nak, mint Magyarország, nem is szabad pénzt 
áldoznia űrkutatással, űrtevékenységgel kap-
csolatos kiadásokra. Ez a szemlélet veszélyes, 
egyszersmind nagy műveltségbeli hiányos-
ságra vall. Az űrkorszak fél évszázada meg-
mutatta, hogy a szerteágazó űrtevékenységet 
még a legnagyobb államok sem végezhetik 
egymagukban, szükség van széles körű nem-
zetközi együttműködésre.
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Fontos feladat az emberek meggyőzése 
arról, hogy a 21. századi élet el sem képzelhe-
tő az űrkutatás és az azzal kapcsolatos techni-
ka kizárásával. Ezen a téren a legújabb misz-
szió a Természet Világa ismeretterjesztő folyó-
irat Földközelben a világűr című különszáma. 
A Magyar Örökség-díjjal kitüntetett és im-
már 140. évfolyamába lépett folyóirat koráb-
ban megjelent különszámainak többsége 
tematikus cikkgyűjtemény. Elvétve azonban 
kismonográfia is színesíti a palettát − ilyen 
volt Simonyi Károlynak a Magyarországi fi-
zika kultúrtörténete című összeállítása.

Jellegét tekintve a Földközelben a világűr 
is kismonográfia, melyben a bevezető tanul-
mányt követően a cikkekké tördelt fejezeteket 
Frey Sándor írta. A civilben csillagászati ku-
tatásokkal foglalkozó szerző a tudománynép-
szerűsítés elkötelezettje is: az Űrvilág űrkuta-
tási hírportál (http://www.urvilag.hu) szer-
kesztője és állandó szerzője.

Az összeállítás bevezetőjében Pap László 
akadémikus, az Űrkutatási Tudományos Ta-
nács elnöke röviden összefoglalja a magyarok 
eddigi közreműködését a űrkutatásban. Ezt 
követően az űrkutatás és űrtevékenység gaz-
dasági szerepéről, felhasználásáról, vagyis 
gazdasági hasznáról olvashatunk. Külön-kü-
lön cikk foglalkozik a meteorológiai, környe-
zet- és egészségvédelmi, katasztrófavédelmi, 
mezőgazdasági, helymeghatározási, honvé-
delmi, távközlési és alkalmazott kutatási vo-
natkozásokkal, valamint az űrtechnika min-
dennapi életünkbe épülésével. Az alábbiakban 
az egyes területek bemutatása során említett 
eredmények között tallózunk.

Két-három évtizede még állandó élcelő-
dés témája volt az időjárás-előrejelzés meg-
bízhatatlansága. A meteorológiai mesterséges 
holdakkal a teljes földfelszín, illetve a légkör 
egyes rétegeinek fizikai állapotát is nyomon 

lehet követni, és a hőmérséklet, légnyomás, 
szélsebesség, páratartalom térbeli és időbeli 
változásai alapján nagy teljesítményű számí-
tógépekkel most már a több napos előrejel-
zések pontossága is lényegesen javult, még a 
bonyolult domborzattal körülvett Kárpát 
me dencére vonatkozóan is.

A légkör állapotának megfigyeléséhez 
tartozik a déli sarkvidék fölött kialakult ózon-
lyuk műholdas monitorozása is. A meteoro-
lógiai méréseknek itt környezetvédelmi ve-
tületük is van. Az ózonlyuk létrejöttéért és 
növekedéséért az üvegházhatású gázok fele-
lősek, amelyek légköri koncentrációját távér-
zékelő műholdak műszereivel mérik. De az 
1986-os csernobili atomerőmű-katasztrófát is 
azonnal észlelték odafentről, így az eseményt 
nem lehetett letagadni, sem szépítgetni. Nap-
jainkban pedig az illegális tengeri halászatot 
próbálják visszaszorítani az orvhalászok ha-
jóinak műholdas bemérésével. Hogy ne csak 
egzotikus példa szerepeljen a jelenből: a pol-
lenallergiától szenvedő több millió magyar 
műholdfelvételek alapján pontosan tájékozód-
hat, hogy az adott időben milyen a környe-
zetének parlagfű-borítottsága. Milyen kár, 
hogy a parlagfű irtására még nincs műholdas 
módszer!

A környezet folyamatos nyomon követé-
se teszi lehetővé a műholdas katasztrófavédel-
met, egyebek között a nehezen megközelít-
hető területeken pusztító erdőtüzek helyének 
pontos meghatározását, a tengerfelszínen úszó 
olajfoltok méretének megállapítását, jégtáb-
lák vonulásának követését, földrengések 
pusztításainak azonnali felmérését, árvizek 
előrejelzését stb. Itt lényeges, hogy a műholdas 
adatgyűjtés elősegíti a katasztrófa gyors elhá-
rítását, esetenként pedig a megelőzését is. 

A műholdas helymeghatározás azon kevés 
tevékenység egyike, amelynél a szolgáltatást 

igénybe vevő eleve tisztában van azzal, hogy 
vevőkészüléke mesterséges holdakkal tartja a 
kapcsolatot. Az azonban már kevésbé köztu-
dott, hogy a műholdas globális navigáció nem 
azonos a GPS-sel, léteznek más rendsze rek is. 
Európa éppen most fáradozik saját műholdas 
globális navigációs rendszerének kiépítésén.

A műholdas televíziózás életünk részévé 
vált, de a műholdas távközlésnek is sok más 
szegmense van: a lottószelvény elektronikus 
feladásától kezdve az interkontinentális táv-
beszélő-kapcsolaton át a műholdas mentő-
rendszerekig. Az 1982 óta működő, eredetileg 
szovjet–amerikai KOSZPASZ-SARSAT mű-
holdas mentőrendszer mára már öt ország 
együttműködésévé vált, és segítségével eddig 
húszezernél is több emberéletet sikerült meg-
menteni.

Az alkalmazott kutatások közül az anyag-
tudományi és űrorvos-tudományi eredmé-
nyek bemutatását emeli ki a recenzens, a be-
épülő űrtechnológiai vívmányok közül pedig 
ízelítőként a lenyelhető hőmérőt és az űrál-
lomásokhoz kidolgozott víztisztító technoló-
gia földi alkalmazását.

Az érdekes és információgazdag szöveget 
színes ábraanyag szemlélteti − a színes jelző 
eredeti értelmében. A 48 oldalnyi belív min-
den lapja legalább egy színes képet tartalmaz, 
így ez a különszám a Természet Világa első 
tel jesen színes kiadványa. Efeletti örömünk-
ben azonban nem felejthetjük el, hogy a 
színes megjelenés állandóvá tétele nem a lap 
készítőinek szándékán, hanem csakis az anya-
giakon múlik.

A különszámban felvonultatott informá-
ciók segítségével bárki meggyőződhet arról, 
hogy az űrtevékenység egyáltalán nem fölös-
leges „luxus”, és nem is csupán a nagyhatal-
mak számára elérhető vívmány. És amíg egy 
alacsony pályán keringő műhold egyszer 
körbekerüli a Földet, a cikkeket is végig lehet 
olvasni. A műhold persze kering tovább − ha-
sonlóképpen az egyes cikkekhez, képekhez 
is vissza-vissza lehet térni az alaposabb befo-
gadás érdekében. Ráadásul az igényes tartal-
mú és kivitelű, hasznos és tanulságos időtöl-
tést kínáló kiadvány olcsóbban megvehető, 
mint egy mozijegy. (Földközelben a világűr, a 
Természet Világa különszáma, 2008, 48 o.)

Szabados László
csillagász

Könyvszemle
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filmkluB az akadémián – 2009 tavasz
Válogatás az elmúlt évek kiemelkedő hazai tudományos-ismeretterjesztő filmjeiből.

Vetítés szerdánként: 17.30-tól Magyar Tudományos Akadémia Székházában
(1051 Budapest Roosevelt tér 9. II. emelet, Nagyterem),

utána beszélgetés a film készítőivel és az adott kutatási téma szakértőivel.

Március 4. 17.30 • mosonyi szabolcs – pannon sivatag (2008. 29’)
A 40. Magyar Filmszemle díjnyertes filmje az elsivatagosodásról • Vendég: Kertész Ádám, 

az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet tud. osztályvezetője

Március 11. 17.30 • ifj. kollányi ágoston – korhadó múlt, porladó jövő (2008. 25’)
A 40. Magyar Filmszemle díjnyertes filmje a bükkábrányi ősciprusokról • Vendég: Ifj. Kollányi 

Ágoston; Kordos László, a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója, és Babinszki Edit, 
a MÁFI munkatársa

Március 18. 17.30  • török zoltán – vidrasors (2007. 51’)
A 39. Magyar Filmszemle díjnyertes filmje • Vendég: Török Zoltán, és Csorba Gábor, 

a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa

Március 25. 17.30 • kóthy judit, topits judit – forró ősz a hidegháborúban 
– magyarország 1956-ban (2006. 56’) 

A 38. Magyar Filmszemle díjnyertes filmje • Vendég: Kóthy Judit és Topits Judit, 
valamint Rainer M. János, az 1956-os Intézet főigazgatója

Április 1. 17.30 (Kisterem) • tóth zsolt marcell – Budapesti vadon (2006. 50’)
A 38. Magyar Filmszemle díjnyertes filmje fővárosunk élővilágáról • Vendég: Tóth Zsolt 

Marcell, és Winkler Róbert újságíró

Április 8. 17.30 (Kisterem) • szekeres csaba – nexus (2008. 62’)
A 40. Magyar Filmszemle Kollányi Ágoston díját elnyert filmje • Vendég: Szekeres Csaba, 

és Pléh Csaba, az MTA rendes tagja

Április 15. 17.30  (Kisterem) • szekeres csaba – három gyermek, három sors (2009. 52’)
Vendég: Szekeres Csaba, és Csépe Valéria, az MTA főtitkárhelyettese

Április 22. 17.30 • molnár attila dávid – farkaslesen (2006. 52’)
Vendég: Molnár Attila Dávid, és Csányi Vilmos, az MTA rendes tagja

Felvilágosítás: www.mta.hu/filmklub • tel.: 411-6321 • e-mail: redey.soma@office.mta.hu
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Ajánlás a szerzőknek
1. A Magyar Tudomány elsősorban a tudo-

mányterületek közötti kommunikációt szeretné 
elősegíteni, ezért elsősorban olyan kéziratokat 
fogad el közlésre, amelyek a tudomány egészét 
érintő, vagy az egyes tudományterületek sajátos 
problémáit érthetően bemutató témákkal foglal-
koznak. Közlünk témaösszefoglaló, magas szintű 
ismeretterjesztő, illetve egy-egy tudományterület 
újabb eredményeit bemutató tanulmányokat; a 
társadalmi élet tudományokkal kapcsolatos ese-
ményeiről szóló beszámolókat, tudománypoliti-
kai elemzéseket és szakmai szempontú könyvis-
mertetéseket, de lapunk nem szakfolyóirat, ezért 
a szerzőktől közérthető, egy-egy tudományterület 
szaknyelvét mellőző cikkeket várunk.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmányok 
esetében általában nem haladhatja meg a 30 000 
leütést (ez szóközökkel együtt kb. 8 oldalnak felel 
meg az MT füzeteiben), ha a tanulmány ábrákat, 
táblázatokat is tartalmaz, kérjük, ezek várható 
felületével csökkentsék a szöveg mennyiségét. Be-
számolók, recenziók terjedelme ne haladja meg 
a 7–8000 leütést. A teljes kéziratot MS Word .doc 
vagy .rtf formátumban interneten vagy mágnes-
lemezen (CD-n) és 1 kinyomtatott példányban 
kell a szerkesztőségbe beküldeni. 

3. Legfeljebb 10 magyar kulcsszót és a közle-
mények címének angol fordítását külön oldalon 
kérjük. A tanulmány címe után a szerző(k) nevét, 
tudományos fokozatát, a munkahely(ek) pontos 
megnevezését, és ha közölni kívánja(ják), e-mail 
címét(eit) kell írni. A külön lapon kérjük azt a 
levelezési és e-mail címet, telefonszámot is, ahol 
a szerkesztők a szerzőt általában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dőlt (italic), 
(esetleg félkövér – semibold) formázás alkalmazha-
tó; r i t k í t á s, VERZÁL, kiskapitális (small 
capi tals, kapitälchen) és aláhúzás nem. A 
jegyzeteket lábjegyzetként kérjük megadni.  

5.  A képek, ábrák érkezhetnek papíron, leme-
zen vagy e-mail útján. Kérjük a szer zőket: tartsák 
szem előtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; formátu-
ma B5 – tehát ne használjanak színeket, és vegyék 
figyelembe a megjelenő oldalak méreteit. Általá-
ban: az ábrák és magyarázataik legyenek egysze-

rűek, áttekinthetők. A lemezen vagy e-mailben 
érkező képeket lehetőleg .tif vagy .jpg formátum-
ban kérjük; fekete-fehérben, min. 150 dpi felbon-
tással, és nagyságuk ne haladja meg a végleges 
(vagy annak szánt) méreteket. A közlemény szö-
vegében tüntessék fel az ábrák kívánatos helyét.

6. A hivatkozásokat mindig a köz lemény vé-
gén, ábécé-sorrendben adjuk meg, a lábjegyzetek-
ben legfeljebb utalások lehetnek az irodalomjegy-
zékre. Irodalmi hivatkozások a szövegben: (szerző, 
megjelenés éve – Balogh, 1957; Feuer et al., 2002). 
Ha azonos szerző(k)től ugyanazon évben több 
ta nulmányra hivatkoznak, akkor a közleményeket 
az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük megkülön-
böztetni mind a szövegben, mind az irodalomjegy-
zékben. Különösen ügyeljenek a bibliográfiai 
adatoknak a szövegben, ill. az irodalomjegyzékben 
való egyeztetésére! Kérjük: csak olyan és annyi 
hivatkozást írjanak, amilyen és amennyi elősegíti 
a megértést. Számuk ne haladja meg a 10–15-öt.

7. Az irodalomjegyzéket ábécé-sorrendben 
kérjük. A tételek formája a következő legyen:

• Folyóiratcikkek esetében: Feuer, Michael J. 
– Towne, L. – Shavelson, R. J. et al. (2002): 
Scientific Culture and Educational Research. The 
Educational Researcher. 31, 8, 4–14.

• Könyvek esetében: Rokkan, Stein – Urwin, 
D. W. – Smith, J. (eds.) (1982): The Politics of 
Territorial Identity: Studies in European Regio-
nalism. Sage, London

• Tanulmánygyűjtemények esetében: Ha lász 
Gábor – Kovács Katalin (2002): Az OECD tevé-
kenysége az oktatás területén. In: Bábosik István 

– Kárpáthi Andrea (szerk.): Összehasonlító peda-
gógia – A nevelés és oktatás nemzetközi perspek-
tívái. Books in Print, Budapest

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány 
kefelevonatokat nem küld, de még az elfogadás 
előtt minden szerzőnek elküldi egyeztetésre köz-
leménye szerkesztett példányát. A tördelés során 
szükséges apró változtatásokat a szerző időpont-
egyeztetés után a szerkesztőségben ellenőrizheti.

9. A cikkeket a lap internetes oldalán, s az 
idő szakos CD-mellékleten is megjelentetjük. Kér-
jük, jelezzék, ha ehhez nem járulnak hozzá.


