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Kenesei István • Bevezetés

A nyelvtudomány
technológiai evolúciója
BEVEZETÉS
Kenesei István
a nyelvtudomány (MTA) doktora, MTA Nyelvtudományi Intézet
kenesei.istvan@nytud.mta.hu

Az intézményes nyelvtudományt közhelyszerűen a szanszkrit nyelvet a latinnal és a görög
gel rokonító William Jones (1746–1794) az
akkori Calcuttában (mai nevén Kolkatában)
1786-ban tartott előadásától eredeztetik. Az
ennek nyomán kialakult történeti és összehasonlító nyelvészet eszköztára jószerivel a
papír és a ceruza volt. Ha pedig még hozzávesszük a Jonest jó másfél évtizeddel megelőző (egyébként inkább csillagász) Sajnovics
János (1733–1785) és az őt követő nyelvészeknek a finnugor nyelvrokonság kutatásához
szükséges felszerelését, legfeljebb a sítalpakkal
egészül ki az előbb említett eszköztár, s ez a
helyzet a 20. század elejéig alig változott.
Ezzel szemben a természettudományok
mindig is eszközfüggők voltak. Jóllehet már
az ókorban is megfigyelték az égitestek mozgását, és ebből értékes következtetéseket von
tak le, az akkor felállított elméletek jobbára
spekulatívak voltak, s nem tapasztalati, kísérletes alapokon nyugodtak. Az „új tudomány”
Francis Bacon (1561–1626) és Galileo Galilei
(1564–1642) által lerakott empirikus fundamentumai kritikus módon és mértékben tá
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maszkodtak már a mai értelemben is műszereknek nevezhető tárgyakra.
A hollandok által földi messzelátásra kialakított (lencsés) távcsövet például Galilei
használta először az égitestek megfigyelésére,
felfedezte segítségével a Jupiter holdjait, a
Hold domborzatát, s ezzel létrehozta a modern csillagászatot. Az első természettudományos akadémia, a Royal Society már egy évvel
a megalapítása után kinevezte a „kísérletek
kurátorának” a sok mindenhez értő Robert
Hooke-ot (1635–1703), hogy megfelelő gondoskodás történjék a kísérletekhez szükséges
eszközökről. Isaac Newton (1642–1727),
ugyane társaság első elnöke pedig megalkotta a tükrös távcsövet, amit a fényképezés lehetőségével kiegészítve az optikai teleszkópok
különféle típusai követtek a 20. század közepéig, amikor a nem látható jelek tartományában működő (rádió-, infravörös-, ultraibolya,
röntgen-, gamma-) távcsövek, valamint a
világűrbe telepített eszközök jelentkezésével,
s ezzel párhuzamosan a számítógépek ugrásszerű fejlődésével a csillagászat gyökeresen
átalakult.

De felmutathatnánk a távcsővel szinte egy
időben feltalált (fény)mikroszkóp és további
változatainak hatását a biológiára, vagy a fizika történetét jellemző eszközeinek, műszereinek fényében – Newtontól Coulomb-on,
Faraday-n és társaikon át egészen a több mint
tízezer tudós és mérnök által 7,5 milliárd euró
költséggel felépített Nagy Hadronütköztetőig,
amely az elemi részecskék korábban csak elméletileg feltett tulajdonságait vizsgálja, illetve igazolja. Michael Faraday (1791–1867)
elektromágnesességi kísérletei különösen ér
dekesek számunkra, mivel ekkor még a gya
korlati kérdések vezettek az elméletek születéséhez, s így James Clerk Maxwell (1831–
1879) híres egyenleteihez. A kémia 18. századi
kialakulásában is nagy szerephez jutottak a
pontos mérlegek, a nagy üveglombikok, és
az ezek számára kialakított laboratórium,
mely szó egyébként a latin laborare (dolgozni)
igéből ered, és eredetileg azt a helyet jelölte,
ahol (a tudósok) dolgoztak.
Ezekhez az eszközigényes tudományokhoz képest a nyelvészet még mindig az olcsóbb vállalkozások közé tartozik, ha manapság már nem elégszik is meg a ceruzával és a
papírral, de továbbra is tisztelettel vegyes
irigységgel tekint a számára mintát képviselő
természettudományokra. A technológiai fej
lődés azonban a humán tudományokat is
megváltoztatta. Közöttük a nyelvvel foglalkozó tudósok az elsők között vették birtokba
az eredetileg más célokra feltalált eszközöket,
de a technológiai környezet az utóbbi évtizedekben egyre jobban hatott tudományunk
művelésére, részben extenzív módon: olyan
hatalmas adatmennyiség elemzését lehetővé
téve, ami korábban elképzelhetetlen volt, és
intenzív módon is: elérhetővé téve részletes
és egzakt analíziseket, amelyek a nyelv olyan
interdiszciplináris megközelítése felé orien-

tálták a kutatásokat, mint például a nyelv és
az elme neurológiai bázisának problémái. A
Magyar Tudomány Ünnepének 2015. évi
eseményein a Nyelvtudományi Intézet
(NYTI) központi rendezvénye ezt a témakört
járta körül. Az MTA Székházában elhangzott
előadásokból e válogatás ötöt tartalmaz.
A nyelvészet első „műszerfüggő” ága a
műszaki és orvostudományokhoz szorosan
kötődő fonetika volt, hiszen a hanghullámok
fizikai (akusztikai) jellemzői, illetve a hangképzés és a hallás fiziológiai vonatkozásai e
diszciplínák eredményeit és ezekkel együtt
eszközeit is haszonnal alkalmazhatták, amint
ez Gráczi Tekla Etelka írásából is kiviláglik.
Sok illusztráció igazolja, hogy a technikai
fejlődés hogyan tette lehetővé az egyre újabb
tartományokra kiterjedő egyre pontosabb
méréseket.
A modern pszichológia már a kezdetektől
műszerfüggő volt. Az idegrendszeri folyamatok vizsgálatának módszerei, valamint a kísérletek megismételhetőségének a követelményei is ebbe az irányba kényszerítették a kutatókat. A nyelvészet viszonylag új, kísérletes
paradigmája a Káldi Tamás által itt bemutatott esetben a vizuális feldolgozás tanulmányo
zására kialakított szemmozgáskövető nyelvtu
dományi alkalmazásának előnyeit mutatja be.
A kísérletek az elméleti nyelvészet gondol
kodási körébe is betörtek az elmúlt tíz-tizenöt
évben. A nyelvtanilag helyes, illetve helytelen
mondatok megítélése, valamint a mondatok
értelmezési lehetőségeinek rangsorolása izgalmas kérdés, amit ma már online kérdőívekkel
is szoktak tanulmányozni. De hasonlóan
érdekes a nyelvelsajátítás folyamatában is
vizsgálni az értelmezési változatok kialakulását. Pintér Lilla itt közölt cikke is igazolja,
hogy számítógépes feldolgozás nélkül az elméleti nyelvészet sem tudna előrelépni.
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Az elektronikus hordozókon létező szövegek mennyisége a nyelvészeti elemzésnek
is új feladatokat ad. A NYTI hatalmas szöveg
testeket, szaknyelven korpuszokat gondoz és
tesz hozzáférhetővé a kutatói közösség számá
ra. Korszerű kutatás korpusznyelvészeti eszközök nélkül ma már elképzelhetetlen. Ezek
bemutatása és további fejlesztési lehetőségei
a tárgyai Sass Bálint írásának.
Végül a NYTI egy több évtized alatt elvég
zendő feladatának számítógépes hátteréről
szól Simon László cikke. A magyar nyelv
nagyszótára húsz kötetének előállítása az
MTA egyik legnagyobb vállalkozása, és egyben egyik legrégebbi adósságának a törlesztése. A folyton változó technikai környezet
megújuló kihívásokkal szembesíti a Nagyszótáron dolgozó munkatársakat, akiknek az is
a feladatuk, hogy a nagyközönségnek hama-
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rosan elektronikus felületen is hozzáférhetővé tegyék a szótárnak ez év végére már hat
kötetnyi anyagát.
Befejezésül fontosnak tartom megemlíteni, hogy az itt szereplő írások szerzői mind
a NYTI fiatalabb munkatársai közül kerültek
ki: többen még a doktori fokozatuk megszerzése előtt állnak. Ez alkalommal ugyanis úgy
gondoltuk, demonstrálhatjuk, hogy a következő nemzedékekben milyen ambiciózus és
tehetséges tudósaink vannak, és egyben lehetőséget adunk arra, hogy a tudomány olyan
„szentélyében” mint az Akadémia Székházának Nagyterme, illetve egy olyan tekintélyes
fórumon, mint a Magyar Tudomány mutathassák be kutatásaikat.
Kulcsszavak: nyelvészet, technológia, számító
gép, kísérletek, szótár

A BESZÉDKUTATÁS
TECHNIKAI ALAPÚ
FEJLŐDÉSE
Gráczi Tekla Etelka
PhD, MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály
graczi.tekla.etelka@nytud.mta.hu

1. A beszédkutatás
A beszédkutatás vagy fonetika a beszéd képzésével, akusztikai lenyomatával és feldolgozásának alsóbb szintjeivel foglalkozik. A fonetika a beszédképzés vizsgálatakor a beszédképző szervek felépítését és működését, a
beszéd fizikai-aerodinamikai feltételeit és
következményeit, az akusztikai jellemzők
kutatása során a létrejött rezgések fizikai tulajdonságait, a feldolgozás vagy észlelés (per
cepció) górcső alá vételekor pedig a hallás
folyamatát, majd az így az agyhoz jutott
információk kisebb (jelentés nélküli) nyelvi
egységeknek való megfeleltetését elemzi. Ezek
alapján három nagyobb területre: artikulációs,
akusztikai és percepciós fonetikára oszthatjuk
a tudományágat. Egy másik felosztási lehetőség, hogy a beszéd mely vetületével foglalkozik a vizsgálat. A közlés egyrészt beszédhangokból épül fel, amelyek a fonémák (a
nyelv legkisebb, jelentés nélküli egységeinek)
aktuális megvalósulásai, másrészt a szupraszeg
mentumokból vagy prozodémákból, azaz a
fonémák „fölötti” egységekből, amelyek a
beszéd „zenei” jellemzői (beszéddallam, szünet, intenzitás, beszéd- és artikulációs tempó,
ritmus, hangszínezet – vö. Gósy, 20041). Ter

mészetesen ezek mellett alkalmazott fonetiká
ról is beszélhetünk, melynek tárgya a gyakorlati alkalmazások területei (például beszédtechnológiai, beszédzavar-diagnosztikai,
nyelvtanítási felhasználások).
2. Az eszközfonetika megjelenése
A legelső fonetikai megjegyzések már az
időszámításunk előtti 800-as években megjelentek a szanszkrit grammatikákban, majd
az ókorban például a görögök, rómaiak, per
zsák munkáiban is található néhány fonetikai
témájú részlet. Ezek egy része a mai napig
érvényes vagy kisebb módosításokkal alkalmazható, mint például a beszédhangok kategorizálása (MacMahon, 2013). Mivel a
szanszkrit grammatikák fonetikai leírása a
védák helyes felolvasását kívánta lehetővé
tenni, ezek a beszédképzés precíz leírását és a
beszédhangok csoportosítását és hosszabb
beszédfolyamok néhány szupraszegmentális/
prozódiai jellemzőit mutatják be. Az ókori
indiai leírásokkal szemben a görög és római
grammatikák főként az észleleti (perceptuális)
jegyek mentén dolgozzák fel a hangzókat,
1

A szupraszegmentumoknak többféle felosztása is lehetséges, melyek közül ez a felosztás terjedt el a magyar
szakirodalomban.
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azonban kevésbé előremutatóak (Kemp,
1995).
Mindezek, és még egészen a 19. századig
megjelent megjegyzések vagy akár könyvek
szükségszerűen a saját beszéd megfigyelésén
alapultak. A legelső fonetikusok saját beszédüket, beszédképző szerveiket figyelték meg
egy-egy szó nagyon gondos kiejtése közben,
így gyakorlatilag izolált (egymástól külön
ejtett) hangok leírását tudták megadni. Ezzel
az egyes beszédhangok közötti eltéréseket
nagyon részletesen le tudták írni, és egyes
nyelvek közötti különbségeket is észrevettek
(Tillmann, 1995). Így született még Kempelen
Farkas könyve is, amelyben részletesen elemzi a beszédképző szerveket, és a beszédhangok
képzésének részletes leírását adja ([1791] 1989).
Azonban már ezzel a tudással is lehetőség nyílt
számára, hogy megépítse az első beszélő gépet.
Kempelen gépe a megfigyelt artikulációs
mozgásokat próbálta egyszerű eszközökre
átvinni. A tüdőt például egy fújtató képviselte, az ajkak működését egy gumicső megfelelő befogásával lehetett utánozni.
Az első nem megfigyelésen alapuló mérések egyike Charles Darwin nagyapjához,
Erasmus Darwinhoz köthető, aki a szájüregbe vékony fóliahengert helyezett, amely a
különböző magánhangzók ejtésének megfelelő nyelvállások következtében eltérően deformálódott (1803, idézi Tillmann, 1995).
Technikai eszközöket a 19. század második
felétől használnak a fonetikai kutatásokban.
Ekkor jelenik meg Jean-Pierre Rousselot abbé
Principes de phonétique experimentale című
könyve (1897–1908), amelyhez az eszközfonetika kezdetét kötik.
A technikai eszközök bevonása természetesen nem minden tudós számára volt ekkor
még elfogadott. Például Henry Sweet 1911ben még csak segédanyagként fogadja el az
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eszközfonetika eredményeit, és megjegyzi,
hogy a gyakorlott nyelvész fonetikus füle a
döntőbíró (idézi Kemp, 1995). Ennek ellenére ekkor már a magyar fonetikában is megjelenik a kísérleti eszközök alkalmazásának
igénye, hogy minél pontosabb, megismételhető kutatásokat lehessen végrehajtani (Balassa, 1900; Gombocz, 1900). Az első magyar
eszközfonetikai vizsgálatok szintén ebben az
időben jelentek meg (Gósy – Olaszy, 1985):
Balassa (1887) műszájpadlás segítségével a
szájpadlás és a nyelv érintkezését vizsgálja a
beszédhangok képzése során, amit ő stomato
skopiának nevez.
Nyilvánvaló, hogy egy eszközöket haszná
ló tudomány előtt egyre nagyobb teret nyit
a technológia fejlődése. Az artikulációs vizsgálatok eszközösítése mellett a beszéd rögzítésének és a rezgések megjeleníthetőségének
lehetősége játszotta a legnagyobb szerepet a
fonetikai kutatások fejlődésében. A hanganyag felvétele lehetőséget adott visszajátszásra, így egyrészt az ismételt elemzésekkel az
egyre precízebb eredmények, másrészt az
ugyanazon a mintán végzett több szempontú vizsgálatok, valamint a nagy adatközlőszám
is elérhetővé váltak. A First Sounds (URL1)
kutatóinak vizsgálatai alapján a legelső hangrögzítés Édouard-Léon Scott de Martinville
eredménye volt. Az ő phonograph-ja a fül
működését utánozva fogta fel a hangrezgéseket, amelyeket ezután papírra rajzoltatott ki
(1860 körül). Ez a munka jó időre feledésbe
merült, Thomas Edison a phonautograph –
tehát a hangot visszajátszani is tudó szerkezet
– feltalálásakor (1877) nem ismerte Scott mun
káját, csak később, a képi rögzítés (vagyis a
phonograph újbóli) feltalálásához való kutatásaikor fedezte fel.
A fonetikai kutatásokban az első képileg
rögzített felvételeket kimográffal készítették,

amit Carl Ludwig orvos eredetileg vérnyomás
mérésre szánt (Tillmann, 1995; Booth, 1997).
Az eszköz egy gumicső segítségével vezeti el
a rezgéseket, melyeket végül egy körben forgó
papírra rajzol ki. Ez a készülék egyszerre több
rezgésjelet is tudott rögzíteni, így például a
szájból kiáramló levegő és a gége (hangszala
gok) rezgéseit is egy időben ki tudta rajzolni.
Később a spektrográfok használata terjedt el.
Ma már a számítógépek és a memória,
valamint a tárhelyek méretének folyamatos
bővülésével a fonetikai kutatások minden
ágának egyre nagyobb terek nyílnak. A szoftverek és az eszközök lehetővé teszik a hangzó
anyag és az esetleges artikulációs csatornák
párhuzamos rögzítését és elemzését.
3. A 21. század eleji fonetika
technológiai háttere és előzményei
3.1 .Artikulációs fonetika • Az artikulációs fone
tika a kezdetekben egyszerű, kreatív megoldásokat alkalmazott. Darwin fent említett
fóliahengere a nyelv és általában a szájüreg
formáját rajzolta ki az egyes beszédhangok
ejtésekor (1803, idézi Tillmann, 1995).
A kezdetekben például egy csörgőszerű
eszközt is alkalmaztak, mely egy fémlap és
egy rugóhoz rögzített csörgő, nyéllel. Ez az
eszköz a nyelet a gégéhez tartva a hangszalagok rezgését átvéve jelezte a zönge meglétét
az artikuláció során (leírja: Gombocz, 1900).
Ugyanakkor már Rousselot abbé könyvében
(1897–1908) is pontosabb megoldások találhatóak. A nyelv és a szájpad érintkezését fes
téssel elemezte, azaz a nyelvet bekente egy
speciális eleggyel, amely a szájpaddal való
érintkezés során megfestette annak az adott
hangzó képzésben részt vevő területét. Ez a
palatográfia, fordítottja a lingvográfia. Még
a 20. század végén is használták ezeket. Bolla
Kálmán (1995) hangatlaszában például min-

den egyes beszédhangnál mindkét festésről
közölt képet (palato- és lingvogram). Ugyanakkor már a 19. század végén is megjelent a
műszájpad, amely a beszélő szájpadlásához
igazítva felveszi a nyelvvel való érintkezési
pontokat (vö. például Balassa, 1887). Természetesen ezen módszer esetében is értelmezni
kell a szerzők eredményeit az eszköz függvényében. Erről szólt Gombocz Zoltán és Balassa József vitája (Balassa, 1908; Gombocz,
1908): Gombocz megkérdőjelezte Balassa
eredményeit az alkalmazott műszájpad méretei miatt. Szerinte annak több mint 1 mmes vastagsága nem tette lehetővé a természetes
artikulációt, míg Balassa a kettejük eredményei közötti eltérések okát az adatközlők, a
vizsgált nyelvjárás és a módszer eltérésében
látja. A módszer továbbfejlesztése az elektro
palatográf kifejlesztése volt, amely egy vékony
műszájpadlás, mely több mérési pontot tartalmaz. Ezekből a pontokból az elektródák
vezetik el a jelet, amely akkor keletkezik, ha
a nyelv az adott pontot érinti, és záródik az
elektromos kör (Stone, 2010). Ez az eszköz
már a beszédhang képzése során több pillanat
rögzítését is lehetővé teszi, azaz nem csak egy
„statikus” képet ad a vizsgált mássalhangzóról.
A hangszalagok működését Rousselot a már
ismertetett kimográffal elemzi. Rögzítette a
beszédjel rezgésképét, illetve a gégéről elvezetett rezgésképet. Ezzel kimutatta, hogy míg
a francia b hangzó teljes időtartamában rezeg
nek a hangszalagok, a német b esetében csak
az ajkak eltávolodása (a felpattanás) után
kezdődik meg a rezgés, ami a francia p-hez
teszi hasonlóvá, továbbá, hogy a német p ese
tében a felpattanás után csak később indul
meg a hangszalagrezgés.
A mai kutatásokban többféle módszer
közül is választhatunk a nyelv működésének
vizsgálatához. Ilyen például az EMA (Electro
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magnetic Articulograph), az elektromágneses
artikulográf, amely elektromágneses mezőt
hoz létre, amelyben érzékeli a kísérlethez elhelyezett szenzorok helyzetét, mozgását. A
korábbi modellek csak az artikulációs szervek
re korlátozták méréseiket, míg ma már olyan
változat is elérhető, amely egy kiterjesztett
térben további szenzorokat is fel tud dolgozni (URL2). Így az artikuláció mellett lehetővé válik a gesztusok vizsgálata is, amely az
artikulációs fonetikát kiterjesztheti akár kom
munikációs, alkalmazkodási kutatások irányába is. Ezen eszköznek is vannak korlátai
(például Hoole – Nguyen, 1997; Yunusova
et al., 2009). Például akkor is kapunk mérési
értéket, amikor a szenzort valójában nem
érzékeli az eszköz. Ezek az esetek jól kezelhe
tőek egy meghatározott tévesérték-határ fe
letti adatok elhagyásával (Kroos, 2008).
A hangszalagrezgés vizsgálatának lehetősége is kezdetben a leleményességen alapult,
amint azt a csörgőszerű eszköz is mutatja,
majd a technika fejlődésével a korszerű eszközök is megjelentek. A három bemutatott
eszközt („csörgő”, kimográf, elektroglottográf)
az 1. ábrán szemléltetjük. A hangszalagok mű
ködését ma már elektroglottográffal (glottis =
hangrés, azaz a hangszalagok közötti rés) vagy
laryngográffal (larynx = gége) végzik. Az eszköz két vagy több, a gégéhez rögzített elekt
ródából és egy az elektromos jelet feldolgozó
egységből áll, amely a hangszalagok működéséről készített felvételt a számítógéphez
továbbítja. A rendszer a hangszalagok érintkező felületének nagyságát a nyaki bőrre
vezetett minimális áram kiváltotta impedanciájával méri. Ezzel a módszerrel közvetlenül
rögzíthető a hangszalagok közeledése és távolodása, a zárt vagy nyitott állapot időaránya.
3.2. Akusztikai fonetika • A korai eszközök
között említettük a kimográfot, amellyel több
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1. ábra • A hangszalagok működésének három vizsgálati lehetősége a kezdetektől napjainkig. Fent egy 19. századi rugós csörgő,
középen egy kimográf, lent pedig egy elektro
glottográf (vagy laryngográf) látható.
csatornán lehetett kirajzoltatni a beszéd egyegy paraméterét, mint például a hangszalagrezgés vetületét és magának a beszédjelnek az
akusztikai lenyomatát. A mai technológia ezt
nyilvánvalóan ugyancsak tudja, de nem csak
a helyben bemondott, hanem a korábban
rögzített felvételeket is beolvashatjuk. Az
egyes szoftverek többféle megjelenítést is lehetővé tesznek, így nem csak külön elemezhe
tő a rezgéskép és a hangszínkép, hanem együtt
is, valamint nem a felvétel során kell beállíta
nunk, hogy milyen paramétereket szeretnénk
elemezni, hanem később is választhatunk. Az
is nyilvánvaló evidencia, hogy számos szoftver
áll a kutatók rendelkezésére – egy részük ingyenesen elérhető, míg mások licenchez
kötöttek. A talán leggyakrabban alkalmazott
felvételi és elemző szoftver a Praat (Boersma
2001; Boersma – Weenink, 2015).

Az akusztikai elemzések példájaként egy,
a hangszalagok működésére visszautaló kísérletből mutatunk be példát. A 2. ábra felső
részén egy spektrogramon egy, a hangszalagok rezgésének folyamatos emelése, majd
ereszkedése (glissando) során képzett á hang
lenyomatát látjuk (Gráczi – Deme, 2011). A
spektrogramon a legalsó vízszintes vonal, a
legalacsonyabb frekvenciaösszetevő az alaphang. Ezen az értéken rezegnek a hangszalagok az adott időpontban. A magasabb frek
venciaösszetevők a felhangok. A nyilak azokat
a pontokat jelölik, ahol ezek a folyamatos
vonalazódások fodrozódnak, megszakadnak,
avagy zajos összetevő jelenik meg. Ezeken a
pontokon olyan frekvenciatartományba ért
a (folyamatosan emelkedő, majd csökkenő)
hangszalagrezgés, ahol vagy a beszélő beszédképző szerveire vagy az ejtett hangra jellemző
sajátrezonanciákon rezgés található, illetve
amikor az énekes regisztert vált, azaz olyan
alaphangmagassághoz ér, ahol a hangszalagok
rezgési módját, artikulációs beállításait meg
kell változtatnia, hogy folytathassa az alaphang emelését. Ezeken a pontokon a hangszalagok működése megzavarodik. Ezt gyakorlott beszélő/énekes különféle artikulációs
stratégiákkal könnyen feloldhatja. Elemezték
a glissando mikrofonos felvételét, hogy a
hangszalagrezgésben történő átmeneti zavarokat (bifurkációkat) adatolhassák. Azt pedig,
hogy mi lehet a jelenség hátterében (azaz
milyen típusú ponthoz ért az alaphang) egy
részt ugyanebből a jelből, másrészt egy, a nyak
gégei részéhez tapasztott gyorsulásmérő segít
ségével felvett rezgés regisztrátumaiból elemezték. A 2. ábra alsó része a felvételi eszközt
mutatja, amely hétköznapi használata során
egy gitár-hangszedő. Azaz hagyományos
felhasználása során zenészek használják, míg
az eszközfonetika korai leleményességéhez

visszatérve megjelent a mai kutatásokban is.
A működési elve az, hogy a test rezgését alakítja elektromos jellé, és ezt rögzítik. A felhasz
nálási területe pedig főként a hangszalagok
alatti üregek rezgésének elemzése. Ezeket a
rezgéseket a beszédjelből csak közvetetten
nyerhetjük ki az ábrán látható hatások elem
zésével, míg az eszköz használatával rögzíthet
jük ezeket a jeleket is.
3.3. Percepciós fonetika • A beszédpercepció
vizsgálata is jelentősen támaszkodik a technológia újabb és újabb vívmányaira. A beszéd
akusztikai szerkezete nagymértékben redundáns. Ez azt jelenti, hogy több olyan akuszti
kai jegy, jellemző (kulcs) is megjelenik a
normál beszédben, amely segít egy-egy be-

2. ábra • Folyamatosan emelkedő, majd csök
kenő alaphangmagassággal ejtett (glissando) á
hang ejtésében létrejövő bifurkációk keskenyés szélessávú spektrogramon, illetve a kísérlet
ben használt felvételi eszköz: gitárhangszedő.
A nyilak (1., 2., 4.) a rövid alaphangképzési
zavarokat; a 3. összekötő vonal egy hosszabb
artikulációs nehézséget okozó szakaszt jelöl.
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szédhangról eldöntenünk, hogy mely fonéma megvalósulása lehet. Egy kérdés lehet
például, hogy a zöngés fonémák (például g, z,
zs) képzése során gyakran hosszabb-rövidebb
időre leáll a zöngeképzés aerodinamikai okok
miatt, így részben hasonlóvá válnak zöngétlen
párjukhoz (k, sz, s). Ezekben az esetekben a
beszédpercepció számos egyéb akusztikai je
gyet figyelembe véve meg tudja ítélni, melyik
mássalhangzó realizációját hallotta a hallgató.
Ilyen jegyek például a konszonáns saját vagy
a megelőző magánhangzó időtartama (a
zöngés fonéma általában rövidebb időtartamban, de hosszabb megelőző magánhangzóval
valósul meg). Jellemző az is, hogy a hangsorban elfoglalt hely (szünetet követő, azt megelőző, magánhangzók közötti, mássalhangzókapcsolat hányadik tagja) hogyan hat a zönge
arányára a mássalhangzóban. Természetes
kommunikációs helyzetben nemcsak a fonetikai jegyek, hanem a tágabb környezet is
hozzájárul a sikeres azonosításhoz. Ahhoz,
hogy felderíthessük az egyes akusztikai kulcsok szerepét a beszédpercepcióban, a további jegyeket „semlegesíteni” kell. Azaz például
olyan időtartamot megadni, amely mind a
zöngés, mind a zöngétlen mássalhangzóra
jellemző lehet, majd ebben a konszonánsban
a zönge arányát változtatni. Ehhez a „hangsebészet”, azaz a felvett természetes ejtés szoft
veres módosítása (Olaszy, 2003) és a beszédszintézis van a fonetikusok segítségére. Ezek
segítségével előállíthatnak olyan hanganyagot,
ahol csak a kívánt akusztikai jegy tér el (általában skálaszerűen). Ennek lehallgatása során
a kísérleti személy jelöli, mi hangzott el, majd
az adatokból megítélhető, hogy az adott akusz
tikai kulcs az elemzett körülmények között
hogyan hat a beszédpercepcióra – a fenti kí
sérlettel folytatva, például, hogy adott hangsorbeli helyzetben milyen arányú zöngétől
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észlelnek zöngés vagy zöngétlen fonémát az
adatközlők (Gráczi, 2013).
Egy másik magyar példa a kiegészítendő
kérdőmondatok dallammenetének észlelésében használta fel a hanganyag módosításának
lehetőségét (Gósy, 1993). A köznyelvi norma
alapján ezen mondatokban a közlés elején
található a dallamcsúcs, a dallam menete
pedig ereszkedő. A beszélők azonban gyakran
alkalmaznak a mondat végén az eldöntendő
kérdéshez hasonló emelkedő-eső hanglejtésformát. Az elemzés kimutatta, hogy ugyanazon mondatok eltérő dallammenettel való
megvalósulásakor ez utóbbi formát előbb
azonosítják a hallgatók kérdésként.
A beszédészlelés és a beszédtechnológia
eredményei természetesen egymás számára
is felhasználhatóak. A gyermekek beszédhallásának és -észlelésének vizsgálatához létrehoztak egy olyan készüléket, amelyben az
egyes beszédhangoknak csak az elsődleges
akusztikai kulcsai szerepelnek (Gósy et al.,
1987). Azaz a zöngésséget például csak a zön
ge képviseli, a magánhangzóról nem nyújt
információt a mássalhangzó szerkezete stb.
Ebből következően, ha a hallgató hallása nem
megfelelő az adott frekvencián, vagy a feldolgozás során nem tudja jól hasznosítani a
megfelelő kulcsot, a lejátszott szó helyett mást
(esetleg értelmetlen hangsort) mond vissza. A
szék szó helyett kisebb észlelési vagy hallási
probléma esetében a fék szót fogja ismételni
a gyermek, míg súlyosabb esetben akár a ló
vagy ó hangsort azonosítja.
Fordított irányú alkalmazás történt példá
ul szintetizált beszédben a beszédhangok ter
mészetesnek megfelelő időtartamának kialakítására (Olaszy, 1994). A szintetizált szöveg
meghallgatása alapján kellett a kísérleti személyeknek azokat a hangokat jelölniük, me
lyeket túl hosszúnak vagy rövidnek éreztek.

A kapott adatok alapján módosították az
időtartamokat, majd ismét percepciós kísérletnek vetették alá az eredményt. Ezzel a
módszerrel a mesterséges beszéd természetességét kívánták növelni.
4. Kitekintés

bemutatását tűzte ki célul a kezdetektől az
eszközfonetikán át napjainkig. A kezdeti lele
ményesség, amellyel egyszerű, nem specifikus
eszközök alkalmazásától a korszerű, precíz
technológiáig történő fejlődés, mely minden
eszközös tudományra szükségszerűen jellemző, a beszédkutatásban is megtalálható.

A jelen tanulmány a fonetika technológiai
alapú fejlődésének egy rövid, nem teljes körű,
de remélhetőleg izgalmas, figyelemfelkeltő

Kulcsszavak: fonetikatörténet, eszközfonetika,
beszédkutatás, nemzetközi és hazai irányzatok
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A SZEMMOZGÁSKÖVETÉS SZEREPE
A NYELVI MEGÉRTÉS MENTÁLIS
FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATÁBAN
Káldi Tamás
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet
kaldi.tamas@nytud.mta.hu

A szemmozgáskövetés módszerét már több
mint egy évszázada ismerjük, de csak az elmúlt
néhány évtizedben vált a beszédmegértés
hátterében zajló mentális folyamatok vizsgálatának általánosan használt módszerévé. A
szemmozgáskövető eszközök egyre kifinomul
tabbá váltak, melynek köszönhetően az elmé
ben rendkívül gyorsan lezajló mentális folyamatokat mára valós időben is vizsgálhatjuk.
Így a szemmozgáskövetéses vizsgálatok ered
ményei nagymértékben átrajzolták azt a képet,
amelyet a korábbi elméleti kutatások vázoltak
az ember elméjében zajló beszédértési folyamatokról. Ezek vizsgálata a pszicholingvisztika
tárgykörébe tartozik. A jelen írásban először
arra térünk ki, hogy mi indokolja a szemmoz
gáskövetés használatát a pszicholingvisztikai
kutatásokban. Ezek után bemutatjuk a pszi
cholingvisztikában leggyakrabban használt
szemmozgáskövetéses kísérlettípust, és röviden tárgyaljuk a módszer technikai hátterét.
Végül két példa segítségével megvilágítjuk a
szemmozgáskövetésnek a megértési folyamatok vizsgálatában betöltött szerepét.
A szemmozgáskövetés biológiai
és pszichológiai háttere
A szemmozgáskövetéses pszicholingvisztikai
vizsgálatok hátterében álló két kiinduló felté
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telezést a legegyszerűbben a következőképpen
foglalhatjuk össze: i) tekintetünket arra irányítjuk, amire a figyelmünk is irányul, ii) a
tekintetünket akkor irányítjuk a figyelmünk
tárgyára, amikor arra figyelünk.
Az első feltételezés egyrészről a szem bioló
giai felépítéséből következik. A retinán található fényreceptorok speciális elhelyezkedése
révén látásunk csak egy kis foltban éles: a
teljes élességű látás szöge mindössze 2°, vagyis egy, a szemünktől 64 cm-re lévő síkon egy
2,5 cm átmérőjű körben látunk élesen. Ezen
a körön kívül a látás élessége drasztikusan
csökken (URL1). Másrészről, a szem anatómiai tulajdonságairól szerzett ismereteinken
túl, szintén az első feltételezést támasztják alá
az emberi figyelemről szerzett általános ismereteink. Már William James, a „modern
kognitív pszichológia atyja”, és az ő nyomdo
kain járó számos kísérleti pszichológus is rámutatott arra, hogy figyelmünk szelektív:
pluribus intentus, minor est ad singula sensus,
azaz ’aki sokfelé figyel, semmire sem figyel
igazán’. A szelektív figyelem pedig egyúttal
azt is jelenti, hogy a megfigyelt tárgyon kívül
minden más a figyelmünkön kívül reked. A
figyelem általános tulajdonságaiból fakadóan
a vizuális figyelem is erősen szelektív: miközben kénytelenek vagyunk arra irányítani a
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tekintetünket, amire figyelünk, természetszerűleg kizárunk, vagy háttérbe szorítunk min
den mást.
A feltételezés érvényességét Alfred L. Yar
bus (1967) mára klasszikussá vált kísérlete is
alátámasztja. Yarbus a kísérleti személyeinek
Ilja Repin Egy váratlan vendég című festményét mutatta be, és a képpel kapcsolatban
instrukciókat adott. Az instrukciók többek
között a következők voltak: „Figyeld meg a
képet!”, „Próbáld megbecsülni, hogy hány
évesek a képen szereplő személyek!” „Állapítsd
meg, hogy a képen szereplők gazdagok-e vagy
szegények!”. Yarbus a képre eső nézéseket
tanulmányozva azt tapasztalta, hogy az instrukciótól függően a kísérleti személyek más
hová irányították tekintetüket: amikor csak
megfigyelni kellett a képet, a kísérleti személyek szinte minden főbb részletre rápillantottak, amikor a képen szereplők életkorát kellett
megbecsülni, a nézések zömmel a figurák
arcára estek, amikor pedig az anyagi státuszt
kellett megállapítaniuk, a kísérleti személyek
zömmel a figurák ruháját, valamint a berendezési tárgyakat nézték. Yarbus kísérlete tehát
bizonyítékkal szolgált arra a feltételezésre,
hogy arra nézünk, amire figyelünk.
Egy másik, szintén klasszikus kísérlet ered
ménye a vizuális figyelem szelektív mivoltára
mutat rá. Ulrich Neisser 1979-es kísérletében,
egy képernyőn két csapat kosárlabdázó embert mutatott be. Az egyik csapat tagjai fehér,
a másik csapaté fekete ruhát viseltek. A játékosok egy körben mozogva véletlenszerűen
labdákat adogattak egymásnak. A kísérleti
személyek feladata az volt, hogy számolják
meg, vajon hány alkalommal kapott fekete
játékos labdát. A videó felénél egy sárga esernyőt tartó hölgy jelent meg, és sétált át a játékosok között. Mivel a kísérleti feladat a
passzok megszámlálása volt, és az esernyős
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hölgy említve sem volt a kísérlet instrukciói
ban, a kísérleti személyek 79%-a nem vette
észre az képernyő közepén átvonuló alakot.
Yarbus és Neisser kísérleti eredményei rámutatnak tehát az első kiinduló feltételezés helyességére.
A második kiinduló feltételezés érvényességét Roger M. Cooper (1974) kísérleti ered
ményei, valamint az erre a munkára építő
kísérletes munkák sorozata támasztja alá.
Cooper történeteket játszott le kísérleti személyeinek, miközben azok egy kilenc mezőre osztott képernyőt láttak maguk előtt. Az
egyes mezőkben a történetben szereplő tárgyak és személyek voltak láthatók. A kísérlet
instrukciója szerint a történetet végig kellett
hallgatni, majd az azt követő, a történet meg
értését tesztelő kérdésekre válaszolni.1 Cooper
az egyes mezőkbe eső nézések időzítését
vizsgálva azt találta, hogy a kísérleti személyek
tendenciózusan arra az entitásra néztek, ami
éppen a történetben megemlítésre került,
ráadásul úgy, hogy a nézések gyakran már az
adott entitásnak megfelelő szó elejének elhangzásakor az adott entitásra estek. Cooper
legfontosabb eredményei alátámasztják a
második kiinduló feltételezést: tekintetünket
akkor irányítjuk egy bizonyos entitásra, amikor arra gondolunk vagy figyelünk. Ez a folyamat egyfelől rendkívül gyors (gondoljunk
arra, hogy már a szó elhangzásának időpillana
tában lezajlik vagy elkezdődik), másfelől au
tomatikus.
1

A pszichológiai kísérleteknél a kísérleti személyek
gyakran kapnak olyan feladatot, amely elvégzésének
az eredménye nem járul hozzá közvetlenül a hipotézis teszteléséhez. Az ilyen kísérleti feladatok célja
kettős: egyrészről elterelik a figyelmet a valójában
mért függő változóról, másrészről a kísérleti személyt
arra sarkallják, hogy a kísérlet aktív résztvevője legyen
(jelen esetben például valóban figyeljen a történetre).

A fent bemutatott két kiinduló feltételezés
képezi tehát a szemmozgáskövetéses vizsgálatok pszichológiai-elméleti hátterét. Láttuk,
hogy Cooper (1974) kísérletének az eredményei szerint a beszélt nyelvi input leképeződik
a vizuális ingerekre: a szereplőkre utaló nyel
vi elemek elhangzásakor a kísérleti személyek
automatikusan és tendenciózusan a történet
szereplőit megjelenítő képekre néztek. A
szemmozgáskövetést ez az automatizmus
teszi alkalmassá a beszélt nyelvi ingerek mentális feldolgozásának vizsgálatára. Ugyanakkor a beszédmegértés vizsgálatához az eddig
megfogalmazott kiinduló feltételezés két
okból is kiegészítésre szorul. A következőkben
ezt mutatjuk be.
A kiinduló feltételezések finomítása
és a beszédmegértés vizsgálati módszerének
kidolgozása
Bár a fentiekben ismertetett kiinduló feltételezések alapvetően helytállóak, a pszicholing
visztikai szemmozgáskövetéses vizsgálatokban további két nagyon fontos jelenséggel is
számolnunk kell. Egyrészről ismeretes a rejtett orientáció jelensége. Eszerint létezik olyan
vizuális figyelem, amely során tekintetünket
nem irányítjuk a figyelmünk tárgyát képező
dologra, azaz könnyen lehet, hogy valójában
olyan dolgokra is figyelünk, amelyekre épp
nem nézünk. John Jonides (1981) egy kísérle
tében például azt mutatta meg, hogy a látás
perifériáján megjelenő ingereket bizonyos
esetekben nehezebben hagyjuk figyelmen
kívül, mint a fókuszban lévőket. Másrészről
az is tudható, hogy a vizuális figyelem bizonyos ingerekre bizonyos kontextusokban
fokozottabban érzékeny, vagyis vannak olyan
körülmények, melyekben egyes ingertípusok
a vizuális figyelmet inkább magukra vonják.
Craig G. Chambers és munkatársai (2002)

például azt mutatták meg, hogy a nézési pre
ferenciák különböző méretű dobozok esetében függnek attól, hogy a dobozok mint
potenciális tároló elemek jelennek-e meg a
kísérleti feladat kontextusában: ha a kísérleti
feladat alapján lehetett tudni, hogy a dobozokba rakni kell majd valamit, a kísérleti
személyek nagyobb eséllyel néztek a nagyobb
dobozokra. Tehát a feladat jellege és egyéb
automatizmusok is befolyásolják azt, hogy
hová nézünk. Ha e két szempontot figyelembe vesszük, világossá válik, hogy a vizsgálati
módszertan kidolgozásában a kiinduló feltételezésen kívül további szempontokra is figyelnünk kell, hiszen láttuk, hogy a nyelvi
értelmezésen és a konceptuális feldolgozáson
kívül egyéb tényezők is befolyásolhatják azt,
hogy hová vetjük tekintetünket.
Ezt a problémát felismerve alkották meg
Michael Tanenhaus és munkatársai (1995) az
ún. feladatalapú visual world (vizuális világ)
paradigmát.2 Ebben a paradigmában a kiinduló feltételezéseket a következő hipotézissel
egészítették ki: a feladat jellege alapvetően
befolyásolja azt, hogy mire nézünk (részletesen lásd Salverda et al., 2011). Ennek megfelelően a kísérletet úgy kell megtervezni, hogy
az mindenképpen tartalmazzon egy olyan
feladatot, amely a vizuális ingerek közül a
releváns ingerre irányítja a figyelmet. Ilyen
módon a kísérletből származó szemmozgásadatok interpretációja megbízhatóbbá válik,
hiszen azok a nyelvi inger értelmezési folyamait megbízhatóbban tükrözik.
A feladatalapú visual world paradigma a
következőképpen írható le. A kísérleti személy
előtt vizuális ingerek jelennek meg: tárgyak
2

A kísérleti paradigma kifejezés a viselkedéstudomá
nyok kísérletes ágaiban egy, elméleti megalapozott
sággal is rendelkező, általánosan használt kísérleti
módszert jelent.
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vagy a tárgyakat megjelenítő képek. A vizuá
lis ingerek bemutatásával párhuzamosan pe
dig egy hangingert is bemutatnak, ez a nyelvi
inger. A kísérleti személynek a hanginger
hallatán el kell végeznie egy feladatot, amely
lehet a bemutatott tárgyak manipulációja
(például áthelyezése) vagy kiválasztása. Mivel
a kísérleti személynek a visual world paradigmában mindig egy adott feladatot kell meg
oldania, melyhez jelentős mentális erőfeszítés
szükséges, biztosítani tudjuk, hogy az adatközlő mindig ténylegesen azokra a tárgyakra
nézzen, amelyekre épp figyel. Ezzel együtt
pedig ez a paradigma arra is lehetőséget ad,
hogy a nem kívánt hatásokat eltávolíthassuk
az eredményeket befolyásoló tényezők közül.
A beszélt nyelv megértésének mentális
folyamatait vizsgáló két kísérlet bemutatása
előtt szót ejtünk a szemmozgáskövetés módszerének technikai hátteréről és a kísérletekben hagyományosan mért változókról.
A szemmozgáskövetés technikai háttere
A szem mozgásának mérésére az elmúlt más
fél évszázadban számos módszer került kidolgozásra, melyek közül a három legelterjedtebb
módszert ismertetjük Andew T. Duchowski
(2007) alapján.
Az egyik legpontosabb mérési módszer a
kontaktlencsére szerelt elektromos tekercs
elmozdulásának mérése mágneses térben. A
vizsgálat során a vizsgálati személy szemére
olyan kontaktlencsét illesztenek, mely szorosan a szem felületére tapad, így az a szemhez
képest nem tud elmozdulni. Ahogy tehát a
szem elfordul, úgy a kontaktlencsére rögzített
tekercs is. Így a vizsgálati személy feje körül
gerjesztett mágneses térben mérhetővé válik
a tekercs – és ezáltal a szem – elmozdulása.
Bár a módszer rendkívül pontos mérést tesz
lehetővé, a kontaktlencse felhelyezése, vala-
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mint viselése kellemetlen; ebből kifolyólag a
módszert elsősorban a szem fiziológiai tanulmányozására használják.
Egy másik elterjedt módszer az elektrookulográfia, mely a szemmozgás követéséhez
a szemgolyó elülső és hátulsó részének feszültségbeli különbségét használja ki. A szem
elülső, a szaruhártya felöli része pozitív, míg
a hátulsó, a retina mögötti rész negatív pólusú, így a szem körül elektromágneses tér
alakul ki. A szem elmozdulásakor ebben a
térben potenciálváltozás megy végbe, melyet
a szemgolyó köré elhelyezett elektródák segítségével mérni lehet. Az elektródákból elvezetett potenciálváltozás alapján kiszámítható a szem elmozdulásának iránya, mértéke
és ideje. Mivel az elektro-okulográfia segítségével pusztán a szem fejhez képesti elmozdulása mérhető, az azonban nem, hogy a vizsgá
lati személy a környezetében lévő tárgyak
közül konkrétan melyre néz, a pszichológiai
és pszicholingvisztikai vizsgálatokban ezt a
módszert ritkán alkalmazzák.
A pszicholingvisztikai kutatásokban az ún.
optikai módszer a legelterjedtebb. Itt a kísérle
ti személy egy képernyőt néz, melyen vizuális
ingerek jelennek meg. Eközben a keze valami
lyen számítógépes periférián (egéren, billentyűzeten vagy egy ún. válaszolódobozon,
(response-box) nyugszik, mellyel az instrukciók
nak megfelelően a kísérleti feladatot végzi. A
képernyő alatt egy infrailluminátor, valamint
egy kamera helyezkedik el. Az illuminátor a
szemre infravörös fényt bocsát, a kamera
pedig a szemről visszaverődő fényt rögzíti. A
kamera által megjelenített képen két tükröző
dés tűnik fel: az egyik a szaruhártyáról vissza
tükröződő fény (kisebb világos folt) a másik
pedig a pupillából visszatükröződő fény
(nagyobb sötét folt). A szemmozgás követéséhez a gép ezeknek a tükröződéseknek az

egymáshoz képesti elmozdulását detektálja,
ugyanis a tekintet irányától függően a szaruhártyáról és a pupillából visszatükröződő
fényfoltok másképpen helyezkednek el. Az
optikai módszer tehát azt használja ki, hogy
a szembe érkező fény a szem optikai tulajdon
ságai miatt többféle szögben és mértékben
verődik vissza. A módszer előnye, hogy a kí
sérleti személyek számára nem okoz kellemet
lenséget, valamint nagy idői és téri felbontású mérést tesz lehetővé.3 Az optikai rendszerű
eszközök további előnye, hogy könnyen
szállíthatóak, így gyermekekkel vagy klinikai
populációval végzett kísérletek esetén időszakosan akár a célintézményekbe is telepíthetőek lehetnek.
A szemmozgáskövetéses kísérletekben
hagyományosan mért függő változók
Mint említettük, látásunk csak egy kis foltban
éles, ezért ha valamit meg szeretnénk figyelni,
akkor arra kell irányítanunk, és ott kell tarta
nunk tekintetünket. A tekintetnek ezt a
nyugvó állapotát nevezzük fixációnak. Ha
több dolgot szeretnénk megfigyelni, azokra
mindig külön-külön „fixálnunk” kell. Ez tehát
azt is jelenti, hogy több tárgy esetében el is
kell jutnunk valahogy az egyik fixációtól a
másikig. Ezt a szem rendkívül gyors és automatikus mozgásokkal, ún. szakkádokkal éri
el. A fixációk átlagos hossza 250 és 500 ms
közé esik, a szakkádoké pedig 20 és 33 ms
közé. A fixációkkal ellentétben a szakkádok
alatt nem történik vizuális információ-feldolgozás.4 A vizuális észlelés során tehát lényegé
ben fixációk és szakkádok időbeni és térbeli
3

Az MTA Nyelvtudományi Intézetében használt
EyeLink 1000 típusú készülék például 2000 Hz
mintavételi gyakoriság mellett 0,25–0,5°-os pontossággal mér.

sorozatát valósítjuk meg. A kiinduló feltétele
zések értelmében tehát azt mondhatjuk, hogy
ha egy vizuális és egy nyelvi ingert a visual
world paradigmában mutatunk be, akkor a
vizuális ingerre eső fixációk és szakkádok
megvalósításának ideje és helye a nyelvi inger
függvényében alakul.
A fentiekből következően a szemmozgás
követéses kísérletekben a legfontosabb függő
változó a fixációk és szakkádok száma az idő
függvényében. A kísérlet megtervezésekor a
vizuális ingereken ún. kritikus területeket (a
továbbiakban KT) határoznak meg. Vegyük
például ismét Cooper (1974) kísérletét, amely
ben a KT-knek azok az egyes mezők felelnek
meg, amelyekben a történetben említett tár
gyak és személyek képei láthatóak. Az adatfelvétel után az egyes KT-kre eső fixációk és
szakkádok számát az összes KT-re eső nézések
számára vetítik. Tegyük fel, hogy a nyelvi
inger a következő: A farkas megfogta a nyulat.
Ha a nyulat megjelenítő KT az egyes sorszámmal rendelkezik (KT1), a többi kilenc
pedig KT2, KT3 és így tovább, akkor a függő
változónk lehet a nyúl szó elhangzásakor a
KT1-re eső fixációk száma a többi KT-re eső
nézésekre vetítve (vagyis KT1/(KT1 + KT2 …
+KT9)). A KT1-re eső fixációk arányát rendszerint az idő függvényében ábrázolják (1. és
2. ábra). A megértési folyamatra ebből, azaz
a nézések számának az időben változó arányából következtetnek.
Két kísérlet a szemmozgáskövetés irodalmából
Végezetül lássunk két példát a visual world
paradigmát használó kutatások irodalmából.
4

Fontos megemlíteni, hogy ez a megállapítás valójában
csak nagy vonalakban érvényes, ugyanis a szakkádok
alatt is végzünk korrekciókat, tehát valamilyen mélységű vizuális feldolgozás a szakkádok alatt is zajlik.
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1. ábra • Fent: Példák a kísérletben használt kontextustípusokra. Lent: Az üres szalvétára és a
békára eső fixációk aránya az idő függvényében. Trueswell és munkatársai (1999) alapján.
Az első, itt bemutatott kísérletben John C.
Trueswell és munkatársai (1999) azt vizsgálták,
hogy milyen hatást gyakorol a vizuális kontextus a mondatok szerkezetének elemzésére.
Kísérletükben ún. becsali mondatokat használtak. A becsali mondatok különös tulajdonsága, hogy első részük többféleképpen is
értelmezhető. Például A kisfiú megkérdezte az
anyját… mondatkezdet hallatán arra számítunk, hogy a kisfiú valamit kérdez az anyjától.
A mondat teljes egészében azonban így szól:
A kisfiú megkérdezte, az anyját merre találja. A
mondat végére érve tehát azt vesszük észre,
hogy a mondat elejét nem megfelelően értelmeztük, a mondatkezdet „behúzott minket
a csőbe”, és újra kell értelmeznünk azt.2 A
becsali mondatokat a pszicholingvisztika
nyelvi értéssel foglalkozó ága gyakran használja, mert a mondat elején kialakuló preferált értelmezés árulkodik az értelmezési folya5

Hangsúlyozni kell, hogy a mondat bemutatása audití
ve történik, így a központozás nem lehet segítség a
helyes értelmezés kialakításában.
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matokat befolyásoló tényezőkről. Trueswell
és munkatársai kísérletükben a következő
típusú becsali mondatokat használták:
Put the frog on the napkin in the box.
’Tedd békát a szalvétán a dobozba!’
Az angol mondat becsali jellege abból
adódik, hogy az on the napkin elhangzásáig
az on the napkin kifejezés megfelelhet a ’szalvétára’ értelmezésnek is. Ezért, ha a mondat
folytatódik, az emberek nagy többségének
újra kell elemeznie a mondatot úgy, hogy az
on the napkin kifejezés most már a ’szalvétán’
értelmezésnek feleljen meg. Trueswell és mun
katársai azt feltételezték, hogy az a vizuális
kontextus, amelyben az (1) mondat elhangzik,
befolyásolni tudja a fent említett becsali hatás
kialakulását. A ’szalvétára’ értelmezés kialakulását támogató A, és a „helyes” (’szalvétán’)
értelmezést támogató B kontextusok az 1.
ábrán láthatóak. Az A kontextus azért támogatja a ’szalvétára’ típusú értelmezést, mert
csak egy béka látható a képen, tehát a ’szalvétán lévő’ (kijelölő jelentésű) értelmezés redundáns lenne (hiszen arra utalna, hogy több

béka közül, melyikre vonatkozik a mondat).
A B kontextus ezzel szemben pedig azért a
szalvétán lévő, kijelölő értelmezést támogatja,
mert a képen két béka szerepel: az egyik a
szalvétán van, a másik nem. Az (1) mondat
B kontextusbeli elhangzása tehát, a szerzők
jóslata szerint, nem válthatja ki a becsali hatást.
Hogyan lehet szemmozgáskövetéssel
vizsgálni a kontextus által kiváltott vagy gátolt
becsali hatást? Trueswell és munkatársai az 1.
ábrán látható elrendezések valamelyikét valódi tárgyakat használva egy asztalra helyezték,
és ezt mutatták be a kísérleti személyeknek.
A kísérleti feladat az (1)-ben található, hangfelvételről lejátszott utasítás végrehajtása volt.
A kiinduló feltételezés alapján az jósolható,
hogy a kísérleti személyek a the frog ’a béka’
elhangzásakor a céltárgyra, vagyis a békára
néznek, majd pedig arra a tárgyra, amelyet
potenciális célként azonosítanak (a másik
szalvétára vagy a dobozra). Ahhoz, hogy az
A és B kontextusok hatása összehasonlítható
legyen, mindkét kontextusban az üres szalvé
tára eső fixációk számát kell a többi lehetséges
KT-re eső fixációk számára vetíteni az idő
függvényében. Ha az A kontextus valóban
támogatja a becsali hatást (vagyis a ’szalvétára’
típusú értelmezést), úgy az üres szalvétára eső
fixációk aránya meg kell, hogy növekedjen
az on the napkin elhangzásakor. Ugyanakkor,
ha a B kontextus nem támogatja ezt az értelmezést, akkor az on the napkin elhangzásakor
az üres szalvétára eső nézések arányának jóval
kisebbnek kell lennie, mint a dobozra (azaz az
egyetlen potenciális célra) eső fixációk aránya.
A kísérlet igazolta a szerzők jóslatait: az 1.
ábra alsó részén látható, hogy a napkin (’szalvéta’) szó elhangzásakor az A kontextus esetében megnőtt az üres szalvétára eső fixációk
száma, míg az B kontextusban az üres szalvé
tára eső fixációk aránya alacsony maradt.

Trueswell és munkatársai megmutatták tehát,
hogy a kontextus változtatásával már a mentá
lis feldolgozás folyamata során befolyásolható
egy adott mondattípus értelmezése. A következőkben bemutatott kísérlet során az előzőekkel szemben a szerzők nem a kontextust,
hanem a vizsgált mondatokat változtatták.
Gery T. M. Altmann és Yuki Kamide
(1999) kísérletükben azt vizsgálták, hogy vajon a még be nem fejezett mondatokban
elhangzó szavak alapján is kialakítunk-e elvárásokat arra vonatkozóan, hogy mi lesz a
mondat befejezése. Pontosabban, a szerzők
arra voltak kíváncsiak, hogy a mondatbeli ige
jelentése alapján kialakítunk-e elvárásokat
arra nézve, hogy mi az ige még el nem hangzott tárgya. A kérdést a következő elméleti
kérdés motiválta. Egyes nyelvészeti elméletek
szerint elménk először a mondatok egészének
grammatikai elemzését végzi el, majd erre
„ráépülve” következik a jelentéstani elemzés.
Ha ez így van, akkor az egyes mondatrészek
jelentése alapján nem alakulhatnak ki elménkben elvárások azzal kapcsolatban, hogy
a mondat miről fog állítást tenni. Ha viszont
azt tapasztaljuk, hogy elménk ilyen értelemben prediktív módon működik, akkor nem
állja meg a helyét a fenti, a grammatikai
elemzés elsőbbségét hirdető elmélet. A kérdést vizsgálandó Altmann és Kamide kísérletükben a (2) példában idézett mondatokat
mutatták be a kísérleti személyeknek egy
képernyőn megjelenített vizuális kontextus
kíséretében (2. ábra).
a. A fiú meg fogja enni a tortát.
b. A fiú meg fogja mozdítani a tortát.
A (2a) esetben az enni ige hallatán elvárásaink lehetnek azzal kapcsoltban, hogy az ige
tárgya a torta lesz, hiszen a fiút körülvevő
tárgyak közül ez az egyetlen ehető. Ugyanakkor a (2b) mondat igéje nem feltétlenül vált
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2. ábra • Balra: példa a kísérletben használt kontextustípusra; jobbra: a tortára eső fixációk
aránya az idő függvényében a két mondattípus esetén. Altmann és Kamide (1999) alapján.
ki preferenciákat, hiszen a fiú számára elérhető tárgyak mindegyike mozdítható (persze
legkevésbé tipikusan a torta). A kísérlet inst
rukciója szerint a résztvevőknek a mondatok
hallatán meg kellett ítélniük, hogy vajon azok
lehetséges leírását adják-e a kivetített képeknek. A kísérletben mért legfontosabb változó
a tortának megfelelő KT-re6 eső fixációk ará
nya volt az idő függvényében.
Az eredmények (2. ábra) azt mutatták,
hogy a (2a) mondat esetében az enni ige elhangzásakor a kísérleti személyek hamarabb
és többet néztek a tortára, mint a (2b) mondatnál a mozdítani ige elhangzásakor. A szer
zők az eredmények alapján két fontos következtetésre jutottak. Egyrészről arra következtettek, hogy a grammatikai elemzés elsőbbségét hirdető elmélet nem állja meg a helyét,
hiszen a mondat elhangzása közben már kialakultak az adatközlőkben elvárások az ige
6

Természetesen a kísérlet nem csak a 3. ábrán látható
kontextust, és a hozzá tartozó (2) mondatokat tartalmazta. A szemléltetés kedvéért azonban továbbra is
a ’tortát’ fogjuk használni, mint a prediktív és nem
prediktív mondatokban megjelenített tárgyat.
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majdani tárgyát illetően. Másrészről pedig
arra is következtettek, hogy az elvárások nagyon gyorsan, már a kritikus szó (enni/mozdí
tani) alatt, ill. közvetlenül utána kialakulnak.
Összegzés
A szemmozgáskövetés módszerének egyik
nagy előnye tehát, hogy segítségével az elménkben zajló gyors és automatikus folyamatokat valós időben tudjuk vizsgálni. A
vizsgálatok két explicite megfogalmazott ki
induló feltételezésen alapulnak, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy a szemmozgásadatok alapján az elmebéli folyamatokra
vonatkozóan megbízható következtetéseket
vonjunk le. Ehhez elengedhetetlen egy olyan
módszer kialakítása, amely a kiinduló feltételezésekre épít. Ez a módszer a pszicholingvisz
tika beszédértést kutató ágában leggyakrabban a visual world paradigma. Végezetül pedig e vizsgálatok alapvető feltétele egy olyan
nagy felbontású (például a szem mozgásának
követésére alkalmas) eszköz, melyre csak e
század második felében, a technika ugrásszerű fejlődésének köszönhetően tehettünk szert.
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A tanulmány célja, hogy bevezetőül szolgáljon
a magyar nyelvtudományban is egyre szélesebb körben használt kísérletes nyelvészeti
módszerek egyik részterületébe. Áttekintem,
hogy a technikai fejlődés miként tette, illetve
teszi napjainkban is egyre komplexebbé és
professzionálisabbá ezeket a kísérleteket, majd
egy általam végzett kutatás bemutatásán keresztül érvelek az elméleti nyelvészetben való
alkalmazásuk létjogosultsága mellett.
A nyelvészeti kísérletek elterjedése és fejlődése
Az anyanyelvi beszélők mentális grammatiká
jának modellezésére törekvő generatív nyelvé
szeti kutatásban kezdettől fogva nagy hangsúlyt kaptak a nyelvhasználóknak a vizsgált
nyelvtani szerkezetekről alkotott ítéletei,
amelyek eleinte csupán azok elfogadhatóságára irányultak. A múlt század utolsó évtizedeiben azonban egyre gyakoribbá váltak azok
az elemzések, amelyek nem csupán az adott
mondatok grammatikalitásának tesztelését
tűzték ki célul, hanem megkísérelték annak
felmérését is, hogy a megkérdezettek milyen
értelmezést tulajdonítanak egy-egy szerkezetnek.1 Ennek vizsgálatára pedig máig azt
1

Számos ilyen kísérletes nyelvészeti munkát tartalmaz
a következő kötet: Clifton et al., 1994.

790

tartjuk az egyik leghatékonyabb módszernek,
ha a mondatokat egy képi vagy verbális kon
textussal párosítva prezentáljuk, a beszélők
feladata pedig annak megítélése, hogy az állítás az adott szituációban igaz vagy hamis-e,
illetve adekvát módon alkalmazható-e. Ily
módon nem csupán az rajzolódik ki előttünk,
hogy mely esetekben elfogadható az adott
mondatszerkezet, és melyekben nem, de egy
nagyobb mintavétellel azt is meg tudjuk
határozni, hogy van-e a nyelvhasználók között eltérés ebben a tekintetben, sőt – több
életkori csoport bevonása esetén – az egyes
értelmezések elsajátításának üteméről is képet
kaphatunk. Éppen ezért az idő előrehaladtával
egyre nagyobb szerepet kaptak ezek a felméré
sek, illetve az is egyre hangsúlyosabbá vált,
hogy ezek más tudományágak követelményeinek is megfelelő, szigorú értelemben vett
kísérletek legyenek. Ez számos változást hozott, amelyek miatt ma már elképzelhetetlen
például az, hogy egy nyelvész a kísérletének
megtervezésekor ne ügyeljen a megítélendő
tesztmondatok mennyiségére, valamint ezzel
arányosan az ún. töltelékmondatok beillesztésére, vagy a válaszok összegyűjtése után ne
vesse alá a kapott adatokat statisztikai elemzésnek. Nem kerülhető meg továbbá az sem,
hogy számoljunk a részt vevő kísérleti szemé-

lyek pszichikai adottságaival, vagyis például
azzal, hogy az egyes beszélők eltérő ideig ké
pesek a figyelmüket a feladatra összpontosítani, így az egyes mondatok megítélését befolyásolhatja azok prezentálásának sorrendje,
az előttük és utánuk álló mondatok elfogadhatósága, vagy akár a tartalmuk is.2
Az ilyen kísérletek tervezésének, illetve
lebonyolításának több olyan fázisa is van,
amelyben a professzionális megvalósítás
korszerű számítástechnikai hátteret és az informatika terén szerzett gyakorlatot feltételez.
Az első és alighanem az egyik legfontosabb
ilyen munkafolyamat a sztenderdizált stimu
lusok, azaz kép-, illetve hanganyagok előállítása. Fontos, hogy a felvételre rögzített hang
zó ingerek alkalmazása a korábbi gyakorlattal
szemben nagymértékben növeli a felmérés
megbízhatóságát – különösképpen azon mon
datok esetében, amelyekben az értelmezést a
hangsúlyszerkezet is befolyásolja. Amennyiben sikerül megtalálnunk a céljainknak leginkább megfelelő kísérlettervező szoftvert,
olyan feladatsort programozhatunk, amely
ezeket a stimulusokat egyrészt összehangoltan,
másrészt az általunk meghatározott sorrendben prezentálja, ezenfelül rögzíti az ezekre
adott választ, sőt a válaszadás idejét is. Végül
a kísérleti anyag előkészítése, illetve a tesztelés
mellett a kapott adatok kiértékelését is számítógépes statisztikai elemzőprogramokkal
végezhetjük.
Amint láthatjuk, a kísérletes módszerek
alkalmazása több szempontból is olyan kihívás elé állítja a kutatókat, amelynek leküzdéséhez nem csupán széles körű ismeretekre, de
sok gyakorlati tapasztalatra is szükségük van.
Adódik tehát a kérdés, hogy érdemes-e a
2

A módszertani változtatások szükségességéről bőveb
ben lásd Gibson – Fedorenko, 2013.

nyelvészeti problémák megoldásának érdeké
ben ezekhez az eszközökhöz folyamodnunk.
Azt, hogy e kísérletek eredményei valóban
adalékul szolgálhatnak az elméleti viták eldön
téséhez, egy általam végzett kísérletsorozat
bemutatásán keresztül igyekszem bizonyítani.
A kimerítő értelmezést vizsgáló kísérletsorozat
A következőkben a kimerítő értelmezés jelenségéről lesz szó, amelyet számos tanulmányban, sokféle szemszögből elemeztek már a
kutatók. (Az elméleti munkák eredményeinek összegzéséről lásd É. Kiss, 2011.) Ennek
fényében nem meglepő, hogy az ezzel kapcsolatban felvethető problémák az elsők között voltak, amelyeket empirikus úton is
megkíséreltek megoldani. Mindezidáig
azonban – részben az eddigi vizsgálatok mód
szertani korlátaiból kifolyólag – nem sikerült
egyértelműen dönteni arról a kérdésről, hogy
a kontextussal felülírható-e, azaz szemantikai
vagy pragmatikai természetű-e a különböző
mondatszerkezetek esetében a kimerítő jelentéskomponens. Példákkal illusztrálva úgy
is meg lehetne fogalmazni a kérdést, hogy
van-e különbség az alábbi mondatok értelmezése között olyan szituációk esetén, amelyekben nem a szánkó az egyetlen dolog,
amelyet a maci húz.
(1) Csak a szánkót húzza a maci.
(2) A szánkót húzza a maci.
(3) A maci húzza a szánkót.
Azt a jelentéstartamot nevezzük ugyanis
kimerítőségnek, amely a fenti mondatokban
arra utal, hogy a szánkó kimeríti azon dolgok
halmazát, amelyekre igaz, hogy a maci húzza
őket. Amikor a három mondat alkalmazhatóságának azonosságait, illetve eltéréseit vizs
gáljuk egy adott kontextusban, akkor tehát
valójában arra a kérdésre keressük a választ,
hogy különböző típusú kimerítő értelmezés-
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ről beszélhetünk-e az egyes szerkezettípusok
esetében.
Részletesebben megvizsgálva a három
példát azt találjuk, hogy az (1) alatti mondat
az egyetlen, amelyben a szánkóhoz kapcsolt
csak szónak köszönhetően a kimerítőség a
mondat jelentésének fő elemévé, azaz az ún.
állított jelentéstartammá válik. Amint azt egy
korábbi kísérlet (Gerőcs et al., 2014) már ki
mutatta, a felnőtt anyanyelvi beszélők számára az ilyen szerkezetek egyáltalán nem fogadhatók el olyan szituációkban, amelyekben
nem teljesül ez a követelmény. Okkal feltételezhetjük, hogy a kimerítőségnek ez a típusa
lesz egyben az is, amelyet a kisgyermekek is
a leggyakrabban értelmeznek a felnőttekhez
hasonló módon. Ennél mindenképpen kevésbé erőteljes és ily módon valószínűleg ne
hezebben elsajátítható az a kizárólagosság,
amelyet a (2) alatti mondat sugall a szánkóra
vonatkozóan. Az ilyen típusú konstrukciókat
szerkezeti fókusznak nevezzük, amelynek a
magyar nyelvben két legfőbb sajátossága,
hogy a mondat egyik összetevőjét (a példánk
esetében a szánkót kifejezést) az ige előtti
pozícióba mozgatjuk – megfordítva ezzel az
igekötő és az ige semleges szórendjét, illetve
ezt az elemet kötelező hangsúllyal látjuk el.
Mindez pedig azt a jelentésváltozást idézi elő
a mondatban, hogy a fókuszált, azaz kimozgatott és hangsúlyos összetevőt kimerítően
értelmezzük. Arról azonban nincsen egyetértés, hogy milyen típusú jelentés ez a kimerítőség. Azt a korábbi feltételezést, mely szerint
ezekben a mondatokban is – ahogyan a csak
szó alkalmazása esetén – ez az állított jelentés
komponens, már több kísérlet (Onea – Beaver,
2011; Gerőcs et al., 2014) megcáfolta. Egy
másik lehetséges megoldás, hogy a kimerítőség a szerkezeti fókuszt tartalmazó mondatok
esetében egy előfeltevés, vagyis egy, a struktú-
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rában kódolt üzenet arra vonatkozóan, hogy
van egy maximális halmaza azoknak, akikre
igaz a mondat állítása. A (2) alatti példa esetében ez azt jelentené, hogy a speciális szórend
és a hangsúlyszerkezet miatt a beszélők azzal
az előfeltevéssel élnek, hogy a szánkó kimeríti a maci által húzott dolgok halmazát.
(Emellett érvel munkáiban Kenesei, 1989 és
Szabolcsi, 1994.) Végül felmerült az is, hogy
a kimerítőség e mondattípus esetében – és
ugyanígy a (3) alattinál is – pusztán egy pragmatikai implikatúra, vagyis csupán az készteti a hallgatót arra, hogy kimerítően értelmezze a mondat valamelyik vagy akár mindegyik
összetevőjét, hogy a beszélő közlését a lehető
leginformatívabbnak feltételezi, vagyis a kooperatív kommunikáció jegyében úgy értelmezi a hallottakat, hogy azok egyfajta teljes
felsorolást tartalmaznak. Ráadásul a feltételezések szerint ez csak bizonyos beszédhelyzetekben valósul meg, illetve könnyen törölhető is, pontosabban felülírható például egy
olyan tagmondat beillesztésével, amely cáfolja a kimerítőséget. (Ez a megközelítés Daniel
Wedgwood nevéhez fűződik, bővebben lásd
Wedgwood, 2005.) Abban egyébként egyetértés van a szakértők között, hogy a (3) alatti,
semleges igekötő–ige szórendű és semleges
hangsúlyozású mondat esetében a kimerítőség ilyen, a társalgások szabályszerűségei
mentén leírható, alkalmanként megjelenő
jelentéskomponens, vagyis adott kontextus
esetén ez a szerkezet is értelmezhető úgy, hogy
a maci által húzott egyetlen dolog a szánkó.
Annak függvényében tehát, hogy milyen
státust tulajdonítunk a szerkezeti fókusz kimerítőségének, két versengő hipotézis fogalmazható meg. Az első szerint a három szerke
zetben három különböző típusú kimerítőség
gel állunk szemben: (1) a csak esetén állított,
a (2) szerkezeti fókusz esetében előfeltételezett,

a (3) semleges mondatoknál pedig pragmati
kai jelentéssel. Ezzel szemben a második hipo
tézis alapján csupán kétféle típus különíthető
el: (1) a csak szóval módosított mondatok
esetében állított, a (2) szerkezeti fókuszt tartal
mazó és a (3) semleges mondatoknál viszont
pragmatikai jelentésről beszélhetünk. Célom
egy olyan kísérletsorozat elvégzése volt, amely
a három szerkezettípus értelmezését egymástól elkülönítve, mégis azonos módszerrel méri
– arra a kérdésre összpontosítva, hogy két vagy
három eltérő válaszadási mintázat rajzolódik-e ki a három esetben.
A vizsgálat tehát három önálló kísérletből
állt, amelyek mindegyikében kizárólag egyegy szerkezettípus értelmezését mértem, így
küszöbölve ki az egyes mondattípusok jelentéseinek egymásra hatását. Mindhárom eset

ben 60 anyanyelvi beszélőt teszteltem négy
életkori csoportban: 15 nagycsoportos óvodást,
15 első osztályos iskolást, 15 harmadik osztályos iskolást, illetve 15 felnőttet. Ez összesen
180 résztvevőt jelent, hiszen fontos hangsúlyoz
ni, hogy senki nem volt, aki több kísérletben
is részt vett volna, és ily módon több szerkezettípust is megítélt volna. Lényeges továbbá,
hogy a három kísérlet felépítése, kép-, illetve
hanganyaga, valamint technikai háttere min
den esetben pontosan ugyanaz volt, a különbséget valóban csak a tesztelt mondattípu
sok jelentették. A továbbiakban első kísérletként nevezem az (1) alattihoz hasonló, csak-os
szerkezeteket tartalmazó mondatokkal végzett kísérletet, másodiknak a (2) alatti példával illusztrált szerkezeti fókuszt tesztelő, illetve harmadiknak a (3) alatti, semleges szóren-

1. ábra
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dű és hangsúlyozású mondatokat vizsgáló
kísérletet.
A választott kísérleti módszer az ún. mon
dat–kép megfeleltetési feladat volt, amelynek
lényege, hogy az állításokat egy képpel párosítva prezentáljuk, így a mondatszerkezet és
a kép által megjelenített kontextus egymásnak
való megfeleltethetőségét mérjük. A kimerítő
értelmezés vizsgálatakor az (1)–(3) alatti tesztmondatokat az 1. ábra képtípusainak mindegyikével összevetettem, így tulajdonképpen
ez alkotta a négy kísérleti kondíciót.
Az ábra felső sorában található a két, ún.
kontrollkondíció, amelyek esetében a mondat
által kifejezett állítás egyértelműen vagy igaz,
vagy hamis, így ezek adták az összehasonlítási alapot, amelyhez a másik két, ún. kritikus
kondíció megítélését mértem. Ezek közül is
a legfontosabb a harmadik képpel illusztrált,
kimerítő olvasatban hamis kondíció, amelynek esetében nem teljesül a kimerítőség követelménye, hiszen a maci egy vonatot is húz.
Ez tehát az a kondíció, amelyben a leginkább
releváns lesz a három szerkezettípus megítélésének azonosságait, illetve különbségeit
vizsgálni. Szintén kritikus kondíciót jelenít
meg az utolsó képtípus, amelyen a kimerítőség követelménye teljesül ugyan a szánkót
illetően, azonban a képen található, szánkót
húzó elefánt egy disztraktor, azaz figyelemelterelő elem, amely abban az esetben befolyásolhatja a válaszadást, ha a beszélő nem biztos
abban, hogy melyik összetevőhöz társítsa a
mondat kimerítőségét, és így a szánkó helyett
a macit értelmezi fókuszként. Az ebben a
kondícióban adott válaszok elemzésére az
eredmények ismertetésekor nem térek majd
ki – egyrészt a terjedelmi korlátok miatt, más
részt pedig azért, mert a kimerítőség különböző típusainak értelmezéséről ez jóval kevesebbet árul el, mint az első kritikus kondíció.
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A tárgyalt négy kondíció mindegyikéből
nyolc–nyolc példa szerepelt a feladatban,
vagyis egy kísérlet összesen harminckét tesztmondat–kép-párt tartalmazott. Ezt egészítette ki a huszonnégy töltelékmondat–kép-pár,
amelyekben a helyes és helytelen válaszok
aránya kiegyenlített volt.
A résztvevők egyenként, elkülönített szo
bában végezték a feladatot egy kísérletvezető
jelenlétében, aki ismertette velük a szabályokat, illetve kezelte a számítógépet. A kerettörténet a kisebb gyermekek esetében az volt,
hogy az asztalon lévő plüssmajom most tanul
beszélni, és egy mondatban megpróbálja leírni, hogy mit lát az előtte lévő számítógép
képernyőjén, a résztvevők feladata pedig an
nak megállapítása, hogy mennyire illik a
kismajom leírása a képre.3 A képeket, illetve
az egyes mondatokat rögzítő hangfelvételeket
– az ún. bemelegítő köröket leszámítva – rando
mizált sorrendben prezentálta az SR Research
Experiment Builder kísérlettervező, illetve
-futtató program. A tesztfeladatok magas szá
ma miatt a résztvevők a kísérletet két ülésben
végezték el, így két listára bontottam a mondat–kép-párokat, mégpedig úgy, hogy az
egyes kondíciókból mindkét lista ugyanan�nyi elemet tartalmazzon.
A kísérleti személyeknek tehát azt kellett
megítélniük, hogy igaz-e a hallott mondat a
vetített képen megjelenő szituáció esetében.
Fontos viszont megemlíteni, hogy erre a
célra nem „igaz”, illetve „hamis” válaszok
álltak a résztvevők rendelkezésére, hanem egy
háromelemű skála,4 amely azonban a kisebb
Arról, hogy a gyermekek esetében miért célszerűbb
egy bábu használata, mintsem a felnőtt kísérletvezető
állításainak megítéltetése, bővebben lásd Crain –
Thornton, 1998.
4
Az elfogadhatósági skála gyermekek számára való lefor
díthatóságáról bővebben lásd Katsos – Bishop, 2011.

gyermekekre való tekintettel nem számokból,
hanem sematikus arcokból állt, egészen pon
tosan egy szomorú, egy közepes és egy mosolygó arcból, amelyek a „hamis”, „közepesen
elfogadható” és „igaz” opciókat reprezentálták. Annak, hogy nem a bevett „igaz” és
„hamis” válaszlehetőségekkel dolgoztam, az
volt az oka, hogy a korábbi kísérletek (Onea
– Beaver, 2011; Kas – Lukács, 2013) során már
bebizonyosodott, hogy ez a módszer csak az
állított jelentéstartamot tudja megkülönböztetni a többi típustól. Ahhoz azonban nem
eléggé érzékeny, hogy az előfeltételezett vagy
éppen pragmatikailag kódolt jelentésrétegeket is megbízhatóan elválassza egymástól,
hiszen ezek egy bináris döntés esetén nagyon
gyakran egy kategóriába esnek.

Az óvodás, illetve elsős kisgyerekek tehát
az arcokat ábrázoló kartonlapokat adták oda
a bábunak, a válaszaikat pedig a kísérletvezető rögzítette az 1-es, 2-es vagy 3-as billentyű
lenyomásával. A felnőttek és a legidősebb
gyerekek azonban már önállóan használták
a klaviatúrát, amelynek megfelelő billentyűire az arcok fel voltak ragasztva. Ez azért lényeges, mert így az ő esetükben a mondat
elhangzása és a válaszadás között eltelt reakcióidő mértéke is fontos információkkal
szolgálhat arról, hogy problémásnak találják-e a fókuszpartikulát tartalmazó mondatok használatát olyan esetekben, amelyekben
a kimerítőség követelménye nem teljesül.
Áttérve a három kísérlet kimerítő olvasat
ban hamis kondíciójának eredményeire (2.

3

2. ábra
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ábra), először is célszerű összevetnünk a felnőtt beszélők válaszainak eloszlását a három
szerkezettípus esetén.
A felnőtt résztvevők esetében ugyanis egé
szen egyértelműen három különböző válaszadási mintázat rajzolódik ki az eltérő mondat
típusok esetén: míg a csak esetében az elutasítást kifejező szomorú arc volt a leggyakoribb,
addig a szerkezeti fókusz esetén a közepes
opció, a semleges mondatok megítélésekor
pedig a mosolygó arc alkotja a válaszok döntő többségét. Az elsajátítás ütemére vonatkozóan is világos a különbség az egyes kísérletek
között: míg a csak esetében nem található
különbség a négy korcsoport válaszai között,
addig a szerkezeti fókuszt tartalmazó állításoknál szignifikáns eltérésről beszélhetünk a
Kruskal–Wallis-próba eredményei alapján
(H(3) = 19,8018, p < 0,001). A legmarkánsabban az óvodások válaszai különböznek, hiszen ők a második kísérletben az esetek zömében – a kimerítőség követelményét figyelmen kívül hagyva – igaznak fogadták el a
tesztmondatokat. Az első osztályosok szintén
meglehetősen következetlenül válaszoltak,
viszont náluk már a közepes arc volt a leggyakoribb válasz. A harmadikosok pedig már
tökéletesen felnőttszerűen értelmezték a
szerkezeti fókuszt. Ami a semleges mondato
kat illeti, ebben a kísérletben egyedül a harmadik osztályos iskolások válaszadási mintázata tér el szembetűnően a másik három
korcsoportétól: ők ugyanis az esetek közel
felében a kimerítő értelmezésre utaló közepes
arcot választották, ami azonban nem meglepő annak tükrében, hogy ezt a korosztályt
jellemezte a kontroll- és töltelékmondat–képpárok legszigorúbb megítélése is. Ezt leszámítva is úgy tűnik azonban, hogy ebben a
kísérletben – feltehetőleg a tágabb kontextus
hiánya miatt – nem aktiválódott a pragmati
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kai típusú kimerítőség, és ezért a válaszadók
döntő többsége a semleges mondatok esetén
elfogadta a kimerítő olvasatban hamis kondíció képeit.
Mindez arra enged következtetni, hogy
elvethetjük azt a hipotézist, mely szerint a
szerkezeti fókuszt tartalmazó, sajátos szórendű és hangsúlyozású mondatok, illetve a
semleges szórendű és hangsúlyozású mondatok esetében ugyanaz a beszédhelyzettől
függő, pragmatikai típusú kimerítőség jelenik
meg – hiszen ha erről lenne szó, akkor nem
tudnánk megmagyarázni azt a nagyfokú eltérést, amelyet a két szerkezettípus megítélése között találtam. A kísérletsorozat lényege
ugyanis éppen abban állt, hogy ugyanazt a
tágabb kontextus nélküli teszthelyzetet, illetve pontosan ugyanazokat a képeket használtam mindegyik esetben, így – akár aktiválódik a kimerítőség mint implikatúra, akár nem
– azonos válaszadási mintázatot kellett volna
kapnom minden olyan szerkezetnél, amelyben a kimerítőség pragmatikai természetű.
Mivel azonban a szerkezeti fókusz esetén
sokkal stabilabb és sokkal gyakoribb volt ez
az értelmezés, arra következtethetünk, hogy
itt valóban egy másik típusú, egészen pontosan egy előfeltételezett jelentéstartamként van
kódolva a kimerítőség követelménye.
Végezetül arra is érdemes kitérni, hogy a
kapott adatok a különböző típusú kimerítő
értelmezések elsajátításának eltérő ütemét is
mutatják. Míg a csak esetében már a hatéves
kor körüli óvodások is magabiztosan felnőttszerűen válaszolnak, addig a pusztán a mondat-, illetve hangsúlyszerkezet által kódolt
kimerítő olvasat feldolgozása csak kilencéves
kor körül mondható a felnőttekével azonos
szintűnek, a kisebb gyermekek, kiváltképp
az óvodások esetében pedig szinte egyáltalán
nem mutatható ki a szerkezeti fókusz jelen-

tésére való érzékenység. Mindez összhangban
van azzal a konklúzióval, hogy míg az előbbi
esetében a kimerítőség az állított jelentéstartam része, az utóbbinál csupán egy előfeltevés.
Annak megállapítása, hogy a semleges mondatok esetén a kontextus által előhívott, prag
matikai kimerítőségre mikortól fogékonyak
a gyermekek, további kutatásokat igényel,
méghozzá olyan kísérleti helyzetek tervezésével, amelyekben – szemben a jelen kísérlettel
– a felnőttek számára aktiválódik ez a jelentés.
Összegzés

amely – a hagyományos leíró nyelvtanokkal
szemben – már nem csupán illusztrálta az
egyes jelenségeket, de azokról induktív módszerek segítségével predikciókat is tett. Lényegében ennek tetőzése a kísérletek fokozatos
terjedése, amelynek köszönhetően az előrejelzések sokkal nagyobb számú és pontosabb
adatok fényében lettek vizsgálhatók. Az általam végzett kísérletsorozat bemutatásának
célja is annak bizonyítása volt, hogy az anya
nyelvi beszélők bevonásával végzett empirikus vizsgálatok valóban képesek új alapokon
nyugvó megoldási javaslatot kínálni egyes
elméleti nyelvészeti problémákra.

A kísérletes nyelvészet térnyerésének felvázolá
sával egy tudománytörténeti folyamat újabb
állomását ismerhettük meg. Ennek kiindulópontját a generatív megközelítés jelentette,

Kulcsszavak: kísérletes nyelvészet, elméleti nyel
vészet, nyelvelsajátítás, fókusz, kimerítőség
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1. Bevezetés, fogalmak, elvek
Mi az, hogy nyelvészeti szövegkereső? Olyan
számítógépes eszköz, gyakran online felület,
melynek segítségével szövegekben, általában
nagy méretű szöveggyűjteményekben kereshetünk adott tulajdonságú szavakat, szókapcsolatokat, és a keresési feltételeket különféle
nyelvészeti szempontok, a szavak nyelvészeti
tulajdonságai alapján adhatjuk meg. Az ilyen
eszközöket a (számítógépes) nyelvészetben
korpuszlekérdezőnek szokás hívni, azért vezetem be a fogalomra szinonímaként a nyelvészeti szövegkereső megjelölést, mert ez talán
jobban érthetővé teszi, hogy miről is van szó.
Mi a korpusz? Sok szöveg. Mi a lekérdezés? Valamiket keresünk ebben a szövegben.
A korpusz fogalmát leszűkítjük annyiban,
hogy csak elektronikusan tárolt szövegekről
beszélünk, és ezen belül is csak a „géppel olvasható”, karakteres formában rendelkezésre
álló szövegekről. A képként tárolt szövegek
tehát nem megfelelőek, szükséges, hogy a
szöveg a számítógép számára azonosítható
karakterek sorozataként legyen reprezentálva.
Mekkorák valójában ezek a nagy méretű
szöveggyűjtemények? A szemléletesség kedvé
ért képzeljük el a korpuszokat könyvek formájában egy könyvespolcon. Egy 5 centi szé
lességű könyv nagyjából százezer szót tartal-
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maz. Eszerint egymillió szó 50 centis, százmil
lió szó 50 méteres, és a ma általánosnak tekinthető milliárd szavas korpuszok 500 méteres könyvsorként képzelhetők el.
Sok szövegben akarunk tehát keresni.
Gondolhatnánk, hogy ez meg van oldva,
rendelkezésünkre állnak a különféle internetes keresők, melyek éppen ezt csinálják, valóban nagyon sok szövegben képesek keresni,
és a releváns információt visszaadni. Lassan
egyetemista lesz az a korosztály, amelyiknek
a születésekor már létezett a hatékony internetes keresés.
Adam Kilgarriff 2007-es Googleology is
Bad Science – magyarul nagyjából A guglizás
mint nem megfelelő tudományos módszer –
című cikkében (Kilgarriff, 2007) összeveti az
internetes keresőket a korpuszlekérdezőkkel,
és bemutatja, hogy az előbbiek miért nem
alkalmasak arra, hogy nyelvészeti szövegkeresőkként használjuk őket. Négy szempontot
sorol fel, érdemes itt áttekinteni ezeket. Az
internetes keresőkben (1) nincs nyelvészeti
adatolás, mint például az egyes szavakhoz a
szótő vagy a szófaj; (2) a keresőkifejezést csak
nagyon behatárolt módon lehet megadni; (3)
korlátozva van a naponta futtatható lekérdezések száma (ez akkor probléma, ha automatikusan szeretnénk futtatni sok, akár több
ezer lekérdezést) és nem kapjuk meg az összes

találatot; valamint (4) egy találat egy dokumentumot (internetes oldalt) jelent, nem
pedig egy szóelőfordulást.
Az internetes keresők tehát nem nyelvészeti szövegkeresők, a nyelvészeti adatolás
hiánya, illetve az egyszerű lekérdezési formátum miatt nem tudunk nyelvészetileg releváns lekérdezéseket megfogalmazni. Az internetes keresők ún. információ-visszakereső
(information retrieval – IR) rendszerek, felada
tuk az, hogy azt a dokumentumot adják
eredményül, mely a lekérdezésnek megfelelő
releváns információt tartalmazza. A nyelvésze
ti szövegkeresők feladata ezzel szemben az,
hogy adott, precízen körülírt nyelvi jelenség
összes előfordulását szolgáltassák, így nemcsak
példákat kapunk a jelenségre, hanem lehetővé válik a jelenség statisztikai vizsgálata is.
Nézzük meg, hogy mit kell tudniuk a
nyelvészeti szövegkeresőknek a fenti négy
szempont tekintetében.
A szövegek nyelvi adatolást – ún. annotá
ciót – kell, hogy tartalmazzanak. Az annotáció
azt jelenti, hogy a szöveg egyes egységeihez
különféle adatok vannak rendelve. Például a
dokumentumokhoz a szerző vagy a szavakhoz a szófaj, de a bekezdésekhez, mondatokhoz is társíthatók adatok, mint például az
adott egység nyelve vagy mérete. Az annotációk általában valamilyen egységes kódrendszer szerint szerepelnek a korpuszokban.
Példa: A körülültük szóalak morfológiai
annotációja, azaz ami a szó alaktanát, a benne lévő elemeket írja le a következő lehet:
IK.IGE.TMt1. Ebből kiderül, hogy ez a
szóalak tehát egy igekötős (IK) ige (IGE),
mely határozott ragozású (T) – vö: körülültük
az asztalt és nem egy asztalt –, múlt idejű (M),
és többes szám első személyű (t1).
Az annotációk kézi, gépi (automatikus)
vagy félautomatikus (gépi annotálás + kézi

ellenőrzés) úton kerülnek bele a korpuszokba.
Számos nyelvre számos automatikus szótövező, morfológiai elemző, szintaktikai elemző stb. eszköz létezik. Nagyobb szövegeknél
és megbízható gépi eszközök esetén kap teret
az automatikus gépi annotálás. A korpusz
fogalmát a fentiek alapján tovább szűkíthetjük az annotált szövegekre.
A nyelvészeti szövegkeresők fontos tulajdonsága, hogy az alapegység nem a dokumen
tum, hanem leggyakrabban a szó. Esetleg
lehet más, dokumentumnál kisebb egység is:
mondat, tagmondat vagy akár a hang, de
mindenképpen valamilyen nyelvészeti szempontból releváns egység. A filológiával, iroda
lomtudománnyal szemben, mely talán nagyobb jelentőséget tulajdonít a dokumentumokhoz rendelt, dokumentumszintű adatok
nak (szerző, forrás, megjelenés ideje stb.), a
nyelvészeti szövegkeresőkben a szó a központi elem. Egyrészt általában a szavak kapják a
legtöbb fajta és legrészletesebb annotációt,
másrészt a találatok sem dokumentumok, ha
nem szavak. Másképp fogalmazva: egy nyel
vészeti szövegkereső esetében alapvető követelmény, hogy a keresett szó minden egyes
előfordulását külön találatként jelenítse meg.
Az irodalomtudományban ma elterjedt
Franco Moretti-féle distant reading (távoli
olvasás) paradigma (Moretti, 2013) több mű,
sok szöveg („adat”) aggregált (statisztikai)
vizsgálatát javasolja, szembeállítva az egyes
művek mélyreható vizsgálatát, aprólékos tanulmányozását jelentő hagyományos close
reading (közeli vagy szoros olvasás) iránnyal.
Egy irodalmi mű tanulmányozásához a mű
elolvasása mindenképpen szükségesnek tűnik,
Moretti mégis lényegében azt javasolja, hogy
ne olvassuk el a műveket. Úgy tűnhet, hogy
a fenti szóközpontú nyelvészi megközelítés a
hagyományos közeli olvasás irányt képviseli.
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Úgy véljük, hogy ez nincs így: a nyelvi információk mindkét megközelítésben segíthetik
a kutatást, a távoli olvasás jellegű statisztikai
vizsgálatokhoz éppen az annotált, elemzett
korpuszok szolgáltathatják a gondosan előkészített, tiszta nyelvi adatot.
Úgy is mondhatjuk, hogy a nyelvészeti
szövegkeresők esetében szeretnénk pontosan
megadni, hogy hol keresünk és hogy mit
keresünk. Egyrészt fontos, hogy mi a szöveganyag, azaz össze kell állítani az aktuális kívánalmak, kutatási kérdések szerinti korpuszt,
legyen az egy sajtókorpusz, egy adott regény,
Petőfi Sándor összes műve, Kovács Pisti Face
book-bejegyzései vagy a magyar nyelvet egé
szében jól reprezentáló nagyméretű korpusz.
Másrészt, ahogy fentebb is írtuk, fontos, hogy
meghatározzuk, meghatározhassuk, hogy
pontosan mit keresünk. Nyelvészetileg releváns kérdéseket szeretnénk feltenni. Nyelvi
tudású keresőt szeretnénk, ami adatot szolgáltat a magyar nyelv, a magyar nyelvű szövegek vizsgálatához.
A korpuszlekérdező tehát olyan számítógépes rendszer, mely meghatározott, alkalmasan annotált szöveganyagon, nyelvészetileg
releváns kérdésekre tud válaszolni. A kor
puszban rejlő nyelvi tudást a korpusz annotációja tartalmazza, ez teszi lehetővé, hogy
nyelvészeti szempontok szerint pontosan
megadhassuk, hogy mit keresünk.
Miért szükséges a korpuszlekérdező a
nyelvészeti munkákhoz? Valós nyelvi megnyilatkozások gyűjteményeként a korpusz az,
ami a hiteles nyelvi adatot szolgáltatja a kutatási kérdések megválaszolásához, a nyelvészeti hipotézisek alátámasztásához, illetve
cáfolatához. A megfelelő korpusz objektívebb
tud lenni, mint a nyelvész intuíciója vagy a
korábbi évtizedekben használt célzott „cédulázós” kézi adatgyűjtés.
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A nyelvészeti szövegkeresők legfontosabb
sajátossága talán abban ragadható meg, hogy
nemcsak adott szavakra, hanem nyelvészeti
szempontok szerint megadott szóosztályokra
is kereshetünk a segítségükkel. Adott lekérdezésre kapott válaszban általában nem egy
konkrét szó előfordulásai, hanem a megadott
feltételeknek megfelelő szóosztály tagjainak
előfordulásai szerepelnek.
Példák: Ha a morfológiai annotációnál
bemutatott példa szerint igekötős, határozott
ragozású, múlt idejű, többes szám első személyű igéket keresünk, akkor a körülültük,
felszedegettük, elsimítottuk, végigcsináltuk…
szóosztály tagjait fogjuk megkapni eredmény
ként. Hasonlóan, ha f-fel kezdődő -ban/-ben
ragos többes számú főneveket keresünk,
akkor a forrásokban, fellegekben, falvakban,
fejekben… szavakat találjuk. A fenti morfológiai (alaktani) példák után vegyünk egy
fonológiai (hangtani) példát is harmadikként:
ha a lekérdezés olyan három hangból álló
szótövekre irányul, melyek első hangja ún.
affrikáta (c, dz, cs vagy dzs), a második hang
tetszőleges magánhangzó, a harmadik pedig
ún. approximáns (l vagy j), akkor cél, csal, csaj,
csel, dzsal… lesz az eredmény.
A nyelvészeti szövegkeresőkben a legtöbb
esetben nemcsak egyes szavakra, hanem
szavak sorozataira, szókapcsolatokra is lehet
keresni, következésképpen szóosztályok sorozataira, szóosztályok kapcsolataira is, amint
erre a 2.5. részben példát is fogunk látni. Az
összes találatnak köszönhetően megtudjuk
az egyes szavak, szókapcsolatok gyakorisági
adatait és viszonyait, valamint legtöbbször
lehetőség van az egyes találati szavak környezetének vizsgálatára is.
E tanulmány két nagyobb részből áll. A
következő részben bemutatjuk az elmúlt több
mint tíz évben, a Nyelvtudományi Intézet

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztályán készült korpuszokat és nyelvészeti szövegkeresőket. Utána pedig arról fogunk gondolkozni, hogy hogyan lehetne a
jövőben ezt a sokféle korpuszt és sokféle lekérdezőt valahogyan egységes keretben kezelni, egységes keretben prezentálni, sőt rek
lámozni a potenciális felhasználók felé. Erről
fog szólni a Nemzeti Korpuszportál ötlete.
2. Korpuszlekérdezők evolúciója
Ebben a részben öt nyelvészeti szövegkeresőt
fogunk bemutatni. A cél az, hogy illusztráljuk
az effajta technológiai eszközök fejlődését az
évek során megjelenő újabb funkciók révén.
A bemutatás nem teljes körű, csak néhány ki
választott érdekes, hasznos funkcióra terjed ki.
2.1. MNSZ1 • Az első jelentős számítógépes nyelvészeti szövegkereső rendszer, amely
az MTA Nyelvtudományi Intézetében készült, a Magyar Nemzeti Szövegtár első változata (MNSZ1) volt (Váradi, 2002). Jelen

formájában 2005 óta érhető el, közel kétszázmillió szónyi szöveganyagot foglal magában.
A magyar nyelv reprezentatív korpusza kíván
lenni, ezért különféle stílusrétegekből (szépirodalom, hivatalos, tudományos, sajtó, internetes fórumok) ölel fel a hazain kívül határon túli anyagot is.
Az 1. ábrán láthatók a fut szótőből és az
azt maximum öt szó kihagyással követő után
névutóból álló szókapcsolat előfordulásai ún.
konkordancia formátumban. Ez a klasszikus
megjelenítési forma azt jelenti, hogy a találati szavakat kiemelve egymás alá rendezzük, és
a környezetükkel együtt mutatjuk be.
Kilgarriff első és második szempontjának
megfelelően elkülönítjük a korpuszlekérdezők annotációs funkcióit és lekérdezőfunkcióit.
A bemutatott korpuszokat e két szempontból
vizsgáljuk: egyrészt a korpuszban meglévő
annotáció (nyelvi tudás) jellegzetességeit tekintjük, másrészt pedig a lekérdezőfelületen
elérhető eszközöket.

1. ábra • A fut... után lekérdezés konkordanciája az MNSZ1-ből. A félkövér találati szavak
mellett dőlt betűvel a morfológiai annotáció szerepel. Utóbbinak köszönhetően a fut
összes ragozott alakját, (a fut alakjaiból álló szóosztályt) kapjuk meg. Látjuk,
hogy általában a pénzünk után futunk, de azért néha a vonat, sőt Judit után is.
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Már ezen a korai felületen megtaláljuk a
legalapvetőbb, leggyakrabban meglévő annotációkat és funkciókat. Az annotáció tartalmazza a szótövet és a morfológiai elemzést, a
lekérdező konkordancia formában jeleníti
meg a találatokat, és képes szókapcsolatokra is
keresni. A konkordancia megfelel annak a
korábban megfogalmazott követelménynek,
hogy a keresett szó, jelenség minden előfordulását külön találatként jelenítse meg.
2.2. Mazsola • A jelen formájában 2009
óta hozzáférhető Mazsola korpuszlekérdező
(Sass, 2009) ugyanazon a szöveganyagon mű
ködik, mint az MNSZ1, de egy más szempontú keresési lehetőséget kínál kiegészítő
annotációja révén.
A korpuszban itt meg vannak jelölve a
tagmondatok, azonosítva van a tagmondat
igéje (esetleges elváló igekötőjével együtt), és
azonosítva vannak az ige mellett megjelenő
névszói bővítmények (alany, tárgy, ragos és
névutós névszók). Ez az annotáció teszi lehetővé, hogy a szórend fölött általánosítsunk,
azaz igéket és bővítményeket, igékből és
bővítményekből álló szerkezeteket a konkrét,
az adott szöveghelyen épp megjelenő szórendjüktől függetlenül vizsgáljunk. Mondhatjuk, hogy ennek a lekérdezőnek az alapegysége nem a szó, hanem a tagmondat.
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Példák: Olyan típusú lekérdezéseket fogalmazhatunk meg itt, hogy mik a hagy jellegzetes tárgyai, vagy, hogy mi a jellegzetes
ige, ha a két bővítmény hideg és hátán. Az
első esetben többek között a kívánnivalót,
nyomot, kétséget, üzenetet szavakat kapjuk.
Látjuk, hogy ezek nem egyszerű tárgyak,
hanem a hagy-gyal speciális jelentésű szókapcsolatot (összetett igét) alkotó szavak. A Ma
zsola jellemző módon felfedi az efféle szerkezeteket. A második esetben a végigfut, futkos,
futkározik igéket kapjuk (2. ábra). A Magyar
szókincstárban (Kiss, 1998) a szóban forgó
szólásnak csak az első két változata szerepel.
A Mazsola alkalmas kötöttnek vélt szerkezetek, szólások változatainak vizsgálatára is, a
nagy korpusznak köszönhetően teljesebb
képet kaphatunk a vizsgált jelenségről.
A Mazsola annotációs szintű újdonsága
a szórendfüggetlenség.
2.3. BUSZI • A nyelvi jelenségek vizsgálatá
ban kiemelten értékesek a beszélt nyelvi kor
puszok. Ezek szöveganyaga eredetileg nem
írott szöveg, hanem valódi szóbeli megnyilat
kozások összessége, melyet utólag jegyeznek
le meghatározott formában. Az ilyen korpuszok készítése jóval nagyobb erőfeszítést igé
nyel, mint az írott nyelvi korpuszoké. A Bu
dapesti Szociolingvisztikai Interjú felvételei a

2. ábra • A hideg és hátán bővítmények megadási módja, és az eredményül kapott,
jellegzetesen e két bővítménnyel járó igék a Mazsola felületén.
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1980-as évek végén készültek, az annotált, le
kérdezővel ellátott korpusz 2012-ben vált elérhetővé. A korpusz szöveganyaga 270 000 szó.
A BUSZI-korpusz nagyon gazdag annotációval bír a a beszélt nyelvi jelenségek tekintetében, az annotációban rejlő nyelvi tudás a
kereső segítségével minden részletében feltárható (3. ábra).
A leggyakoribb l-kiesés mellett a magyarban a d-kiesés is sűrűn előfordul. Ha megvizsgáljuk a majdnem szó előfordulásait a
BUSZI-korpuszban, kimondhatjuk, hogy
beszédben majnem mindig kiesik a d.
Ha egy jelenség egy szón belül kétszer
(többször) fordul elő, akkor a BUSZI korpusz
keresője képes arra, hogy ezt két külön találatként jelenítse meg, azaz valójában itt az
alapegység a szónál kisebb: ezt a keresőt nevezhetjük hangalapúnak.
A BUSZI-korpusz újdonsága annotációs
szinten a számos, részletesen annotált, kereshető beszélt nyelvi jelenség. Lekérdezőszinten
…bizonyos dógokban  mmm tát,
hogy ööö lustább annál, mint amilyennek elképzeltem…
3. ábra • A BUSZI-ban annotált jelenségek
illusztrációja. E rövid részletben számos beszélt
nyelvi jelenség megtalálható, ezek a korpusz
annotációjában mind explicit módon megjelennek. A négyzet szünetet jelöl, a mmm és
az ööö hezitációt. Az annotáció tartalmazza a
tát szónak a regularizált tehát alakját. A dógok
ban szó esetében szintén tudjuk a regularizált
alakot (dolgokban), és a szótövet (dolog). Ezen
kívül tudjuk azt is, hogy itt egy l-kiesés jelenséggel van dolgunk, mely mássalhangzó
előtti pozícióban történt, s ami ún. pótlónyúlás
sal (a kiesést megelőző hosszú ó-val) párosul.

is van egy új funkció: a táblázatként megjelenített kétdimenziós, alkorpusz szerinti gyakorisági eloszlás, mely egyrészt az adatközlők
foglalkozása, másrészt az interjútémák szerint
prezentálja az előfordulási számokat.
2.4. Ómagyar korpusz • Az eddigi három
korpusz mind a mai magyar nyelv kutatását
célozza. A 2013 óta elérhető Ómagyar korpusz
(Simon – Sass, 2012) ezzel szemben egy jóval
korábbi nyelvváltozatnak megfelelő régi ma
gyar szövegeket tartalmaz. Jelentős eredmény,
hogy az összes ómagyar korból származó (1526
előtti) magyar nyelvű kódex szövegét felöleli,
ez összességében kétmillió szónyi anyagot
jelent. Fontos, hogy a nagyon heterogén szö
veganyag, a számos különleges ékezetes és
egyéb karakter (ý, ÿ ...) az Unicode kódrendszer használatával egységes formában és karakterkódolásban van meg. Betűhű átiratban
rendelkezésre áll a teljes korpusz, bizonyos
részek annotációja az esetleges helyesírási
változatok egységesítését adó normalizálást,
illetve morfológiai elemzést is magában fog
lal. Az ómagyar szövegek automatikus morfológiai elemzéséhez szükség volt a magyar
morfológiai elemző jelentős átalakítására,
mind a szókincs, mind a korabeli toldalékrend
szer kezelésére alkalmassá kellett tenni.
Példa: A morfológiai elemzésnek köszönhetően vizsgálhatók például különféle szórendre vonatkozó kérdések. A korpuszadatok
alátámasztják többek között azt a hipotézist,
hogy a mai magyarban meglévő fordított
tagadó szórend (például: nem futott ki) helyett
az ómagyarban gyakran egyenes szórendet
használtak (például: ki nem futott).
Az Ómagyar korpusz lekérdezőjének új
funkciója a párhuzamos megjelenítés. Ez azt
jelenti, hogy egy szövegnek a különféle szintjei párhuzamosan egymás alá rendezve jeleníthetők meg (4. ábra).
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4. ábra • Párhuzamos megjelenítés az Ómagyar
Korpuszban. Egymás alatt látható a példaszö
veg betűhű és normalizált változata, majd a
szótövek és a morfológiai kódok következnek.
2.5. MNSZ2 • 2014-ben nyílt meg az
MNSZ jelentősen bővített, felújított annotá
cióval és lekérdezőfelülettel ellátott második
változata (Váradi – Oravecz, 2014; Oravecz
el al., 2015). Az új, pontosabb morfológiai
elemzés kiterjed a szavakban található összes
elem (így az összetett szavak tagjai, a képzők)
azonosítására, ezenkívül az annotáció információt tartalmaz az egyes szóalakokról mint
hangsorokról, lehetővé téve a fonológiai jellemzők (például: zöngés–zöngétlen) alapján
való keresést. A használt modern korpuszkezelő rendszernek köszönhetően nagyon sok
újdonság van a lekérdező funkcionalitásában.
Kollokációvizsgálat segítségével feltérképezhetjük egy szó környezetében legjellemzőbb
módon előforduló adott tulajdonságú egyéb
szavakat, ezenkívül különféle gyakorisági lis
tákat készíthetünk, vagy a kapott eredményt
újabb lekérdezéssel tovább szűrhetjük. Az
MNSZ első változatával ellentétben mindenféle korlátozás nélkül megkaphatjuk az adott
lekérdezésre vonatkozó összes találatot.
Példák: az MNSZ2 felületén nem csupán
a találati szavakból, hanem a találati szavakkal
valamilyen viszonyban álló szavakból is készít
hetünk gyakorisági listát (5. ábra). Ez a funk
ció hasznos lehet szótárkészítés vagy stílusvizs
gálatok során. Érdekes lehetőség, hogy az
MNSZ2-ben a szóvégekre vonatkozó feltéte
lek megadásával rímeket kereshetünk, s a ka
pott eredményből akár „verseket” is írhatunk.
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5. ábra • Egy gyakorisági lista az MNSZ2-ből,
mely a légbőlkapott melléknevet közvetlenül
követő szavakból készült.
Az es végű mellékneveket követő ek végű
többes számú főnevekre vonatkozó lekérdezés
eredményéből állítható össze a következő
„vers”: kedves hölgyek / verses könyvek / szerves
mérgek / csendes könnyek. Vagy si és ás esetén
ez: gyimesi prímás / falusi zsongás / havasi tisz
tás / jézusi mondás. Az MNSZ2-ben meglévő
hangalapú fonológiai reprezentáció lehetővé
teszi, hogy adott feltételeknek megfelelő
hangsorból álló szavakra keressünk, és így pél
dául vizsgálhassuk a vegyes hangrendű szavak
végén megjelenő -ban/-ben rag viselkedését.
A szükséges lekérdezések lefuttatása és értéke
lése után azt tapasztaljuk, hogy míg a kastély,
szomszéd szavakhoz kizárólag -ban járul, a
farmer, gundel toldalékaként a -ban/-ben
egyenlő arányban szerepel. Hamlet és dzsun
gel esetén főként -ben-t találunk, a garden,
tandem pedig csak -ben ragalakkal fordul elő.
A fenti korpuszoknál idézett példákhoz
hasonlóan e példák is alkalmasak arra, hogy
a közoktatás keretein belül bemutassuk őket.
Felsős vagy gimnáziumi magyarórán, fakultá
ción helyet kaphatnak az ilyen, éppen a nyel
vészeti szövegkeresők segítségével megvalósítható egyszerűbb nyelvi vizsgálatok.

2.6. Összefoglalás • Az alábbi 1. táblázatban foglaljuk össze az eddigiekben említett
annotációs, tartalmi, nyelvi funkciókat, illetve lekérdezési, formai, keresési funkciókat.
A korpuszok és korpuszlekérdezők fent
áttekintett fejlődését három feltétel megléte
tette lehetővé. Az egyre nagyobb teljesítményű számítógépeknek köszönhető az egyre
nagyobb méretű korpuszok kezelése, a nagy
méret mellett is gyors lekérdezés; az egyre
jobb, fejlődő elemzőeszközöknek a korpuszok annotációjában kódolt egyre részletesebb és szofisztikáltabb nyelvi tudás; az egyre
jobb, fejlődő korpuszkezelő rendszereknek
pedig az újabb és újabb lekérdezőfunkciók.

Bár vannak szinte minden esetben meglévő, alapvető, sztenderdnek tekinthető funkciók – az 1. táblázat mindkét kategóriájában
az első kettő –, az is szembeötlő, hogy milyen
változatos, eltérő funkciókkal bíró, eltérő
célokra használható korpuszok születtek. A
használt korpuszkezelő rendszer sem azonos,
mert esetenként érdemesnek tűnt újabbra
váltani a jobb funkcionalitás miatt.
Hasznos lenne összegyűjteni, és valamilyen módon egységesíteni, egyben kezelni,
minél kiterjedtebb annotációval és lekérdezé
si funkciókkal ellátni az összes hazai korpuszt.
Erről a jövőbeli kívánatos fejlődési irányról
szól a következő rész.

MNSZ1

Mazsola

BUSZI Ómagyar MNSZ2

szó

tagmondat

hang

szó

szó















alapegység
annotációs funkciók
szótő
morfológia
szórendfüggetlenség
beszélt nyelvi jelenségek
spec. karakterek, ómagyar
morfológia
összetett szavak, képzők,
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szűrés, gyakorisági listák,
kollokáció























1. táblázat • A bemutatott korpuszok és korpuszlekérdezők jellemzői
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3. Nemzeti Korpuszportál
A Nemzeti Korpuszportál (NKP) kezdeménye
zés célja, hogy együtt, egy helyen megtalálható legyen minden magyar nyelvű, online lekérdezhető korpusz, és ugyanott megtalálható legyen minden elérhető lekérdező funkció.
A létrejövő online portál feladata hármas.
Egyrészt nagyon fontos, hogy egy ponton
hozzáférést biztosítva a hozzáférhető magyar
nyelvű korpuszokhoz, népszerűsítse a korpuszokat és a korpuszhasználatot a szakma és a
nagyközönség körében. Egyaránt szeretnénk
megszólítani a nyelvészeket, irodalmárokat,
bölcsészeket, magyartanárokat, diákokat, és
minden nyelvi kérdések iránt érdeklődő em
bert. Másrészt szeretnénk bemutatni, reklá
mozni a korpuszhasználóknak a portálon
elérhető többi korpuszt. Harmadrészt pedig
szeretnénk elérni, hogy a magyar nyelvű
korpuszokkal foglalkozó műhelyek szorosabb
szakmai kapcsolatba kerüljenek egymással,
egymás megoldásait tanulmányozhassák és
alkalmazhassák saját korpuszaikra, és kön�nyebben alakíthassanak ki közös projekteket,
együttműködéseket.
A következőkben bemutatjuk az NKP
négy „szintjét”. Ezek a jövőben elérendő egy
re magasabb fejlettségi szinteket jelentik.
Nulladik szinten megpróbálunk minél
több korpuszt felkeresni, és e korpuszokhoz
mindössze néhány alapvető adatot gyűjtünk
össze: név, online lekérdező linkje, kapcsolat
(a korpusz gazdájának e-mail címe). Már ezzel
a nulladik szintű portállal lényegében megvalósíthatók a fent részletezett feladatok.
Első szinten az 1. táblázathoz hasonló
funkciótáblázat készül majd, mely információt ad arról, hogy melyik korpusz milyen
annotációt tartalmaz, és milyen keresőfunkciói érhetők el. Ezen kívül kiegészítő adatok
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(létrehozás ideje, leírás, egy illusztratív példa,
angol felület stb.) felvétele is hasznosnak tűnik.
A második szint nagy ugrást jelent az első
höz képest. Itt az a cél, hogy az összes, bárme
lyik korpusznál elérhető lekérdezőfunkció
elérhető legyen az összes korpuszra, másképp:
hogy a funkciótáblázat második felét lehetőleg teljesen kitöltsük pipákkal. Ehhez az szük
séges, hogy absztraháljuk a lekérdezőfunkció
kat, azaz olyan rendszert alakítsunk ki, ahol
az egyes lekérdezőfunkciók önálló objektumokként, entitásokként kezelhetők. Ha ez
megvan, akkor a lekérdezőfunkciók (gyakori
sági lista, szűrés stb.) szabadon hozzárendel
hetők az egyes korpuszokhoz, esetleges korlá
tot csak az jelenthet, ha az adott korpusz an
notációja egy lekérdezőfunkciót nem enged
meg. Valószínűleg az MNSZ2-ben használt,
gazdag funkcionalitással bíró korpuszkezelő
rendszerből kiindulva lehet az NKP második
szintjét legkönnyebben megvalósítani. Második szinten egy saját korpusz közzétételéhez
elegendő lesz az annotált szöveganyagot (az
„XML-t”) elkészíteni, a kívánt lekérdezőfunk
ciókat csupán (kézzel vagy esetleg automatiku
san) hozzá kell rendelni a portálon.
A harmadik, egyben végső szint újabb
nagy ugrást jelent. A cél itt az, hogy az összes
annotációs funkció is elérhetővé váljon tetszőleges korpuszra. Ehhez a magyar nyelvű
szövegek különféle annotációit előállító,
nyelvi tudással bíró elemzőeszközök gyűjtése
és közzététele is szükséges a portálon. Ezzel
az egyes annotációs funkciók is önálló egységekként hozzáférhetővé válnak, és szabadon
hozzárendelhetők az egyes korpuszokhoz,
azaz a funkciótáblázat első felében is elszaporodhatnak a pipák. Harmadik szinten egy
korpusz közzétételéhez elegendő lesz pusztán
az elemzetlen szöveganyagot (a „TXT-t”)
összeállítani, a kívánt annotációs és lekérdező

funkciókat a portálon rendelhetjük majd
hozzá. Jelenleg is folynak munkálatok hasznos magyar nyelvi elemzőeszközök tökéletesítésére és közzétételére.
A Nemzeti Korpuszportál működése tehát a távoli jövőben így nézhetne ki:
1. összeállítjuk a szöveganyagot (például
adott irodalmi művekből vagy egy témában gyűjtött Facebook-bejegyzésekből);
2. sima szövegként feltöltjük az NKP-re,
megmondjuk, hogy szükségünk van
mondatra bontásra, szótövesítésre, morfológiai elemzésre (3. szint);
3. illetve konkordanciára, gyakorisági listára, kollokációkeresésre (2. szint);
4. lefutnak az elemzések, elkészül az annotált
korpusz, hozzárendelődnek a lekérdező
funkciók, automatikusan előáll a funkció
táblázat megfelelő oszlopa (1. szint);
5. valamint az új bejegyzés az NKP nyitólapján (0. szint).
Ezzel készen van, lehet kutatni, lekérdezni az
új korpuszt.
A Nemzeti Korpuszportál 2015 novemberében elindult, jelenleg legelső nulladik
szintű verziójában érhető el az URL1 internetes címen. A fentiekben áttekintett korpuszokat tartalmazza, illetve a lista máris bővült
több korpusszal.

Fontos cél, hogy minél több magyar nyel
vű korpusz hozzáférhető legyen a portálon,
ennek érdekében mindenkit, akinek van
megfelelő korpusz a birtokában, felhívunk a
csatlakozásra. A portálra az általános célú
korpuszok mellett bármilyen speciális célú
korpuszt is szívesen fogadunk. A csatlakozás
feltételei részletesen olvashatók a honlapon.
Fontos feltétel a magyar nyelvű szöveganyag,
a keresett jelenség minden előfordulását kü
lön találatként megjelenítő szóalapú (esetleg
hang-, vagy tagmondatalapú) online lekérde
ző, és egy korpuszgazda e-mail címmel, aki
hez szükség esetén fordulni lehet. Ezen kívül
minden tagot kérünk, hogy a többi korpusz
népszerűsítése, reklámozása érdekében lehetőleg helyezzen el egy NKP-ra mutató linket
a saját korpusz oldalán.
A bemutatott korpuszokhoz nem közöltünk internetes elérhetőségeket, mivel mindegyik megtalálható az NKP-n az URL1 címen. Próbálják ki, használják a korpuszokat,
tanulmányozzák a fent említett példákat,
kérdés esetén pedig bátran forduljanak a kor
puszgazdákhoz vagy a cikk szerzőjéhez!
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Bár A magyar nyelv nagyszótára (Nagyszótár)
eredetileg (a múlt század közepén) papíralapú
szótárként lett kitalálva és megtervezve, amikor a jelenlegi munkálatok elkezdődtek, való
jában már számítógépes adatbázist, adatbázi
sokat építettünk, amelyeknek egyik lehetséges megjelenési formája, kimenete a szótár
nyomtatott változata: a jól strukturált adatbá
zisokban tárolt információk egymással való
összekapcsolása nyilvánvalóan több lehetőséget rejt magában annál, mint amit egy klasszi
kus nyomtatott kötet(sorozat) nyújtani tud.
A Nagyszótár1 egynyelvű, elsősorban értel
mező típusú szótár, történeti vonatkozásokkal: azaz „nem csupán a mai nyelvállapot
szókészletét tükrözi és elemzi, hanem történeti dimenziót is érvényesít” (Ittzés, 2011). A
húszkötetesre és mintegy 110 ezer címszavasra tervezett sorozat eddig megjelent darabjai
egy olyan szövegadatbázison alapultak, amely
1772 és 2000 közötti szemelvényeket tartal1
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A hivatalos, nyelvészeti írásokban alkalmazott rövidítés
az Nszt., de használatától a közérthetőség végett itt
most eltekintünk.

mazott, az előkészületben lévő hatodik és a
hetedik kötet azonban már a 2001 és 2010
közötti időszakból is felvesz adatokat. A
Magyar történeti szövegtárban ugyanis a nyelvújítást megelőző időszakra jellemző, a korai
forrásainkban bőséggel megtalálható archaiz
musok, elavult szavak vagy jelentések mellett
ma már a XXI. század elejének szóhasználatát,
az egyes szaknyelvek terminológiájának változásait, újításait illusztráló adatok is a rendelkezésünkre állnak. Az alábbiakban vázlato
san ismertetjük azokat az informatikai újításokat, megoldásokat, amelyek a szótárírás
munkáját nagyban elősegítik.
A történeti korpusz bővítése
karakterfelismertetéssel
A nagyszótári munkálatok szempontjából a
legfontosabbnak számító szövegtár (korpusz)
és az informatika kapcsolatáról a szótár 1.
kötetében, az ún. apparátuskötetben a következőket olvashatjuk: „…az 1980-as években
elektronikus formában hozzáférhető szövegek még nem álltak rendelkezésre, a Nagyszó
tár előkészítésén fáradozó munkacsoport út
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törő munkát végzett e téren. A kézi szövegrög
zítés a mai lehetőségekhez képest rendkívül
kezdetleges Commodore számítógépekkel
kezdődött, az ékezetes magyar magánhangzó
kat, illetve a történeti karaktereket ekkor még
csak betűk és számok kombinációjával kialakított kódokkal tudtuk megjeleníteni. A szö
vegek tárolására alkalmas, nagy kapacitású
számítógép akkoriban csak a Számítástech
nikai és Automatizálási Kutatóintézetben állt
rendelkezésünkre, a begépelt adatokat oda
kellett szállítani. Az 1985-től 2005-ig tartó
időszakban a korpuszépítés során – fokozatosan egyre modernebb eszközökkel és a
munkálatokat mindinkább kiszolgáló szoftveres háttérrel dolgozva – létrehoztunk egy
több mint 27 millió szövegszavas elektronikus
szövegbázist.” (Csengery, 2006)
Ez az adatbázis, a Magyar történeti szöveg
tár ún. xml-állományokon alapszik: a szövegek „jólformázottságát” az egyes alkotóelemek – cím, bekezdés, idézet stb. – felcímkézésének köszönhetjük (az xml-formátumról
részletesebben alább, a szócikkírás számítógépes hátteréről szóló részben ejtünk szót).
Ám amíg az 1772 és 2000 közötti szövegeket
reprezentáló, 2500 szerzőtől származó 22 000
szemelvény rögzítése a címkék közé történő
begépeléssel valósult meg, addig a szótári
osztályon 2014–2015-ben folyó korpuszbővítés során (a bővítés a Magyar történeti szöveg
tár 2001 és 2010 között keletkezett szövegekkel való kiegészítését jelenti, mintegy 2,9
millió szövegszó terjedelemben) az optikai
karakterfelismertetésnek jutott a főszerep.
Mivel az ezt a feladatot elvégző szoftver (esetünkben az ABBYY FineReader) számára a
„nyersanyag”, a kiindulópont valamilyen kép
formátumú állomány, azokról a nyomtatványokról (könyv- és újságoldalakról), amelyek
az általunk a korpuszba emelni kívánt szöve-
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geket tartalmazták, fotódokumentációt kellett készítenünk. Ez néhány száz oldal esetében ténylegesen digitális fényképezőgéppel
való képkészítést jelentett, a legtöbbször
azonban szkennerrel (lapolvasóval) történő
rögzítést.
Mihelyt a képfájlok rendelkezésünkre
álltak, a karakterfelismertető programmal
megkezdődhetett a szövegfájlok előállítása,
amelyek a szoftver „érzékenysége” és az általa
használt szótárak fejlettsége következtében
egy átlagos dokumentumoldal adattartalmát
– ideértve a formázásokat is – közel százszázalé
kos pontossággal adták vissza. Az ABBYY
FineReader azokat a szöveghelyeket, ahol a
karakter beazonosítását bizonytalannak ítéli,
külön meg is jelöli, így a kortárs regényekből
és verseskötetekből, napi- és hetilapokból,
valamint egyetemi és középiskolai tankönyvekből, monográfiákból, naplókból és szociográfiákból, továbbá szakfolyóiratokból,
riport- és interjúkötetekből származó, a karakterfelismertetés módszerével létrehozott
digitális tartalmakat már nem kellett a hagyo
mányos módon összeolvasni, azaz a nyomtatott változattal betűről betűre összevetni.
Elegendő volt csupán a karakterfelismertető
jelöléseit, illetve a Word helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzőjének javaslatait elbírálni,
és azok figyelembevételével a javításokat elvégezni.
Az ABBYY FineReader segítségével előállított szemelvényeket a szükséges korrekciót
követően konvertáltuk xml-formátumúvá, a
szöveg elemei e folyamat eredményeként
kapták meg a korpuszfájlok dokumentumtípus-definíciója szerinti címkéjüket.
Amikor meghoztuk azt a döntést, hogy
a korpuszbővítés során felhasznált forrásokat
már csak elektronikusan – képállományok
vagy pdf-fájlok formájában – tároljuk, az talán

már egy szükségszerű elmozdulás volt a papíralapúságtól a digitális világ felé.
A nagyszótári cédulák digitalizálása
A Nagyszótár eredeti papíralapú forrása, a
mintegy hatmillió darabos archivális cédula
gyűjtemény digitalizálására az elmúlt tizenöt
évben kétszer is kísérletet tettünk, de a feldolgozottság még mindig csak 25 százalékos.
Ezek közül a rendszerint pontosan A6-os, 14,8
× 10,5 centiméter méretű lapok közül a legkorábbiakat a 19. század végén készítették, de
a számukat a szótári munkálatok során ma
is gyarapítjuk, mivel ún. pótcédulákat százával állítunk elő. A cédulák adattartalmának
legfontosabb eleme mindig az idézet, amelynek hossza a néhány szavastól a több bekezdésnyiig változik, de megtalálható rajtuk az
idézett mű keletkezésének éve és természetesen a címszó is. A cédulára kiírt szöveg szerzőjének a neve, a felhasznált mű címe általában a lap jobb alsó sarkában olvasható.
Az Akadémiai Nagyszótár történetének
vázlata (1898–1952) c. tanulmányban a cédu
lázás korai időszakáról az alábbiakat tudhatjuk
meg: „…arra utasították a gyűjtőket, hogy a
nyelv egész szókincsére legyenek tekintettel.
Az utasítás szerint még a meghonosodott
idegen szót is gyűjteni kellett. Mellőzték
azonban a tréfás szóhasználatot, az új, el nem
terjedt neologizmusokat, a mindennapi sza
vakat (pl. víz, ház, kenyér, asztal), ez utóbbira
csak akkor voltak tekintettel, ha egy-egy ilyen
szó új jelentésárnyalatot hordozott. Óvatosan
kellett gyűjteni a szólásokat. Tilos volt azonban mondattani jelenségeket és tulajdonneveket cédulázni.” (R. Hutás, 1973)
A későbbi korszakokban készült cédulákra is igen jellemző, hogy rendszerint olyan
szövegrészletek hordozói, amelyekben az
adott szó egy különleges, nem hétköznapi

jelentésében fordul elő, ebből következően a
szótári munka során sokszor azért vesszük
kézbe őket, hogy egy ritkább árnyalat illusztrálásához találjunk példát. A két digitalizálási projekt eredményeként jelenleg mintegy
másfél millió szkennelt cédula képfájlja áll
rendelkezésünkre. A cédulagyűjteménynek,
ennek az unikális, a műfajából adódóan
egyetlen példányban létező és igen sérülékeny
forrásnak a szkennelésekor a legfontosabb
célkitűzésünk a biztonsági másolat létrehozása volt. Az adattartalmuk szövegkereső prog
ramok számára való elérhetővé tétele egyelőre túl ambiciózus elképzelésnek tűnik, hiszen
a cédulák túlnyomó része kézírásos, így a
karakter felismertetésekor az egyes betűk
azonosításához több tucatnyi különböző kéz
írásképét kellene elemezni.
Bár a cédulák a dobozokban egymást
szoros betűrendben követik, így egy-egy szó
anyaga könnyen megtalálható, a képfájlok
léte már önmagában előrelépést jelent abban
a tekintetben, hogy akárhány másolat készíthető belőlük, és egy egyszerű képszerkesztővel
böngészhetőek. Rövid távon csak annyit
szeretnénk elérni, hogy valamilyen kulcsszavazási technikával legalább odáig eljussunk,
hogy a fájlokhoz hozzárendeljük azt az információt, hogy melyik címszó adatát hordozzák, illetve annak a műnek az azonosítóját is,
amelyből a cédulán szereplő idézet való.
A cédulaanyagnak a tárolódobozokba
való elhelyezésekor, illetve betűrendbe sorolásakor begépelt szójegyzéket már évekkel
ezelőtt elérhetővé tettük: az nszt.nytud.hu
webcímen a mintegy hétezer oldalas dokumentum minden egyes lapja megtalálható. A
megtekintéshez a fenti címen Az archivális
cédulagyűjtemény címszójegyzéke menüpontra
kell kattintanunk, ahol kiválaszthatjuk az
ábécé minket érdeklő betűjét.
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1. kép • A hatmilliós archivális cédulagyűjtemény egy darabja
A szócikkírás számítógépes háttere
A nagyszótári szócikkek már több mint egy
évtizede xml-formátumban íródnak és tárolódnak, aminek következtében már csírájukban is egy adatbázis elemeként léteznek. Az
xml az angol Extensible Markup Language,
azaz a „kiterjeszthető jelölőnyelv” kifejezés
rövidítése, a „jelölő” pedig annyit tesz, hogy
a szócikk szövegének, struktúrájának minden
egyes fontosabb részlete mintegy fel van
címkézve. Más címke (ún. tag) azonosítja be
például a példamondat kezdetét és végét, és
megint egy másik az idézet keletkezésének
idejét. A szócikkeket tehát nem egy hétköznapi szövegszerkesztő, hanem az xml-ek
szerkesztésére fejlesztett program, az XMetaL
segítségével írjuk, amely lehetőséget ad arra,
hogy a szövegnek a képernyőn/nyomtatásban
való megjelenítése az egyes címkékhez hoz-
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2. kép • Egy-egy dobozban öt-hatezer
cédula lapul meg

zárendelt formázásokkal történjék meg. Az
XMetaL-ban a címkék ún. attribútumokkal
is elláthatóak, ami a formalizálható megoldások esetében sokszor megkönnyíti és felgyorsítja az egyes részfeladatok elvégzését. Ha
vetünk egy gyors pillantást a lexikai minősítések használatát rögzítő szabályokra, láthatjuk, hogy ezeknek az egyszerűnek tűnő
megjegyzéseknek a szócikkben való elhelyezésekor milyen sok apróságra kell odafigyelni.
„Több lexikai minősítés meghatározott
sorrendben kerül a szócikkbe. Ha lexikai
minősítések érvényessége időben határolódik
el egymástól, törtjellel ( / ) választjuk el egymástól a korábbi szinkróniára, illetve a mai
használatra érvényes jelölést. […] Ha egy
minősítés a teljes korszakra vonatkozik, a
törtjelet elhagyjuk, például: abbiz (nyj), ablakszem (ritk). […] Ha több olyan minősítést
tüntetünk fel, amely a teljes korszakra érvényes, ezek közös zárójelben kerülnek a szócikkbe. Ha a minősítések az adatok összességére vonatkoznak, akkor egymástól vesszővel
elválasztva vesszük föl őket, például: (nyj,
durva). […] Ha több lexikai minősítés törtjel nélkül kerül közös zárójelbe, a következő
sorrendben vesszük föl őket: 1. helyen a szó
időbeli elterjedtségére, illetve gyakoriságára
utaló (rég) és (ritk) minősítés áll; a 2. helyre a
területi vagy csoport- és rétegnyelvi minősíté
sek kerülnek, ezen belül 2/1. a területi használatra utaló (nyj), 2/2. a szaknyelvi minősítés,
például: (Áll), (Műv), 2/3. a rétegnyelvi, például: (irod), (biz), (hiv); a 3. helyen a stílusértéket jelölő rövidítések állnak, például: (tréf),
(pejor).” (Ittzés, 2006)
Az ezekhez a minősítésekhez rendelhető
attribútumok rendszere biztosítja többek kö
zött azt is, hogy a különböző információk a
szabályzatban előírt, kötött sorrendben köves
sék egymást. A szócikkek szerkezetét rögzítő

dokumentumtípus-definíció egyik legfrissebb
módosítása a munkálatok részét képező szak
lektoráltatást könnyíti meg. Ennek a többlépcsős folyamatnak a keretében először a
szaknyelvi minősítéssel ellátott szócikkeket el
kell juttatnunk az adott tudományterületet
behatóan ismerő lektornak, majd a visszakapott szakvéleményeket nyilvántartásba kell
vennünk. Csak ezután következhet az a fázis,
amelynek során a szócikk szerzője és szerkesztője tanulmányozza a szaklektor észrevételeit,
és dönt a javasolt módosításokról. Ám ők
akár változtatnak a szócikken, akár nem, azt
mindenképp adminisztráljuk, hogy a szerzők
a lektor álláspontját megismerték, és annak
figyelembevételével dolgozták át vagy hagyták
érintetlenül az értelmezést, a példákat stb. A
legújabb fejlesztések eredményeként a jelenleg szerkesztés alatt álló hatodik kötet mintegy
4200 szócikke közel 2200 szaknyelvi minősíté
sének mindegyike tartalmazza azt az informá
ciót, hogy (1) még lektorálás előtt áll; (2) nem
kell lektoráltatni; (3) már lektorált. Nem kell
külön adminisztrálni, hogy a lektori jelentések
maradéktalanul fel lettek-e dolgozva, hiszen
a szaklektorálási folyamat lezárultát jelző
attribútum minden egyes Orvos, Ipar vagy
Növ stb. minősítés esetében beállítható/beállítandó. Mindennek következtében azt is el
értük, hogy a szócikkállomány alapértelmezett tárhelyén futtatható egy olyan segédprogram, amely egyszerűen kigyűjti és csoportosítja az aktuálisan még lektorokhoz küldendő
jelentésegységeket.
A nagyszótári munkálatok során nap mint
nap módosuló szócikkállomány, a tevékenységünket támogató egyéb segédfájlok (útmutatók, listák stb.), valamint a Magyar történe
ti szövegtár és a forrásjegyzékünk xml-jeinek
naplózását (logolását), a változások követését
biztosítandó 2015 szeptemberében az SVN
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resen más, mint amilyenek a hajdani papírala
pú munkálatok voltak, hanem a gépi háttér
lehetőségeinek változása, bővülése folyamatosan javítja a Nagyszótár színvonalát is. Ráadásul 2015-re megteremtődött az a stabil
informatikai háttér, amely hatékonyan segíti
a nagyszótári munkálatokat. Sőt reményeink

szerint ez év végére A magyar nyelv nagyszótára
internetes elérhetőségét is sikerül biztosítanunk, miáltal a szócikkállományok minden
érdeklődő számára kereshetővé válnak.
Kulcsszavak: szócikk, xml, XMetaL, szövegadat
bázis, karakterfelismertetés, képfájl

IRODALOM
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3. kép • Képernyőkép a XMetaL ún. tages nézetéről: a szócikkstuktúra egyes részeit
ilyen címkék közé helyezzük el. Jobbra a szaknyelvi minősítések lektoráltsági
állapotának kódolását lehetővé tevő attribútumlista látható.
(Subversion) bevezetése mellett döntöttünk.
Ez a széles körben elterjedt, nyílt forráskódú
verziókövető rendszer lehetővé teszi számunkra, hogy a munkacsoport által közösen hasz
nált, egy központi szerveren tárolt fájlok
(egyúttal azok változatai, a módosítások tartalma, időpontja vagy akár szerzője stb.) internetkapcsolaton keresztül ma már bárhonnan elérhetőek, visszakereshetőek.2
Az SVN kliensprogramja (esetünkben a
TortoiseSVN) gyorsan telepíthető a felhasználó számítógépére, és a regisztráció során beállított jogosultságokkal szabályozható a
munkacsoport tagjainak az egyes könyvtárakra vonatkozó hozzáférése is. A munkavég2

A tárhelyet a MorphoLogic Kft. biztosítja számunkra,
amiért ezúton is köszönetet mondunk, ahogy a szó
tári osztály munkaállomásain a rendszer „beüzemelését” végző Merényi Csabának is.
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zés nem igényel folyamatos internetkapcsolatot, hiszen a felhasználó saját gépén található fájlok csak a megfelelő parancs következtében szinkronizálódnak a szerveren tárolt
változatokkal. Az Update parancs eredményeként minden fájlból a legfrissebb változatok
töltődnek le, míg a Commit hatására a lokális állományok töltődnek fel a szerverre:
minden egyes Commit egy külön elmentett,
archivált verziót jelent. (A szótári osztályon
szócikkek szerzői mindennap az Update
futtatásával kezdik, és a Commit paranccsal
fejezik be a munkavégzést.) A verziókövető
rendszer egyik fontos előnye, hogy képes a
több forrásból származó, párhuzamos módosítások összefésülésére, illetve, ha az sikertelen,
akkor a konfliktusos állapot jelzésére is.
Látható, hogy a számítógépes rendszerekkel támogatott szótárírás nem csupán gyöke-
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Tanulmány
GÖRGEI ARTÚR
(1818–1916)
Hermann Róbert
az MTA doktora
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese
hermann.robert@mail.militaria.hu

Az 1848–1849-es magyar szabadságharc egyáltalán nem szűkölködött gyors katonai
karrierekben, amelyekre joggal használhatjuk
a „látványos” jelzőt. Ám e karriereket befutó
személyek többsége – már akit nem végeztek
ki vagy nem börtönöztek be közülük – 1848–
1849 után is lehetőséget kapott arra, hogy az
emigrációban, vagy 1867 után kibontakoztassa képességeit, kamatoztassa tehetségét. A
legtragikusabb s leginkább üstökösszerű kar
rier éppen a magyar szabadságharc fővezérének, Görgei Artúrnak jutott osztályrészéül.
Hiszen Görgei 1848-ig egyike volt a császárikirályi hadsereg névtelen tisztjeinek, közülük
is azoknak, akik egy idő után megunták a
békeévek tétlenségét és az egzisztenciális felemelkedés kilátástalanságát, s kiléptek e had
seregből. 1849 után pedig szinte a szabadságharc katonai vereségének egyszemélyi felelősévé vált, bűnbakká, árulóvá, olyan személyiséggé, akinél legfeljebb arról vitatkoztak a
kortársak, hogy pénzért vagy merő passzióból
és gonoszságból árulta-e el a szent ügyet.
A Görgey-család egyike volt a Felvidék,
ezen belül a Szepesség legrégibb magyar ne-
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mesi családjainak. A család első okleveles
említése 1256-ból származik, amikor is IV.
Béla Arnold szepesi ispán fiának, Jordánnak
ajándékozott egy, a lengyel végeken található,
a Poprád folyó mindkét oldalán lévő királyi
erdőt. A család hűségesen szolgálta az Árpádokat, majd az Árpád-ház kihalása után
Károly Róbert pártjára állt, s az 1312. évi
rozgonyi csatában a család négy tagja is megsebesült az Amadék ellen vívott harcban, s
egyikük a csatamezőn lelte halálát. A család
tagjai Szepes megyében különböző tisztségeket töltöttek be, s gyakran ők adták a megye
alispánját. Rokonságban álltak a Berzeviczy
ekkel, Máriássyakkal, Kosztolányiakkal, de
még a Kossuth-családdal is.
A 16. században a család áttért az evangélikus hitre, s a Habsburgok és az erdélyi fejedelmek háborúi során rendre az utóbbiak
oldalán harcolt. A család két székhelye, To
porc és Görgő a Máriássyak batizfalvi birtoká
val együtt azok közé tartozott, ahol az 1681:26.
törvénycikk értelmében az országgyűlés
megengedte protestáns egyházak, iskolák és
parókiák építését vagy a régiek fenntartását.

A család egyik tagja, a „kuruc” Görgey János
Thököly követe volt Lengyelországban, majd
1685-ben meghódolt I. Lipótnak, hogy aztán
1703–1710 között immáron Rákóczi oldalán
harcoljon „Istennel a hazáért és a szabadságért”. János nevet viselő ükunokája 1793.
szeptember 29-én a flandriai Maubeuge mel
lett halt hősi halált, amikor rohamra vezette
a Blankenstein-huszárok egyik századát. Gör
gey Jánosnak négy fia és egy lánya volt, a
legidősebb fiú, Görgey György volt Görgei
Artúr édesapja. Az apa 1777. április 14-én
született Toporcon, s 1809-ben maga is harcolt a Napóleon elleni nemesi felkelésben.
1809. január 9-én vezette oltárhoz menyasszo
nyát, a nála hét évvel fiatalabb Pertzian Vilma
Erzsébetet.
Az apa a magyar nemesi hagyományokat
képviselte a családban, az anya a Szepesség
szász polgári tradícióit hozta magával. Per
tzian (vagy Perczián) Vilma édesapja, János
Lőcsén volt köztiszteletnek örvendő kereskedő. Görgey János édesanyja, a rátarti és
büszke Doloviczényi Anna Mária azonban
nehezen viselte, hogy fia egy polgárlányt ho
zott a családba, s az esküvő után megátkozta
fiát. A rangon aluli házasságot a család többi
tagja is rosszallta, s lenézésüket lépten-nyomon éreztették az ifjú arával. A fiatal pár
helyzete csakhamar tarthatatlanná vált, s
Görgey György ezért döntött úgy, hogy felesége hozományából birtokot vásárol valahol
az Alföldön. Az összeget rábízta legjobb barátjára, Podmaniczky János báróra, aki aztán
elsikkasztotta azt. Hiába indított pert a báró
ellen, az eljárás annyira elhúzódott, hogy
annak végét sem Perczián Vilma, sem Görgey
György nem érte meg.
A család anyagi romlását aztán teljessé
tette a napóleoni háborúkat követő devalváció. Így a szülők egyre romló anyagi körülmé

nyek között nevelték gyermekeiket. Perczián
Vilma tíz gyermeket szült férjének, közülük
négyen érték meg a felnőtt kort: Guidó (1810–
1864), Ármin (1812–1877), Artúr (1818–1916)
és István (1825–1912).
Az anya szigorú, spártai nevelésben részesítette fiait. A szülők igyekeztek megfelelő
képzettséghez juttatni a fiúkat. Guidó a selmecbányai bányászati akadémiára járt, majd
kamarai tisztviselő lett; 1848–1849-ben, amikor öccsei a császári-királyi csapatok ellen
vitézkedtek, az osztrák pénzügyminisztérium
tisztviselőjeként szolgált. Ármin katonai pályára lépett: 1830–1838 között szolgált a császári-királyi hadseregben, majd egy szerencsés
házasság révén levethette a császár kabátját, s
Szepes megyében lett pénztári ellenőr. A leg
fiatalabb fiú, István, jogi tanulmányokat
végzett, s ügyvédbojtárként érte őt 1848-ban
a forradalom.
Artúr a késmárki evangélikus líceumban
kezdte tanulmányait, de anyja betegsége
miatt 1827-ben hazaért, s két éven át éjjelnappal ápolta őt. Az édesanya 1829. január
9-én bekövetkezett halála után visszatért
Késmárkra és folytatta tanulmányait, kitűnő
eredménnyel. 1832-ben a család régi barátja,
Wieland György báró, altábornagy, aki ott
volt Görgey János oldalán Maubeuge-nél, egy
alapítványi ingyenes helyet szerzett Artúr
unokatestvére, Görgey Gusztáv számára a
tullni utászkari iskolában. Gusztáv azonban
nem utász, hanem huszár akart lenni, s a
fennmaradó helyet felajánlották a nála két
évvel fiatalabb Artúrnak.
Görgey György levélben kérdezte meg
fiát, akar-e katona lenni. Artúr válasza rövid
volt: „ha Tullnba találkozik alkalom (ingyenhely ti.), akkor katona akarok lenni; ellenkező esetben a filozófiát akarom végezni, és
azután egyik avagy másik tudós szakmára
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határozni el magamat. Mert katonának két
okból megyek: először és mindenek előtt a
haza iránti szeretetből, minthogy ennek
hasznára lehetni nekem emitt több alkalom
létszik kínálkozni, mint más szakokban, má
sodszor a matematikai és fizikai ismeretek
iránti szeretetből”. Tíz évvel később Artúr már
arról írt öccsének, Istvánnak, hogy amikor
apja feltette a kérdést, akar-e katona lenni,
azonnal megértette: „Katonává kell lenned.”
Reszketve adta meg magát a sorsnak. „Mai
pályámat – katonának lenni béke idején –
akkor azért utáltam, mivel nem ismertem: ma
azért utálom, mert ismerem” – írta később.
Addig azonban még eltelt egy évtized.
Ahhoz, hogy a tullni utászkari iskolába bekerülhessen, előbb be kellett lépnie egy császári-királyi gyalogezredbe. Görgey Artúrt a
császári-királyi 60. (Wasa) gyalogezredbe
vették fel hadapródként. A magyarországi,
ezen belül eperjesi törzsállomáshelyű ezred
legénysége magyarokból és szlovákokból állt,
s 1848–1849-ben mindhárom zászlóalja a
honvédseregben harcolt. Artúr 1832. november 23-ától volt a tullni utászkari iskola tanulója, s tanulmányait itt is tanárai legteljesebb
megelégedésére végezte. Tanulmányai végeztével huszonnyolc tantárgyból legjobb, hatból
jó minősítést kapott.
Artúr már tullni tanulmányai során hozzászokott a nélkülözéshez, de ismerve apja
rossz anyagi helyzetét, nem akart otthonról
segélyezést elfogadni. Tanulmányai végeztével
abban reménykedett, hogy mielőbb tisztté
nevezik ki, vagy hogy bejut a magyar királyi
nemesi testőrségbe. 1836 novemberében azon
ban visszavezényelték a Wasa-gyalogezredhez,
majd 1837 szeptemberétől Bereg megye aján
latára került a bécsi magyar királyi nemesi
testőrséghez. A nemesi testőrség nem csupán
afféle díszelgő testület volt, ahol a széplelkű
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gárdisták cifra egyenruhában múlatták az
idejüket, s búsultak a magyar nyelv állapotán,
mint Bessenyei György és testőrtársai tették,
hanem a császári-királyi hadsereg vezérkari
képzésének egyik fóruma is. Aki itt leszolgálta az öt évet, az a későbbiekben mind csapattisztként, mind vezérkari tisztként, mind
katona-diplomataként megállta a helyét. Az
1848–49-es szabadságharc legkiválóbb tisztjei
között tucatnyi volt testőrt találunk, hogy
csak Klapka Györgyöt, Máriássy Jánost vagy
Szabó Imrét említsük.
Bécs komoly csábítást jelentett a fiatalon
odakerülő tisztnövendékek számára. A császárváros százával nyújtotta a különböző
szórakozási lehetőségeket, amelyeknek ebben
az életkorban meglehetősen nehéz volt ellenállni. A bajtársi ivászatok, éjszakai mulatozások, a kártyapartik mind-mind alkalmasak
voltak arra, hogy a gárdisták többségének
amúgy sem vastag pénztárcáját még inkább
megvékonyítsák. Görgey Artúr azonban ellenállt ezeknek a csábításoknak. Hosszú katonai szolgálata alatt nem csinált adósságokat,
kerülte a mulatozást és a társaságot, s tanulmányainak szentelte minden idejét.
Az állandó nélkülözések azonban aláásták
egészségét, s 1838–1839-ben több hetet töltött
a karlsbadi fürdőkben, ahol májbajjal kezelték. Felgyógyulása utáni leveleiből a súlyos
betegségeken átesett emberek életöröme árad.
Nyolc év után, 1840 nyarán látogatott először
haza a Szepességbe.
A császári-királyi hadseregben eltöltött
évek során anya- (pontosabban: apa-) nyelvé
nek használatával egyre több gondja volt. A
beszéd még csak ment valahogy, de írni csak
rosszul tudott. A szepességi út lehet az egyik
magyarázata annak, hogy felébredt benne a
honvágy s a hazaszeretet. Amikor 1841-ben el
kellett döntenie, hogy a testőrségtől melyik

alakulathoz kérje magát, s a (magyar) huszárok és a (galíciai) dzsidások között kellett
döntenie, a huszárokat választotta: „Mind a
két helyen egy a költség, de nagyon különbö
ző az élet, különböző a nemzeti érdek, különböző a tisztek szelleme.” Az év végén egy
levelében „újra kiszakajtott magyar embernek”
nevezte magát, s ekkortól kezdve rendszeresen olvasta a magyar irodalom újabb szerzőit, Jósika Miklós regényeit, Kölcsey Ferenc,
Vörösmarty Mihály, s a fiatalon elhunyt Nagy
Imre verseit, sőt, külön füzetbe másolta be
kedvenceit.
1842. május 1-én főhadnagyi rangban a
jászkunsági kiegészítésű 12. (Nádor) huszárezredhez vezényelték, ahol 1845. július 31-ig
szolgált. Az ezred előbb Felső-Ausztriában,
majd Csehországban állomásozott. A csapatszolgálat azonban már egyáltalán nem volt
kedvére való. „A százados kiabál, az őrnagy
harap, a közember, ha váratlanul engem
meglát, összerezzen, kinyúlik oly hosszúra és
egyenesre, akár csak nyársra húzták volna, és
úgy néz rám, úgy néz rám, néz rám, rám!
olyan nézéssel, aminővel én fognék egykor a
hóhéromra tekinteni, ha ti. annak keze általi halálom lenne megírva a végzet könyvébe”
– írta egyik levelében. A színmagyar alakulat
körében egyre erőteljesebben kötődött Magyarországhoz. „Hazám ott virul keleten,
nekem is csakúgy hazám, mint neked” – írta
öccsének. Sőt, azt is érzékelte, hogy a magyar
katonánál „a letett eskü a hazaszeretettel”
gyakran „összeütközésbe jönni látszik”.
Az ezred hazavezénylésére hiába várt, ezért
elsősorban öccse, István segítségével próbált
meg tájékozódnia a magyarországi viszonyokról. 1843-ban elhatározta, hogy megrendeli a
Kossuth Lajos által szerkesztett Pesti Hirlapot.
A megrendeléshez azonban engedélyt kellett
kérnie a bécsi Justiz-Hofstelle-től. Efeletti

felháborodásában írta a következőket öccsének, Istvánnak: „El van-e tiltva Magyarországon a Pesti Hirlap? tilos-e a magyaroknak?
Nem a! De hát akkor az a magyar ember,
kinek szerencsétlensége, hogy viszonyai őt
Ausztriában, Csehországban sat. élni kénysze
rítik, miért ne örülhessen a betűknek, melyek
nemzetének szép előrehaladását, nemes tökéletesedését, magasztos törekvéseit hirdetik?
csak azért, mivel ezeket a Pesti Hirlap hozza?
mégpedig azért, mert valamennyi hirlap
közül e Pesti Hirlapban találni a legtöbb
igazat és tartalmasat. Óh, királyok, ti testvértagadók, kényurai a népnek. És miniszterek,
ti királyok zsarnokai, mikor nől meg a fületek
elég nagyra, befogadni az udvaroncok hízelgésein fölül még egy szemernyi igazságot is
csenevész agyatok és szívetek számára…”
Meglehetősen radikális szavak ezek, s azt mu
tatják, hogy az ifjú főhadnagy a császári-királyi hadsereggel kapcsolatos elégedetlenségét
lassan a birodalom egész berendezkedésére
kiterjesztette, s hogy – valószínűleg öccse
leveleinek hatására is – egyre inkább a magyar
reformellenzék Kossuth vezette, radikálisabb
szárnyának céljaival azonosult.
1843 májusában meghalt apja, Görgey
György. Artúr, akinek éppen ekkor alakult ki
gyöngéd kapcsolata Medgyasszay Friederiká
val, úgy érezte, most már semmi sem maraszthatja a katonaságnál, „ezen a marionett
pályán”, amelyen eddig is csak apja kedvéért
tartott ki. Elkeseredését tovább növelte az a
tény, hogy kiderült: nyugalmazott katonatiszt
ként is csak akkor nősülhet, ha előtte leteszi
a császári-királyi hadseregben megkövetelt
házassági biztosítékot, a kauciót. Az elhatáro
zás azonban egészen 1845 májusáig váratott
magára. Szerepe volt ebben annak, hogy
időközben ezredsegédtisztté nevezték ki, s a
család anyagi helyzete is rendeződni látszott.
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Május 18-án bejelentette bátyjának, Guidónak, hogy legkésőbb augusztusban rangjának
megtartása nélkül kilép a hadseregből. „Indító okaim; mostani pályám elleni mély ellenszenvem, mely ezredsegédtiszti szolgálattételem rövid ideje alatt – ahol első kézből kapom
minden piszok bűzét az orromba, s ahol tulajdonképpen csak arra való vagyok, hogy azt
én meg is emésszem – elképzelhetetlen fokra
hágott. Ez az indok azonban hijába ösztökélne, ha ennél erősebb más okok nem járulnának hozzá, úgymint: egy ellenállhatatlan vágy
Magyarország, hazám felé, melytől mostani
állásomban örökre távol kellene élnem, minthogy ezredünket (a Nádor-huszárokat) a
magyarok iránti erős rokonszenvvel vádolják.
Továbbá: vágyódásom egy tevékenyebb,
szabadabb élet után, oly viszonyok után, me
lyek nem kényszerítenek föllebbvalóim közül
az olyanoknak is, kiket megvetni van okom,
kiket mint becsületes ember meg kell, hogy
vessek, a tiszteletnek külső nyilvánításával
hódolni, és igen gyakran a legnemesebb erő
met az ő oktalanságuknak vagy rosszakaratuknak áldozni fel.” Végül az utolsó ok: azok
az akadályok, amelyek házassági tervei előtt
mindaddig állnak, amíg a császári-királyi
hadsereg kötelékében szolgál. Noha Guidó
bátyja igyekezett lebeszélni elhatározásáról,
Artúr hajthatatlan maradt. 1845 júliusában –
kiváló minősítéssel – rangjának megtartása
nélkül elhagyta a császári-királyi hadsereget.
Görgeyt parancsnokai úgy jellemezték,
mint aki igen sok természetes tehetséggel bír,
a fegyvergyakorlatokban, felszerelésben és
kiképzésben ügyes, buzgó, igyekvő és takarékos; nem iszákos, kártyás, adósságcsináló vagy
veszekedő; dicsvágyó és szerény; a szolgálatban megbízható, és szeret is alkalmaztatni. A
minősítési lap rubrikáiban szereplő adatok
arra mutatnak, hogy az ifjú Görgey – minden

820

Hermann Róbert • Görgei Artúr (1818–1916)
ellenszenve ellenére – jó katona akart lenni,
s az is volt. A császári-királyi tisztikarban jelentkező deviáns magatartásformák egyikét
sem követte; fölös energiáit inkább a szolgálat kínosan pontos ellátásában vezette le.
Kilépése után a prágai egyetemen tanult,
s doktori értekezését a kókuszdió illó olajairól
írta. Ő fedezte fel a kókuszdió olajában a lau
rosztearin savat. Értekezését az osztrák tudományos akadémia olyan kiválónak ítélte,
hogy saját kiadványsorozatában meg is jelentette. A közlemény 1848-as dátummal, de
némi késéssel látott napvilágot. Így aztán a
tudósjelölt a tiszteletdíjat és a különnyomatokat csak 1849 őszén, Klagenfurtban kapta
meg, amikor már egész Európa ismerte a
nevét – de nem kémikusi ténykedése miatt.
Az 1848 tavaszi változásokat őszinte örömmel üdvözölte. Olyannyira komolyan vette
az egyenlőség eszméjét, hogy 1848 nyarán
öccsével, Istvánnal együtt áttértek a családnevük y-os írásmódjáról az i-re. Példájukat később bátyjuk, Ármin is követte. Míg azonban
Ármin és István 1849 után visszatértek az y-os
írásmódhoz, Artúr haláláig megmaradt az i-s
alak mellett.
Az ifjú exfőhadnagy 1848 júniusában jelentkezett a magyar honvédségbe, s jó szervezőkészségével csakhamar felhívta magára
mind Batthyány Lajos miniszterelnök, mind
Kossuth Lajos pénzügyminiszter figyelmét.
Az örökös tartományokban szerződéseket
kötött lőkupak- és gyutacs szállítására, s kidolgozta egy magyarországi lőkupak- és gyu
tacsgyár terveit. Önálló katonai ténykedése
azonban csak 1848 szeptemberében kezdődött, amikor előbb a tiszáninneni önkéntes
mozgó nemzetőrség szolnoki táborának parancsnokságát vette át, majd a hónap végén
a Csepel-sziget parancsnokságával bízták meg.
Ekkor már honvéd őrnagy volt.

Görgei feladata az volt, hogy vágja el a
Josip Jellačić vezette horvát hadsereget a Karl
Roth vezérőrnagy vezette, Szlavóniából betört
horvát hadosztálytól. Görgei erői ahhoz gyen
gék voltak, hogy nyílt ütközetben mérkőzzön
meg bármelyik sereggel, az érintkezés felvételében azonban meg tudta gátolni őket.
A Duna és a Sió között kettős őrvonalat
épített ki, s szeptember 29-én ezen akadt fenn
Zichy Ödön gróf, Fejér megye volt főispán
helytartója (adminisztrátora). Görgei hadbíróság elé állította, s szeptember 30-án hazaáru
lás vádjával kivégeztette a grófot. Zichy valóban összejátszott az ellenséggel, de az ítélet
így is komoly feltűnést keltett. 1848–49-ben
ez volt az első és az egyetlen eset, hogy egy
arisztokratát hadbírósági ítélettel kivégeztek.
Görgeit nem ez az ítélet tette ismertté a poli
tikai elit és a közvélemény előtt. Batthyány,
Szemere Bertalan és Kossuth már korábban
ismerték, a kivégzés híre pedig nevének említése nélkül terjedt el az országban. Görgei
is már korábban választott a különböző poli
tikai irányzatok között: szeptember 13-án
rövid levélben ajánlotta fel szolgálatait a lemondott pénzügyminiszternek, a jövő embe
rének, Kossuth Lajosnak, néhány nap múlva
pedig a Kossuth Hirlapja hasábjain tett közzé
rövid híradást a szolnoki tábor helyzetéről.
Október 2-án Móga János altábornagy, a
dunántúli magyar hadsereg vezére az Ercsinél
gyülekező 5. hadoszlop parancsnokává nevezte ki, majd 3-án Perczel Mór ezredes alá
rendelte. Görgei fontos szerepet játszott Roth
hadosztályának október 7-i ozorai fegyverleté
telében. Valósággal megmámorosodott e na
pok egymást követő eseményeitől, s a kapott
önálló cselekvési körtől. „Csak most erélyt,
csak most erőfeszítést és mentve vagyunk,
mert a nép – könnyezve írom – a nép velünk
tart!” – írta, látván, hogy a kelet-dunántúli

megyék lakossága milyen lelkesedéssel támogatja a reguláris csapatok hadműveleteit. Sőt,
nem kímélte közvetlen parancsnokát, a radikális Perczelt sem. „…egy jó hadvezérhöz, a
szónoklati tehetségén, meg a tiszta akaraton
kívül, egy kis jártasság is kívántatik a hadi
tudományok úgy elméleti, mint gyakorlati
részeiben” – írta a politikusból lett hadvezérről az Országos Honvédelmi Bizottmánynak.
Október 7-én a végrehajtó hatalmat Bat
thyánytól átvevő Országos Honvédelmi Bizottmány (OHB) ezredessé, az ozorai győzel
met követően, 11-én vezérőrnaggyá léptette
elő, ám ez utóbbi kinevezést nem hozták
nyilvánosságra. Kossuth Lajos, az OHB elnöke Pesten megbízta, hogy utazzon a magyar fősereg lajtai táborába, s ott tartsa rajta
a szemét a fősereg vezetőin. Ha árulásra készülnének, lépjen fel velük szemben, s használja a tábornoki kinevezést. Görgei elvállalta e megbízatást s október 13-tól a Lajtánál
álló feldunai hadtest dandárparancsnoka volt.
Az elővéd parancsnokaként állandó konfliktusai voltak Mógával, mert Görgei az aktív
védelem híve volt, s osztrák területen kívánt
megmérkőzni az ellenséggel. Október 16-án
Lajta-Brucknál sikeres ütközetet is vívott.
A császári-királyi főerők Bécs alá érkezése
után azonban némileg megváltozott a véleménye. Amikor Kossuth a feldunai hadtest
miklósfalvi, majd parndorfi főhadiszállásán
haditanácsra hívta össze a csapatok vezetőit,
először Görgei is a határ átlépése és a Bécs
felmentésére indítandó támadás ellen emelt
szót. Október 27-ére azonban – valószínűleg
egy Kossuthtal folytatott négyszemközti beszélgetés hatására – már úgy vélekedett, hogy
„nincs választás, előre kell menni, mert ha nem
megyünk, többet vesztettünk, mintha három
csatát vesztenénk”. Az október 30-i schwecha
ti csatában ő vezette az elővédet, s meg kellett
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tapasztalnia, hogy a frissen kiképzett önkéntes zászlóaljak igencsak rosszul állják a tüzet;
csapatai szinte kivétel nélkül megfutottak.
A csata után Kossuth nyilvánosságra hoz
ta Görgei tábornoki kinevezését, s november
1-jén kinevezte a feldunai hadtest parancsnokává. A bámulatosan gyors karrier (négy és
fél hónap alatt lett századosból tábornok,
századparancsnokból hadtestparancsnok)
természetesen nem járt együtt hadvezéri képességeinek hasonló mértékű növekedésével.
Görgei érezte a reá háruló feladat nagyságát,
sőt, időnként lehetetlenségét is, hiszen az
ellenség közvetlen közelében, egy 150 kilomé
ter hosszú arcvonalon kellett kiképeznie és
harcképessé tennie egy állandóan változó
összetételű, több mint felerészben frissen fel
állított alakulatokból álló hadsereget. Görgei
akaratereje és teherbírása azonban egyelőre
győzte e feladatot. A kötelességteljesítés igénye időnként túlzásokban öltött testet. Egyik
segédtisztjét megrótta, amikor az nem keltette fel egy érdektelen sürgöny érkezésekor:
„azért vagytok mellettem, hogy midőn emberi gyöngéimnek adózni kénytetem, őrködjetek, miképp a közügy hiányt ne szenvedjen;
engemet kímélnetek nem szabad”.
Görgei – akárcsak Kossuth – abban reménykedett, hogy az ősz és a tél folyamán
megszervezett hadsereg tavasszal már egyenlő ellenfele lesz a támadásba lendülő császárikirályi hadseregnek. Nem ez történt: a császári-királyi csapatok már december közepén
támadtak. Görgei előbb Győrig, majd Budapestig vonult vissza. Győr feladása után már
komoly koncepcionális vitái voltak Kossuthtal. Az OHB elnöke kisebb sikereket követelt,
Görgei viszont úgy látta, hogy minden meg
ütközéssel serege, s ezzel az ország jövőjét
kockáztatná. Aggodalmait igazolta tábornoktársának, Perczel Mórnak december 30-án
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bekövetkezett móri veresége. Az OHB és az
országgyűlés ezután áttette székhelyét Debrecenbe, de Kossuth előbb még támadási
parancsot küldött Görgeinek.
Görgei és a fővárosban maradt katonák
tehát a politikai felső vezetés tudta és beleegyezése nélkül voltak kénytelenek dönteni
az eljövendő hadműveletekről. Az 1849. január 2-án összeült haditanács elhatározta a
főváros feladását és a magyar csapatok tiszántúli összpontosítását. Görgei javaslatára a
haditanács ügy döntött, hogy a feldunai
hadsereg Lipótvár felé elterelő támadást indít,
majd a bányavárosokon és a Szepességen
keresztül csatlakozik a Felső-Tiszánál álló
magyar csapatokhoz. Ezzel lekötheti a Budapestet elfoglaló császári-királyi fősereget, s
visszatarthatja azt a Tisza-vonal elleni támadástól. „Várjatok, fiúk, ha a német orránál
tovább nem látand, miről most, győzelmi
mámorában majdnem bizonyos vagyok,
akkor majd vezetjük mi az orránál fogva” –
mondta tisztjeinek.
Az elmúlt hetek katonai kudarcai felerősí
tették a honvédsereg tisztikarában már korábban mutatkozó válságot, s január elején
több tucat tiszt hagyta el a feldunai hadtestet
is. Görgei minden távozót elengedett, de ki
jelentette, hogy aki a legénységet is távozásra
akarná bírni, azt főbelöveti. A válság és a
bomlás megállítására 1849. január 5-én Vácott
politikai nyilatkozatot adott ki, amelyben
kijelentette, hogy a feldunai hadtest az 1848as alkotmány megtartásáért küzd, s annak
minden külső és belső ellenségével szembeszáll.
Noha a nyilatkozat politikai tartalma megfelelt Kossuth ekkori politikájának, ugyanakkor
taktikai okokból élesen bírálta az OHB-t a
hadviselésbe történt beavatkozásáért.
A téli hadjárat terve bevált: Görgei 1849.
január 5. és február 6. között hetekre lekötöt-

te a császári-királyi főerőket, majd a bányavá
rosokon és a Szepességen átvonulva, Guyon
Richárd ezredes február 5-i branyiszkói győzelme után egyesült a többi magyar hadtesttel. A hadjáratnak voltak válságos, sőt, olykor
reménytelennek tűnő pillanatai is. Hodrusbá
nyánál a Görgei által vezetett kis különítmény
megfutott, s a fővezér ott maradt egy használ
hatatlan ágyúval, egy segédtisztjével s egy öreg
huszárral. Amikor a császári-királyi vadászok
átlőtték a csákóját, csak ennyit mondott:
„Miért nem egy hüvelykkel lejjebb?” Ugyanakkor osztozott csapatai minden megpróbáltatásában, Körmöcbánya kiürítésekor maga
is ott tolta az ágyúkat és a szekereket a Szkalkahegyen, Besztercebánya elhagyásakor a Sture
cen. A katonák tudták, hogy bízhatnak
benne, s így tűzbe mentek volna érte.
A hadügyminisztérium 1849. február 12én hadtestével – amely időközben a VII.
hadtest, illetve 16. hadosztály nevet kapta –
Henryk Dembiński altábornagy parancsnoksága alá rendelte. Dembiński kinevezése rossz
döntés volt: az 1831. évi litvániai visszavonulásáról elhíresült lengyel tábornok Magyaror
szágon is csak a visszavonulásban jeleskedett.
Maga Görgei látszólagos lealáztatásnak nevezte azt, hogy csapatait Dembiński alá rendelték,
de igyekezett teljesíteni az újdonsült fővezér
parancsait. Ugyanakkor keményen a szemébe mondta a véleményét, ha a helyzet úgy
kívánta. Szárnyparancsnokként vett részt a
február 26–27-i kápolnai csatában, majd meg
osztotta csapataival a visszavonulás minden
kínját az ezt követő napokban. Mivel úgy
látta, hogy Dembiński további működése a
hadsereg létét fenyegeti, március 3-án Tiszafüreden a tisztikar körében kibontakozó
mozgalom élére állt, s társaival együtt követel
te, hogy a fővezér közölje szándékait vagy
tartson haditanácsot. Miután Dembiński

erre nem volt hajlandó, Szemere Bertalan
főkormánybiztos a tisztikar kívánságára levál
totta őt a fősereg (I., II., VII. hadtest) éléről,
s Görgeit nevezte ki ideiglenes fővezérré.
Kossuth a történtekről értesülve azzal a
szándékkal utazott a táborba, hogy az engedet
len, lázadó Görgeit főbelöveti. A táborba ér
kezve azonban meggyőződött arról, hogy
Görgei és társai eljárása indokolt volt. Kossuth
tehát ideiglenesen jóváhagyta Görgei fővezérségét, ám aztán e pozíciót március 8-án Vetter
Antal altábornagynak adta át. Görgei ezután
előbb a II. és VII. hadtestből álló felső-tiszai
hadsereg, majd a hónap közepétől ismét saját
hadtestének parancsnoka volt. Március 8-án
– mintegy fájdalomdíjként – megkapta a Ma
gyar Katonai Érdemrend II. osztályát.
Maga Görgei is mindent megtett azért,
hogy Kossuth bizalmát visszaszerezze. „Egyedül Kossuth hisz a forradalomban, a hadseregben s önmagában. Egy antik tiszta jellem;
– kár, hogy nem katona” – írta róla Damjanich
János tábornoknak. 1849 márciusában pedig
hosszú levelekben számolt be hadmozdulatairól és terveiről az OHB elnökének. „Tisztelt Elnök úr! Csatlakozzék velem és menjünk,
haljunk meg két tiszta akaratú vértanúként
ez árva honért, ha azt ezen hiúság- s önzésteljes
hidraszerű ármánytól megszabadítani nem
tudjuk” – írta az egyikben.
Amikor Vetter Antal fővezér március vé
gén megbetegedett, Kossuth némi tétovázás
után, március 30-án Görgeit nevezte ki a
fősereg (I., II., III. és VII. hadtest) ideiglenes
fővezérévé, ő pedig rászolgált a bizalomra. A
tavaszi hadjárat hat csatájában és ütközetében
(Hatvan, április 2.; Tápióbicske, április 4.;
Isaszeg, április 6.; Vác, április 10.; Nagysalló,
április 19.; Komárom, április 26.) előbb a fő
város alá szorította vissza a császári-királyi
fősereget, majd a főváros és az ország nagy
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részének kiürítésére kényszerítette. Az első
sikereknek Kossuth is közvetlen tanúja volt,
s április 7-én ihletett szavakkal számolt be
Görgei működéséről. A tábornok valóban
kitett magáért. Április 4-én Tápióbicskénél ő
rendelte előre Damjanich honvédeit, amikor
Klapka csapatai megfutottak, április 6-án
Isaszegnél ismét ő állította meg a visszavonuló Klapkát. Április 7-én ő terjesztette elő a
hadjárat második szakaszának tervét, április
26-án személyesen vezényelte a jobbszárnyat
a komáromi csatában.
Kossuth, mielőtt elhagyta a tábort, tanácskozott Görgeivel és a többi tábornokkal
az olmützi oktrojált alkotmányra adandó
magyar válaszról. Kossuth ekkor terjesztette
elő nagy tervét az ország függetlenségének
kimondásáról és a Habsburg-ház trónfosztásáról. A beszélgetésről csak a két főszereplő
visszaemlékezése maradt fenn, s csupán abban egyeznek meg, hogy volt ilyen megbeszélés. Görgei – emlékirata szerint – határozot
tan ellene szólt a tervnek, amit Kossuth csak
meglehetősen homályos formában körvonalazott volna. Ez az ellenkezés nem lehetett
túlzottan erős, hiszen Kossuth itt, Gödöllőn
ajánlotta fel Görgeinek, hogy tegeződjenek,
s április 15-én elsőként neki ajánlott miniszteri tárcát. Emellett Görgei érzelmeinek a
nemzeti függetlenség ügye amúgy is megfelelt.
Debrecenbe visszatérve Kossuth valóban
kimondatta a trónfosztást. Görgei viszont a
győztes hadjárat kellős közepén kénytelen
volt tapasztalni, hogy a trónfosztás célszerűsé
gét illetően igencsak megoszlanak a vélemények a tisztikarban. Amikor a lévai főhadiszállásra megérkezett a trónfosztás híre, több
tiszt nyíltan kikelt ellene. Úgy vélték, ilyen
határozatot csak akkor szabad hozni, ha az
ország egész területe felszabadult. Görgei csak
annyit üzent a futárral Kossuthnak: „Annyit
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mondjon, hogy ha máskor oly fontos dolgot
tenni akar, előbb legyen szíves velem közölje.”
Közben április 15-én Kossuth neki ajánlotta fel a hadügyminiszteri tárcát, amelyet
Görgei május 1-én el is fogadott. Május 4–21.
között megostromolta és bevette Buda várát.
A döntést később sokan bírálták, maga Gör
gei is kritikusan nyilatkozott róla, ám az erő
viszonyok akkori állása mellett más hadműveletre nemigen volt lehetőség. Közben május
16-án a Borsod megyei Dédesen képviselővé
is választották.
Buda bevételével a magyar szabadságharc
– s Görgei katonai és politikai pályafutása –
zenitjére jutott. Görgei és Kossuth viszonya
e napokban már egyáltalán nem volt olyan
szívélyes, mint néhány héttel korábban Gödöllőn. A készülő orosz intervencióról érkező
hírek hatására Görgei – tévesen – úgy vélte,
ezt Kossuth provokálta ki a függetlenség és a
trónfosztás kimondásával. Kézenfekvőnek
tűnt a megoldás: vissza kell vonatni a Függet
lenségi Nyilatkozatot, s akkor az orosz hadsereg is visszavonul.
Május 22-én a képviselőház Szemere Ber
talan miniszterelnök indítványára altábornaggyá léptette elő, és kitüntette a Magyar
Katonai Érdemrend I. osztályával. Görgei
azonban nem fogadta el a kitüntetést. A hó
nap végén Debrecenbe utazott, ahol letette
a miniszteri esküt. Június 1-én Kossuth ellenzékével, az ún. békepárttal tárgyalt a Függetlenségi Nyilatkozat esetleges visszavonásáról.
A tanácskozásról csak egymásnak ellentmondó visszaemlékezéseket ismerünk, azonban
tény, hogy Görgeinek nem sok kedve volt
egy tisztán katonai hatalomátvételhez. Amikor az egyik képviselő a parlament szétűzését
javasolta neki, Görgei megkérdezte tőle:
„Meggondolta-e Ön, hogy a szurony sohasem
áll ott meg, ahová intéztetik? Megakadályoz-

hatom-e, hogy azon katonák, kik egy testüle
tet, mely tekintéllyel bír, széthajtanak, meg
akadályozhatom-e, hogy ne gyilkoljanak, ne
raboljanak?” Ugyanakkor egy júniusi minisztertanácson nyíltan bírálta a függetlenség
kimondását, Kossuth pedig egyre többször
célozgatott arra, hogy Görgeinek vagy a had
ügyminiszteri, vagy a fővezéri tisztségtől meg
kellene válnia.
Görgei valóban nem tudott eleget tenni
mindkét tisztének. Június 2–27. között több
ízben személyesen vezette a hadügyminisztériumot, ám amikor a magyar fősereg első
Vág-menti ellentámadási kísérlete kudarcba
fulladt, ismét a harctérre sietett. Június 20-21én Zsigárd és Pered térségében személyesen
vezette az újabb sikertelen támadást a császári-királyi csapatok ellen. A csatában kiválóan
szerepelt, személyesen rendezte a megingott
zászlóaljakat, s amikor kíséretének egyik tag
ja arra figyelmeztette, hogy az ellenséges tüzérség lőtávolában van, csak ennyit mondott:
„Ha fél, hazamehet.” Alvezéreinek nem kellő
aktivitása azonban szerencsétlen döntésekre
is indította, így június 20-án leváltotta Asbóth
Lajos ezredest, az egyetlen hadtestparancsnokot, aki pedig megfelelt feladatának.
Június 26-án az utolsó olyan minisztertaná
cson, amelyen miniszterként vett részt, elfogadtatta a kormánnyal a fősereg komáromi
s a többi haderő alsó-tiszai összpontosításának
tervét. Görgei ugyanis úgy vélte, hogy amíg
a magyar fősereg Komáromnál áll, addig a
császári-királyi főerők sem mozdulnak el
onnan, sőt, talán az orosz fősereg is ebbe az
irányba nyomul. Ezalatt pedig a délvidéki
magyar erők leszámolhatnak az ottani császári-királyi erőkkel és bevehetik Temesvárt. A
kormány el is fogadta e haditervet.
Görgei június 28-án részt vett a Haynau
főserege ellen vívott vesztes győri ütközetben,

személyesen vezényelte a VII. hadtestet, majd
a lovasság élén ő fedezte a visszavonulást.
Június 29-én – császári-királyi csapatok győri győzelméről értesülve – a kormány elvetette a komáromi összpontosítás tervét, s Dem
biński előterjesztésére valamennyi haderő
szegedi összpontosításáról határozott, s Gör
geit a seregével való azonnali levonulásra
utasította. Görgei, még mielőtt e tervet közölték volna vele, levélben tudatta Kossuthtal,
hogy továbbra is a komáromi összpontosítás
szellemében kíván működni, tehát a győri
vereség miatt nem változtatta meg elhatározását. Amikor azonban megérkezett az új
haditervet hozó küldöttség, szóban megígérte, hogy engedelmeskedni fog a távollétében
hozott határozatnak. A küldöttség érkezése
előtt írott levél azonban a küldöttség visszaérkezése után került Kossuth kezébe, aki azt
a küldöttségnek adott szóbeli ígéret visszavonásának tekintette, s leváltotta Görgeit a fővezérségről. (Görgei június 30-án, a küldöttség elutazása után írott, a levonulást megígérő levelét pedig valószínűleg csak azután
kapta meg, hogy meghozta a leváltásról szóló
döntést. Miután Görgei ebben sem ígérte
meg az azonnali levonulást, Kossuth valószínűleg ennek alapján sem látta indokoltnak a
döntés visszavonását.)
Görgei azonban erről csak többnapos
késéssel értesült. Július 2-án Haynau főerői
megtámadták a Duna-jobbparti komáromi
sánctábort, s elfoglalták annak egy részét.
Görgei személyesen vezette a sáncok visszavé
telére csapatait, majd az estig tartó csatában
előző állásaikba szorította vissza a túlerőben
lévő császári-királyi csapatokat. Egy személye
sen vezetett lovasrohamban egy orosz gránátszilánk csaknem az agyvelejéig felhasította a
koponyáját, a csata után eszméletét veszítette,
s július 4-éig élet és halál között lebegett.
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Július 4-én lemondott a hadügyminiszteri posztról is, de a minisztertanács július 5-i
határozata alapján megmaradt a feldunai
hadsereg fővezérének. Miután július 11-én
sikertelenül próbált meg áttörni a császárikirályi főseregen, a még mindig életveszélyes
állapotban lévő fővezér a Duna bal partján
indult Szeged felé. Július 15–17-én Vácnál
megütközött Iván Fjodorovics Paszkevics tá
bornagy orosz csapataival. A harmadik csata
napon ismét személyesen vezette az utóvédet,
majd eszméletlenül fordult le lováról. Miután
nem tudott áttörni az orosz főerőkön, a Fel
vidékre vonulva egy hónapig lekötötte az
orosz főerőket, s meg-megújuló ájulási rohamok közepette vezette katonáit a Tisza felé.
A nyári hadjárat volt Görgei hadvezéri
pályájának csúcspontja. A téli hadjáratban
még csak azt tudta, mikor kell elrendelni a
visszavonulást ahhoz, hogy a hadsereg komolyabb veszteségek nélkül kerüljön ki az újabb
és újabb egérfogókból. A tavaszi hadjáratban
megmutatta, hogy számban kisebb erőkkel
képes kimanőverezni egy nagyobb hadsereget
az ország nagy részéről úgy, hogy közben
minden ütközetet és csatát megnyer. A nyári hadjáratban a reménytelenre vállalkozott:
a hadászati külső vonalon mozogva próbálta
megkerülni a többszörös túlerőben lévő ellenséges hadsereget, saját erőinek négyszeresét,
az orosz–osztrák intervenciós erők egyharma
dát. Ezzel lehetővé tette a Szegednél összpontosult magyar főerőknek, hogy egyedül mér
kőzzenek meg Haynau főseregével. Görgei
teljesítménye ellenfeleit is meglepte.
Közben Sztyepan Alekszandrevics Hrul
jov ezredes, majd Friedrich Wilhelm (Fjodor
Vasziljevics) Rüdiger lovassági tábornok kez
deményezésére tárgyalásokat folytatott az
orosz fővezérséggel. Görgei azért vette fel a
tárgyalások fonalát, mert abban reményke-
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dett, hogy éket verhet a szövetségesek közé.
Az oroszok célja a tárgyalásokkal az volt, hogy
megadásra bírják a legeredményesebb magyar
hadsereget. Görgei az 1848 áprilisi törvények
biztosítását jelölte meg tárgyalási alapként, s
1849 augusztusában a magyar kormány is
visszatért ehhez az alaphoz.
Közben július 27-én a képviselőház zárt
ülése követelte Görgei fővezéri kinevezését.
Görgei hadserege augusztus 9–10-én érkezett
meg az összpontosítás újabb helyszínére,
Aradra, azonban csodálkozására a Dembiński
vezette fősereget nem találta itt. Dembiński
ugyanis a kormány utasítása ellenére Arad
helyett Temesvárra vonult. Az augusztus 9-i
temesvári vereség után Kossuth augusztus
11-én Görgeit nevezte ki fővezérré, majd a
katonai és polgári teljhatalom birtokosává
(diktátorrá). Augusztus 13-án tisztikarának
döntése alapján hadseregével a szőlősi mezőn
letette a fegyvert az oroszok előtt. Amikor
ellovagolt a III. hadtest katonái előtt, s azok
még utoljára megéljenezték, Görgei vasidegei
is felmondták a szolgálatot, s sírva borult lova
nyakára. „Isten veled, Görgei” – szólt a búcsú.
A tábornok abban reménykedett, hogy
az orosz hadsereg biztosítani fogja a magukat
megadók életét. „Most még haragudni fog
rám a nemzet, de három hét múlva – bizton
tudom – kezet csókol majd nekem” – mondta világosi háziasszonyának, Bohusné Sző
gyény Antóniának. Fegyverletételi szándékát
bejelentő levelében kérte is Rüdigert, hogy
bajtársait ne szolgáltassák ki az ellenség bos�szúvágyának: „Talán elég lesz, ha egymagam
leszek annak áldozata.” Az orosz fővezér és a
cár is ettől tartottak, s ezért ragaszkodtak ah
hoz, hogy Görgei kegyelmet kapjon.
Az orosz hadifogságban levelet írt a mozgó seregek vezetőinek és a magyar kézen lévő
erődök és várak parancsnokainak; tudatta a

fegyverletétel hírét, s a mozgó csapatokat, va
lamint a nehezebben védhető erősségeket
példája követésére hívta fel. Klapkát, Komá
rom parancsnokát viszont figyelmeztette:
„Fontold meg, mit tehetsz, s mit kelljen tenned.”
I. Miklós orosz cár követelésére augusztus
22-én amnesztiát kapott, s a karinthiai Klagenfurtba száműzték. Kossuth szeptember
12-i vidini körlevelében már árulónak nevezte, s e vádat hihetővé tette, hogy október 6-án
tábornoktársai többségét Aradon kivégezték.
Jelentős és kevésbé jelentős magyar költők,
Vörösmarty, Bajza József, Vajda János, Sárosi
Gyula, Tóth Kálmán nevezték verseikben
árulónak, népdalok tucatjai átkozták, mint
aki Világosnál eladta az országot.
Görgeinek 1849 után kevés működési tér
jutott. 1849 és 1867 között a karintiai Klagenfurtban, majd Viktringben élt rendőri felügye
let alatt feleségével, majd itt született két
gyermekével, Bertával (1850–1934) és Kornéllal (1855–1933). 1852-ben előbb németül, majd
angolul, olaszul és svédül is napvilágot láttak
emlékiratai. Görgei e munkájában keményen
– s gyakran igazságtalanul – bírálta volt harcos
társait, Kossuthot, Perczelt, Klapkát, ám a
kritikából kijutott a szembenálló fél hadvezé
reinek, Jellačićnak, Alfred Windisch-Grätz
nek, Haynaunak, valamint az „egységes és
erős Ausztria” politikusainak is. A munkáról
az emigránsok nagy része úgy vélte, hogy azt
Görgei nyilván az osztrák kormány megrende
lésére és jóváhagyásával írta, a Habsburg-biro
dalomban pedig betiltották a könyvet. Görgei
1867-ben egy újabb kötetben, a Mikes Kelemen módjára, fiktív levelekben írt Gazdátlan
levelekben védte magát az 1849 nyári hadjárattal és a fegyverletétellel kapcsolatos vádak
ellen, de komoly áttörést nem sikerült elérnie.
Miután az osztrák hatóságok minden
önálló pénzkereseti lehetőségtől megfosztot-

ták, 1854. augusztus elején havi járulékért
Johann Kempen von Fichtenstamm rendőrminiszterhez folyamodott, amelyet szeptember 6-ától kezdve kapott meg. 1862-ben felesége rokonságát felhasználva két emlékiratban fejtegette francia politikusoknak, hogy a
francia császárság létérdeke Ausztria hatalmának biztosítása, ez pedig csak a magyar alkotmányosság helyreállítása révén képzelhető el.
1867 februárjában, majd május 8-án emlékiratokat írt Deák Ferenc számára a magyar
haderő reformjáról. Május 29-én Nyílt kére
lem Kossuth Lajos úrhoz című írásában kérte
a volt kormányzót: hagyjon fel a kiegyezés
elleni izgatással, s ne állítsa azt, hogy a nemzet
önbizalmát az 1849-es árulás zsibbasztotta el.
Görgei a kiegyezés után először 1867. jú
lius 20-án tért haza. Előbb különböző munkákat vállalt, volt a Pesti Téglagyár és Kőszénbánya Részvénytársulat intéző igazgatója,
vasútépítkezési munkafelügyelő, később
öccse, István ügyvédi irodájának munkatársa.
1884-től a Tisza Kálmán kormányától kapott
altábornagyi nyugdíjból élt. (Tisza már 1850ben verset írt Görgei védelmében.)
Időközben egyre nőtt barátainak és tisztelőinek száma. Többen már az emigrációban
felemelték szavukat az árulási vád ellen, 1867
után pedig a Budapesti Szemle köre, Gyulai
Pál, Szász Károly, Arany László és mások áll
tak ki mellette. A rehabilitációs mozgalomban
óriási szerepet játszott öccse, István, aki három
kötetben tette közzé a Görgei 1848–49-es
működésére vonatkozó iratokat. 1884. március 30-án 207 volt honvéd nyilatkozatban
jelentette ki, hogy nem tartja Görgeit árulónak. Élete hátralévő éveit Visegrádon, illetve
Budapesten töltötte. 1916. május 21-én, legnagyobb győzelmének, Buda visszavételének
67. évfordulóján Pesten, a Mária Valéria utca
17. számú házban érte a halál. A temetésen
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ott voltak a kor politikai és tudományos életének kiválóságai, s a honvédmenház megjelent agg honvédei remegő kézzel tisztelegtek.
Móricz Zsigmond „élő vértanúnak” nevezte, s tény, hogy életbenmaradásával ros�szabb sors jutott neki, mintha kivégezték
volna. Hatvanhét évvel élte túl 1849-et, 1916ra szinte valamennyi egykori harcostársa és
barátja meghalt már. Az árulási vádról azóta
kiderült, hogy a politikai manipuláció és a
nemzeti naivitás sajátos keveréke volt csupán,
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nem a tények által megalapozott állítás. Pedig
Görgei nem a magyar szabadságharc árulója,
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katona, amilyet Hadik András óta, s azóta
sem hordott hátán ez a föld.
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Zemplén Győző (1. ábra) 1879. október 17-én
született Nagykanizsán. Édesapja, Danyicskó
(Danitsko) János posta- és távirdafelügyelő
1881-ben vezetéknevét Zemplénre magyarosította, utalással arra, hogy
Sátoraljaújhelyen, Zemplén vármegye székhelyén
született. Az apa 1877-ben
elvette Wittlin Győző orvos
Johanna (Janka) lányát.
Házasságukból három fiú
született. Mivel a postatisztviselők gyakran változ
tatták lakhelyüket, a három gyermek is három
különböző helyen látta
meg a napvilágot. A legidő
sebb fiú, Szilárd, aki tengerész, korvettkapitány lett, Sátoraljaújhelyen
jött a világra. A legkisebb fiú, Géza, a világhírű kémikus, műegyetemi tanár pedig Tren
csénben született 1883-ban. A Vág folyó
partjáról az édesapát az Adriai-tenger menti
kikötővárosba, Fiumébe helyezték át. Ott
nagyobbrészt olaszok és horvátok laktak,
magyarok kevesen voltak. A három Zemplén
fiú a gimnáziumban teljes tandíjmentességet

élvezett, mert mindhárman, Constantino
(Szilárd), Vittorio (Győző) és Géza jeles ren
dű tanulók voltak. A „m. kir. állami főgym
nasium” építészettörténetileg is számon tartott épülete 1888-ban készült el Giacomo Zammat
tio tervei alapján éppen
akkor, amikor Győző
megkezdte ott tanulmányait. A kupolás bejáratú,
csodaszép iskola, a tanítás
palotája ma is áll, ez a mai
Rijeka olasz nyelvű gimnáziuma az Erazma Barci
ca ulica 6-8. szám alatt.
Felemelő érzés a falai közt
lenni, az igényesen kiképzett, díszített tágas terek
szinte kötelezik a diákokat a szorgalmas tanu
lásra.
A 19. század végén elenyészően kevés
magyar gyerek tanult a gimnáziumban, ezért
a magyar nyelv ápolása és a hazaszeretet ébren
tartása miatt jelentős szerep jutott az iskola
ifjúsági magyar társalgó körének. A Zemplén
fiúk nagyon aktívan vettek részt a kör munká
jában s általában az iskolai életében. Szavaltak
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az ünnepélyeken, felolvasásokat tartottak a
kör foglalkozásain, pályadíjakat nyertek, így
nem csoda, hogy vezetőknek választották
őket a társalgókörben. Géza könyvtáros volt,
Szilárd titkár, Győző szerkesztő, majd titkár.
Az igazgató halálakor 1895-ben az ifjúság ne
vében Zemplén Győző búcsúzott tőle. Jellemző Győzőre, hogy nyolcadikos korában
az olasz anyanyelvűek részére kiírt pályázatra
nyújtotta be Nagynéni című elbeszélését,
amiért első díjat és jutalmat kapott.
Az Eötvös Loránddal egyidős Pizzetti Ró
kus (Rocco) volt Győző matematika- (men�nyiségtan) tanára. Ő biztatta diákjait, hogy
küldjenek be feladatmegoldásokat a Közép
iskolai Matematikai Lapokba. A folyóiratot
Arany Dániel alapította 1893-ban Győrben,
majd 1896-ban átvette annak szerkesztését
Rátz László, a Budapesti Evangélikus (Fasori)
Gimnázium legendás hírű matematikatanára, Wigner Jenő és Neumann János mestere.
Az egyetemi életre való felkészítésben rendkí
vüli szerepük volt a lapoknak.
A diákok megtanulták az önálló feladatmegoldást, örömmel olvashatták nevüket a
feladatok helyes megoldói közt, sokszor viszontláthatták saját megoldásukat. Megismerkedhettek, és összemérhették tudásukat
az ország más iskoláiban tanuló kiváló diákokkal.
Eötvös Loránd (1848–1919) miniszterségének tiszteletére kollégái 1894-ben országos
matematikai feladatmegoldó versenyt alapítottak az adott iskolai évben érettségizettek
számára, amelyet később róla neveztek el. A
két győztes versenyző I. és II. Eötvös-díjat
kapott, amelynek érmét Eötvös Loránd készíttette. Ezen a versenyen 1897 őszén második helyezett lett Weisz (Fejér) Lipót, a későbbi világhírű budapesti tudományegyetemi
matematikaprofesszor. A következőket írta
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1897. február 17-én a 1896. évi verseny első
helyezettének, Visnya Aladárnak (1878–1959),
aki matematika-fizika szakos tanárként lett
neves botanikus és múzeumalapító Kőszegen.
(Fejér és Visnya a pécsi főreáliskolában Mak
say Zsigmond tanítványa volt.)
„A matematikán kívül különösen a csillagászattal foglalkozom. Csodálom, hogy a
második díj nyertese, Zemplén, nem dolgozik a Math. Lapba, már ti. a nehezebb feladatoknál. Habár úgy hallom, hogy ő inkább
fizikus, mint matematikus. Nem tudom,
hogy jól hallottam-e?”
Jellemző volt a korra, hogy még egyetemistaként is, akár külföldről, és még a tanárok
is, küldtek be megoldásokat, kitűzött feladatokat, cikkeket a „Math. Lapba”.
Gimnáziumi tanár koromban az érettségi előtt állóknak az utolsó fizikaórán mindig
felolvastam Zemplén Győzőnek azt a levelét,
amelyet a „budapesti báró Eötvös József tanárnevelő intézetbe” történő felvétele érdekében írt. Ezzel akartam érzékeltetni egy tehetséges ifjú magabiztosságát, képességeit,
tenniakarását és szerénységét. Részletek a
„Nagyméltóságú Vallás és Közoktatási Miniszter Úr”-nak írt levélből:
„A fiumei magy. kir. állami főgimnáziumban az összes tantárgyból jeles eredménnyel
tettem le az érettségi vizsgálatokat. Fiuméban
vagyok 12 év óta; beszélek és írok magyarul,
olaszul, németül és franciául. Tudok rajzolni,
hegedülni és énekelni. […] ha netán Kegyelmes uram nagylelkűsége folytán tanulmányaimat folytathatnám, úgy a mennyiségtant és
természettant választanám, mint szaktárgyakat, azonkívül még a magyar irodalomból és
történelemből szeretnék képesítést nyerni.”
Zemplén érettségi tantárgyai: magyar
nyelv, olasz nyelv, történelem, latin nyelv,
mennyiségtan és természettan. Ez utóbbiból

„hajító mozgás és villamosság főbb tüneményei” megbízta, hogy a gázok belső súrlódását saját,
volt a tétele 1896. június 11-én. A tizenkét
új módszerével tanulmányozza. Az elvégzett
jelölt közül egyedül ő kapott jeles minősítést. mérésekről szóló dolgozatáért később (1901A kollégiumi felvételi kérelmet, gróf Bat ben) neki ítélték a Than-díjat. Zemplén
thyány Lajos kir. kormányzó nevében báró
Győző az elméleti fizikai kutatásokhoz nélAbele Rezső (1851–1923) miniszteri tanácsos
külözhetetlen elmélyült matematikai tudásjavaslatával terjesztették fel a miniszternek. A
nak is birtokában volt. Már egyetemistaként
javaslat kiemeli, hogy Zemplén alkalmas lesz
számos algebrai és számelméleti dolgozata
majd Fiuméban tanárnak, mert tökéletesen
jelent meg a Mathematikai és Physikai Lapok
beszél olaszul.
ban. Negyedéves egyetemi hallgató, amikor
Zemplén Győzőt 1896-ban felvették az
vitába szállt Samuel H. Burbury angol akadéEötvös József Kollégiumba, és beiratkozott a
mikusnak a kinetikus gázelméletről szóló
budapesti Tudományegyetem bölcsészeti
könyvében kifejtett álláspontjával az Annalen
karára. A kollégium megvalósította az eötvö- der Physik folyóirat hasábjain (Ueber die
si eszmét: a tudomány és a műveltség iránt Grundhypothesen der kinetischen Gastheorie –
elkötelezett tudós tanárokat nevelt. Zemplén
A kinetikus gázelmélet alapfeltevéséről, 1900).
szobatársa, a kollégium későbbi igazgatója, a
Burbury először mereven visszautasította az
nyelvész akadémikus, egyetemi tanár Gom ifjú fizikus észrevételeit, később azonban
bocz Zoltán (1877–1935) volt. A kollégista
Zemplén Győzőnek olyan formában adott
társak közt megtalálhatjuk Oberle Károlyt
nyilvánosan is elégtételt, hogy az előbb em(1877–1924), Németh László és Teller Ede ta- lített könyvének második kiadásában teljes
nárát. További kiemelkedő egyéniségek nevei
egészében Zemplén felfogása szerint tárgyalláthatóak a kollégium pénztárnokának, ta a kinetikus gázelmélet tételeit.
Zemplén Győzőnek a tartozásokat és törleszZemplén 1900-ban befejezte egyetemi
téseket tartalmazó névsorában: Fekete Jenő
tanulmányait, és gyakornokként az egyete(1880–1943), Eötvös munkatársa, Förster Jenő
men maradt 1902-ig. Próbamérések; a gázok
(1879–1919) levéltáros és Horváth János (1878– belső súrlódásának kísérleti módszerrel való
1961) irodalomtörténész, egyetemi tanár. megvizsgálása című értekezése alapján 1901Egyetemi évfolyamtársai közül megemlítjük
ben megszerezte a bölcsészetdoktori oklevelet,
Terkán Lajost (1877–1940), a későbbi csilla- és 1902-ben avatta az Egyetemi Tanács „sub
gászt, Visnya Aladárt, aki, mint már írtuk, auspiciis regis” doktorrá.
megelőzte Győzőt az országos matematikaver
Jellemző Zemplén Győzőre az elismeréssenyen és Faragó (Grosz) Andort (1877–1944), re való erős törekvés, a nemes értelemben vett
aki 1925-ben újraindította az 1914-ben meg- becsvágy. Amikor a századfordulón megalaszűnt Matematikai és Fizikai Lapokat.
pították a tanulmányai során végig kitűnő
Zemplén kivételes képességei korán meg eredményt elérő, majd pedig a doktori szigor
mutatkoztak. Már egyetemi hallgató korában
laton kiválóan megfelelt hallgatók részére a
megkezdte önálló tudományos munkáját. „királyi doktori” kitüntetést (aranygyűrűs
Tizenkilenc évesen A gázok belső súrlódása
doktor, „promotio sub auspiciis praesidentis
című munkájával elnyerte az egyetemen a
rei publicae” a mai hivatalos elnevezés), akkor
Pasquich-díjat. A bölcsészeti kar ez alapján
e hír feljegyzése mellé Zemplén ezt írta nap-
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lójába: „Ezt megszerzem magamnak”. Ígéretét rövid idő alatt teljesítette is.
1902-ben Eötvös Lorándhoz került tanársegédként az Egyetemi Természettani Intézetbe. Ő volt Eötvös legkedvesebb tanítványa.
Részt vett a torziós ingákkal folytatott kísérletekben is. Professzorától eltanulta, hogyan
kell szorgalommal és erős akarattal a tudományos kutatás szolgálatába állítani a kiváló
adottságokat. Elsajátította a gondos, pontos,
aprólékosan körültekintő kísérletező munka
műhelytitkait, az elméleti és kísérleti tevékenység egyesítési módját, valamint a jelenségek között mélyre hatolni tudó analizáló
képességet. Zemplén Eötvös Lorándhoz élete
végéig tisztelettel és szeretettel vonzódott.
Eötvös javaslatára küldték ki a fiatal kutatót
külföldi tanulmányútra: előbb Göttingába,
majd Párizsba (1904–1905). Tapasztalatairól
rendszeresen, részletesen tájékoztatta egykori
kollégiumi igazgatóját, „Bégé urat”, azaz Bar
toniek Gézát (1854–1930), aki Eötvös tanársegédje, majd a polgáriskolai tanítóképző intézet tanára volt. Idézünk első göttingai leveléből:
Göttingen, 1904. november 6-án,
Grosserstrasse, 5H.
Mélyen Tisztelt Igazgató Úr!
Itt vagyok már szerencsésen Göttingen
ben, a hol azt a sok német tudományt
mérik. Hát persze úgy van vele az
ember, mint mindennel: messzebbről
szebbnek látja, mint közelről, a nagy
emberek pedig közelről kisebbek,
mint távolabbról.
Az előadások ugyanis nem érnek
valami sokat, azonban sokat várok a
szemináriumoktól, meg az itteni »Ma
thematische Gesellschaft«-tól és a »Phy
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sikalische Gesellschaft«-tól, a melyek
egészen zártkörű társaságok, mind
egyiknek 20–30 tagja van és hetenkint
tartanak egy-egy gyülést, a melyeken
az ujabb dolgokat előadják és megbeszélik. A tagok majdnem mind egyetemi tanárok és rajtuk kivül csak a
tanároktól személyesen meghívottak
vehetnek bennük részt. Én már megismerkedtem a tanáraimmal, Voigt,
Riecke, Klein, Hilbert és Minkovskival,
vittem nekik a dolgozataimból egy-egy
példányt (persze csak a német nyelvűekből) és ennek alapján mindjárt
meghíttak mind a két »Gesellschaft«ba. […]
Mikor Hilbert e dolgozataimat
meglátta, egészen ujjongott, hogy épen
ilyen irányban akarják ezentúl a német
ifjúságot nevelni, melynek konkrét
dolgokhoz se kedve se tehetsége és
felszólított mindjárt, hogy tartsak
majd a »Gesellschaft«-ban előadást az
»Ostwald« elvről, a melylyel itt nagyon
sokat törődnek. […]
maradok Mélyen Tisztelt Igazgató
Úrnak, hálás tanítványa: Zemplén
Győző”
Néhány nappal később, általában rövidebben írt egyetemi főnökének, Eötvösnek.
Amikor Göttingából hazajött, megnősült.
1905. március 25-én Budapesten, a Ferencvárosban feleségül vette Mauritz Vilmát (1884–
1955), Mauritz Rezső (1839–1902) főreáliskolai
igazgató és Heinrich Amália (1846–1935) lányát. Vilma okleveles polgáriskolai tanárnő
volt. 1919-től irodatiszt, 1923-tól irodafőtiszt
lett az Országos Magyar Gyűjteményegyetemen, amelyet a három nagy budapesti: a
Nemzeti, a Szépművészeti és az Iparművésze

ti Múzeum, az Országos Levéltár és a Pázmány
Péter Tudományegyetem Könyvtára alkotott.
A következő tanulmányútra, Párizsba már
magával vitte feleségét is. Onnét 1905 júniusában visszatért Göttingába, mert Párizsban
már véget ért az egyetemi élet, Németországban azonban még augusztus elejéig voltak
előadások. Ezenkívül Felix Klein (1845–1925)
Matematikai enciklopédiájába szánt cikkének
végleges korrektúráját is elkészítette.
1905. augusztus 1-én a göttingeni járáshoz
tartozó Mündenben megszületett első gyermekük, Zoltán, aki György néven cisztercita
szerzetes, segédpüspök, egyetemi tanár lett.
Zemplén párizsi élményeiről az alábbi
levelében tudósít. (Külföldi tudományos
eredményeiről részletesen később lesz szó.)
„Göttingen Reinholdstrasse 4.
1905, június 12-én
Mélyen tisztelt Igazgató Úr!
Párizsban körülbelül úgyis elértem azt,
ami tulajdonképpen célom volt: meg
ismertem a várost, tudományos intézeteit, sőt elég közelről megbarátkoztam néhány tudós férfiúval is. Különösen Hadamard-ral az enciklopédiában megjelenő cikkem révén, melynek kefelenyomatát elvittem hozzá.
(A cikk 44 oldal terjedelmű.) Azonnal
kegyébe fogadott és megígérte, hogy
be fog vezetni a tudományos körökbe
s ígéretét szépen be is váltotta. Megismertetett többek közt az egyébként
nehezen hozzáférhető Poincaréval is,
aki magával hívott az akadémia ülésére is: ott aztán volt alkalmam látni
a tudós világ kimagasló alakjait
Berthelet-t, Darbouxt, Picardot,
Lippmannt, Appellt, Painlevét stb.

A fizikai társulatban […] nagysze
rű volt a leydeni Lorentz előadása a
gázok kinetikus elmélete és thermody
namika viszonyáról […] különösen
az öreg Amagatval barátkoztam össze,
mert Guillaumme mint gázokkal
foglalkozó embert mutatott be neki.
Nagyon érdekes volt a húsvéti
kiállítás […] Ott láttam a látogatók
sorában Mme Curiet is. A fiatalok
közül megismertem Jean Perrint és
Langevint, ez utóbbitól különösen
sokat várnak az elektrónika és radioaktivitás körében…”
Tanulmányútjáról visszatérve ismét Eötvös tanársegéde lett, és nagy lelkesedéssel
folytatta kutatásait a gázok belső súrlódása és
a nem folytonos jelenségek terén. Tudományos eredményei elismeréseképpen 1905-ben,
huszonhat éves korában a budapesti Tudományegyetem, 1907-ben a József Műegyetem
képesített magántanára. 1908-ban a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagjai közé
választották Eötvös Loránd, Fröhlich Izidor
és Schuller Alajos rendes tagok ajánlására.
(Ekkor lett levelező tag többek között Tangl
Károly és Fejér Lipót is.) 1911-ben az Akadémia a gázok belső súrlódásáról írt újabb értekezéséért, amelyben legújabb mérési módsze
rének elméletét ismertette, Rózsay-díjjal jutalmazta.
A tudósként már nemzetközileg is elismert Zemplén Győző részére a Műegyetem
Tanácsa 1912-ben elméleti fizikai tanszéket
szervezett, amelynek élére őt nevezte ki professzornak.
Érdemes megemlíteni néhány – egy-,
illetve féléves időtartamú – műegyetemi elő
adásának a címét: Az analitikai mechanika
elvei; Kísérlet az erő fogalmának bevezetéséhez;
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Hidrodinamika; Hőelmélet; Termodinamika,
tekintettel alkalmazásaira; Kinetikus gázelmé
let; Fényelmélet; Kísérleti és technikai fizika
mérnökök számára; Változó elektromos áramok
távolba vezetésének elmélete; Potenciálelmélet,
tekintettel az elektromosság és mágnesesség el
méletére; Az elektromos hullámok elmélete, te
kintettel a drótnélküli telegráfiára; Az elektro
mosság és mágnesesség elmélete. Ezek a változatos címek is bizonyítják Zemplén sokoldalúságát. A XX. század kezdetén ő volt Budapesten a legmodernebbül gondolkodó fizikus. A
legújabb kutatási eredmények tökéletes
megértése után azonnal továbbadta tudását,
az újabbnál újabb fizikai felfogásokat, modern szemléletet diákjainak. Ő tanított először a budapesti egyetemen statisztikus mechanikát, ő vezette be a Maxwell-féle elektrodinamikát, az Eötvös által is kedvelt, töltések közötti távolból ható sebességfüggő erőtörvények helyett. Az elektromágneses tér
fogalmát, a relativitáselmélet alaptételeit, a
fizika új vívmányait előadásai során is igyekezett az Akadémián, a Természettudományi
Társulatban, a Mathematikai és Physikai
Társulatban, a Szabad Líceumban közkinc�csé tenni. Nemcsak terjesztette a külföldön
birtokába került ismeretanyagot, hanem ő
maga is foglalkozott a relativitáselmélet alapjaként szolgáló azon problémával, hogy a fény
terjedési sebességét befolyásolja-e a fényforrás
mozgása. Nagy feltűnést keltett az Akadémián a relativitás elvének igazolására összeállított
mérőkísérletét ismertető előadása.
Tudományos munkái mellett jelentősek
voltak ismeretterjesztő cikkei, könyvei és elő
adásai is. Az Elektromosság és gyakorlati alkal
mazása című könyve a kortárs külföldi irodalomban is párját ritkító alkotás (1910).
Magyarra fordította Madame Curie könyvét:
A radioaktív anyagokra vonatkozó vizsgálatok
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(1906). Ő maga is írt ebben a témában népszerűsítő könyvet: A testek radioaktív viselke
déséről, ezért Bugát-díjat kapott (1905).
Pedagógusi tevékenységének folytatásához nagy teret adtak a különböző társaságok.
Ezekben Zemplénnek módja nyílt arra, hogy
a fizika legújabb eredményeit a nagyközönséggel is ismertesse.
A Magyar Természettudományi Társulatnak 1898 óta tagja, egészen haláláig választmányi tagja is volt. Az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat elődjében, az Eötvös alapította
Mathematikai és Physikai Társulatban is jelentős társadalmi munkát végzett. 1914-ben
ügyvezető titkárrá választották, és ebben a
funkciójában szerkesztője lett a társulat folyóiratának. Tevékenységével, tekintélyével
sikerült felfrissítenie a társulati életet; jelentős
taglétszám-növekedést ért el, és színesebbé,
gazdagabbá tette a társulati folyóiratot; különösen értékes dolgozatok jelentek meg szerkesztősége alatt a Physikai Laboratórium című
rovatban. 1907-től az Uránia Magyar Tudomá
nyos Egyesület jegyzője, 1910-től a Felsőok
tatásügyi Egyesület titkára. Ezenkívül tagja
volt a Magyar Filozófiai Társaságnak, az
Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, a
Magyar Mérnök- és Építész Egyletnek, a Ma
gyar Elektrotechnikai Egyesületnek, a német
(Deutsche Physikalische Gesellschaft) és a
francia (Société Française de Physique) fizikai
társulatnak, alapító tagja a Műegyetemi Atlétikai és Football Clubnak (MAFC). Részt
vett különböző akadémiai bizottságok munkájában is.
Nagy lelkesedéssel végezte tanári kötelességeit a Műegyetemi Segítő-Egyesület tanárelnökeként is, valóban vezetője és lelkes barátja volt az ifjúságnak. Mindig talált időt,
hogy a magyar diák kisebb-nagyobb bajaival
igaz szeretettel és sok megértéssel foglalkozzék.

Zemplén Győző figyelme nemcsak a
felsőoktatásügy kérdéseire korlátozódott,
foglalkoztatták a középiskolai fizikatanítás
problémái is. Az Országos Középiskolai Tanáregyesület 1912. évi közgyűlésén A fizikai
oktatás reformjáról címmel tartott előadást.
Érdekes, hogy ez a fizikatanítás módszerének
és anyagának korszerűsítésével foglalkozó
felszólalás ma sem elavult, néhány részletét
kivéve ma is helytálló. Fizikai reformbizottság
létrehozását javasolta a középiskolai fizikaoktatás gyökeres megváltoztatása, javítása érdekében. A tanáregyesület javaslatát elfogadva
létre is hozta a reformbizottságot, amelybe őt
is beválasztották. A középiskolai fizikatanárok
képzésébe is bekapcsolódott; a szünidei fizikai
tanfolyamokon tartott értékes előadásokat.
Többször képviselte a magyar tudóstársadalmat nagy külföldi tudományos konferenciákon. Tangl Károllyal együtt részt vett
és aktív volt a Német Természetkutatók és
Orvosok 85. kongresszusán (Bécs, 1913. szep
tember 21–28.). Hozzászólt a Fizikai Szekció
ülésén Harry Dember Lágy röntgensugarak
keletkezése című előadásához. A Fizikai, Matematikai és Csillagászati Szekció együttes
ülésén Albert Einstein (Zürich) gravitációs
témájú előadásában méltatta az Eötvös-kísérlet jelentőségét (Zum gegenwärtigen Stande
des Gravitationsproblem), amelyben Eötvös
nagy pontossággal kimutatta a súlyos és tehe
tetlen tömeg egyenlőségét (arányosságát).
Zemplén egy kérdésre válaszolva ismertette
a súlyos és a tehetetlen tömeg arányosságára
vonatkozó korábbi és a legfrissebb, Eötvös–
Pekár–Fekete-féle mérési eredményeket is. A
pontosság akkor 1/1 000 000 000 volt.
Az előadás és a hozzászólások teljes szövege megjelent többek közt a Physikalische
Zeitschrift 14. évfolyamának 25. számában, az
1249. oldaltól kezdődően. Ezt azért fontos

hangsúlyoznunk, mert Einstein idős korában
már nem emlékezett pontosan, hogy mikor
is hallott vagy beszélt ő először Eötvös méréseiről. Látjuk, hogy már két évvel az általános
relativitás elvének 1915. évi kimondása előtt
ez biztosan megtörtént. Abban tulajdonképpen igaza volt Einsteinnek, hogy Eötvös na
gyon pontos méréseinek ismerete nélkül is
biztos volt ő a kétféle tömeg arányosságában.
Eötvös viszont megteremtette az Einsteinelmélet alapfeltevésének szilárd kísérleti bázisát, természetesen anélkül, hogy ezt tudta
vagy akarta volna.
Zemplén Győző daliás, életerős, vidám
ifjú volt, azonban szenvedett egy ízületi beteg
ségtől, ami bizonyára igen sok fájdalmat
okozott neki a harctéren is. Birtokunkban van
édesapjának az 1899. június 12-én Fiuméből
Bartoniek igazgató úrhoz írt levele, amelyben
a fiát megtámadó „ízületi lob” gyógyulási
idejéről érdeklődik. Ugyanerre a betegségre
utal az a levél, amelyet Zemplén helyett valamelyik kollégája írt 1907. december 26-án,
hisz mások a betűk és „Dr. Zemplén Győző
sk műegyetemi magántanár” az aláírás. A
levélben Zemplén arról értesíti műegyetemi
kollégáját, hogy előadásait csak 1908 őszén
tudja megkezdeni, mert „jelenleg épen ízületi reumában fekszem, a mely rendkívül
hosszadalmas betegség”.
Zemplénnek saját vagy bérelt nyaralója
lehetett Visegrádon. Erről nincs pontos ada
tunk, de Zemplén és barátai Visegrádról írtak
üdvözlőlapot Eötvösnek, ott úszta át ő a Du
nát, és onnét köszönte meg 1916. augusztus
7-én özv. Dr. Zemplén Győzőné Bartoniek
igazgató úrnak a részvétnyilvánítást.
Zemplén Győzőnek mind az öt gyermeke igen tehetséges volt. György (1905–1973),
mint már írtuk, teológus professzor volt, Béla
(1906–1974) orvos, egyetemi magántanár,
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Autenrithné Zemplén Piroska (1908–1983)
középiskolai nyelvtanári diplomát szerzett, és
Németországban telepedett le, Elemér (1909–
1995) jogászdoktor, majd könyvvizsgáló és
főiskolai tanár volt, Mátrainé Zemplén Jolán
(1911–1974) fizikus, műegyetemi tanár, neves
fizikatörténész lett.
Tudományos munkássága
A gázok belső súrlódása • A gázok belső súrlódásának (viszkozitásának) mérése nehéz feladat. A viszkozitás erősen függ a gáz hőmérsékletétől és páratartalmától. Zemplén a levegő dinamikai viszkozitását mérte, a kornak
megfelelően cgs-egységeket használt. A nagy
sebességtartományban, rendkívül gondosan
elvégzett, hatalmas mennyiségű mérés eredményeképpen száraz levegőre 18 °C -nál
1,9114×10-4 g/cms értéket kapott. Méréseit
összességében 1%-os pontosságúnak ítélte.
Írásában közli az akkor elfogadott értéket is:
1,828×10-4. A nagy, 4%-os eltérést látva azt
remélte, hogy az általa alkalmazott új módszer
miatt az ő eredményei a jók, azok a pontosabbak (Untersuchungen über die innere
Reibung der Gase. Annalen der Physik, 1909,
869–908). Élt is egy legenda fizikus berkekben, hogy Zemplénnek a levegő belső súrlódására vonatkozó mérési eredményei segítették Robert Millikant az elemi töltés Nobeldíjhoz vezető méréseiben. Az igazság az, hogy
Millikan hivatkozott Zemplénre, de méréseit nem találta elegendően pontosnak, és nem
fogadta el mások mérési eredményeit sem,
munkatársaival újramérette ezt a számára
igen fontos fizikai mennyiséget. Érdekes,
hogy a manapság elfogadott értéktől mindkét
irányban eltértek az akkori eredmények, viszont átlaguk egészen jól megközelíti azt:
1,7198×10-4 (A Physicist’s Desk Reference. 1989,
Ref. 8. Vol I. 7.).
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Zemplén kísérleti eszközét az Eötvös-in
gákat gyártó Süss Nándor készítette. Kinézete és egy kicsit a felépítése is a világhírű ingákra emlékeztet. Torziós szálra függesztett,
egy darabból álló réz gömbhéj végezhet csil
lapodó rezgést két darabból összetett rézgömb
belsejében. Külső rézhenger biztosítja az
eszköz használhatóságát, és tükrös leolvasás
a pontosságot. A fizikusok korábban síklapokat, illetve hengert használtak. Ezekben az
esetekben a rezgő test élei zavaró hatásokat
kelthettek, és matematikailag is nehezebben
voltak kezelhetőek a gömbnél.
Szerencsére megvan az 1901-ben készült,
24 kg tömegű műszer. Esetenként alkalmi
kiállításokon tekinthető meg, különben pedig, 93.161.1 leltári számmal jelölve, a Műszaki Múzeum második emeleti raktárában
porosodik.
A lökéshullámok elmélete • Göttingában
fordult Zemplén figyelme a „nem folytonos
jelenségek”, a lökéshullámok, a szakadási jelenségek elmélete felé. Az erős szakadás vagy
lökés, korábbi elnevezésével lökéshullám, az
ideális hidrodinamikában olyan térbeli felület, amelynek egyik, illetve másik oldalán a
hidrodinamikai mennyiségek különböző ér
téket vesznek fel. Ezt a felületet a lökés front
jának nevezzük. A hidrodinamikai mennyiségek, a sűrűség, a nyomás és a sebességkomponensek a feltételezett front két oldala között
ugrást szenvednek. Ennek leírása komoly
matematikai iskolázottságot kívánt, hiszen a
kérdéskör a hidrodinamika nemlineáris
egyenleteinek olyan megoldásával kapcsolatos, ahol a magasabb hatványú tagok nem
hanyagolhatók el, azaz nem alkalmazható a
kis amplitúdójú hullámokkal való közelítés.
Zemplén új, variációs elvével egységesen
tudta tárgyalni a folytonos áramlásokat és a
lökéseket. A lökésfront két oldala közötti

hidrodinamikai mennyiség ugrását határértékek segítségével számíthatjuk ki: az ugrási
amplitúdó a két határérték különbsége. Az
ugrási amplitúdókból kiolvashatóak a rendszer belső tulajdonságai.
Ezzel a kérdéskörrel Zemplén Felix Klein
göttingai matematikus szemináriumán foglalkozott először a nyilvánosság előtt. Előadása megragadta a világhírű matematikus figyelmét. Felkérte a huszonöt éves magyar
tudóst, hogy írja meg a folyadékok nem
folytonos mozgására vonatkozó fejezetet
(Besondere Ausführungen über unstetige Bewe
gungen in Flüssigkeiten, Band IV Mechanik,
3. Teilband, C: Mechanik der deformibaren
Körper, Heft 3. , 1906, Art 19, 281–323.) az
Encyklopädie der Mathematischen Wissenschaf
ten mit Einschluss ihrer Anwendungen (A ma
tematikai tudományok és azok alkalmazásainak enciklopédiája; Teubner, 1906–1914)
című, rangos nemzetközi tudományos kiadványsorozatba. Zemplén Győző tanulmányát
elismeréssel fogadták, neve nemzetközileg is
ismertté és megbecsültté vált.
Zemplén Győző Párizsban foglalkozott
újra a lökéshullámok elméletével. Pierre-Hen
ri Hugoniot, John William Rayleigh, Heinrich
Martin Weber és több más tudós társaságban
részt vett abban a nagy tudományos vitában,
amely Georg Riemann egy értekezéséből indult ki. A vitában fölvetett problémákra
Zemplén a párizsi akadémián bemutatott
értekezése adta meg végérvényesen a helyes
választ. (Sur l’ impossibilité des ondes de choc
négatives dans les gaz [Ritkító lökéshullám
lehetetlensége gázban] Comptes Rendus, Paris,
1905.) Gondolatmenetét itthon is közreadta
a Mathematikai és Physikai Lapokban 1912ben A lökéshullámok elméletéhez című tanulmányában. Az ő szavait idézzük: „…a gázokban csakis sűrítő lökéshullámok terjednek

tova …” Vagyis a lökés csak arrafelé terjedhet,
amerre kisebb a sűrűség. „Hiszen […] a lökéshullámnál a súrlódáshoz hasonló módon
mozgási energia alakul át hővé, a ritkító lökésnél azonban az ellenkező folyamatnak
kellene végbemenni, ez utóbbi azonban a
termodinamika második főtétele értelmében
lehetetlen […] a hullámfronton átvonuló
gáztömeg hőt vesz fel, tehát entrópiája növekszik, a gáz többi része adiabatikus változást
szenved. A sűrítő lökéshullám átvonulása
növeli az egész gáz entrópiáját. Megfordítva:
a ritkító lökéshullám éppen csökkentené a
gáz entrópiáját, ez azonban az említett második főtétel alapján lehetetlen. […] ritkító
lökéshullámok lehetetlensége tehát semmiképpen sem az energia megmaradásának
elvéből (az első főtételből) következik – amint
H. Weber állítja – hanem a második főtételből, a Carnot–Clausius-féle elvből. Egyébként is világos, hogy az első főtétel nem
szabhatja meg az irányát valamely jelenségnek,
ezt csak oly elv teheti, amelynek matematikai
kifejezésében egyenlőtlenségi jel szerepel.”
Zemplén-tételként tartja számon az
irodalom azt a felfedezést, hogy a hidrodinamikai lökéshullámok csak kompressziós
(sűrítő) hullámok lehetnek. Zemplén felfedezésének, a korábban bemutatott gondolatmenetnek mély elméleti jellegét, általános
voltát és jelentőségét is mutatja, hogy eredményét ki tudta terjeszteni a valódi gázokra
és folyadékokra, valamint az elektrodinamikára. Napjainkban pedig a fizikai plazmajelenségek kutatásánál, az ún. magnetohidro
dinamikában is eredményesen tudják alkalmazni Zemplén Győző tételét.
A világháború közbeszólt
Zemplén Győző 1914 nyarán egy lipcsei cég
megbízásából a technikusok számára készülő
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fizikakönyvön dolgozott; az 50. oldal körül
tartott, amikor a „királyi szózat” hadba szólította. Bevonulása után először a szerb
harctéren szolgált, majd pedig a komáromi
tüzérönkéntesek kiképzését vezette. Később
újból a szerb frontra ment, s végül mint a „cs.
és kir. 7. számú 24 cm-es mozsárüteg” főhadnagy parancsnoka előbb a Doberdón, majd
a Krnen teljesített szolgálatot.
Találékony, kutató szelleme a háború fizikai fáradságai és nélkülözései között sem
hagyta pihenni. Kidolgozott egy eljárást,
amellyel az ellenséges ütegek helye megállapítható, az ütegek hangjának három helyen
való megfigyelésével.
A családi emlékezet szerint Zemplén nem
szívesen vonult be katonának. A harctéren
azonban magával ragadta a bajtársi lelkesedés.
Idézünk a klagenfurti kórházból 1915. szeptember 26-án Eötvös Lorándnak írt leveléből.
„Bizony, engem is roppantul bántott, hogy
éppen most betegedtem meg: éppen a legérdekesebb harcok közepette kellett odahagynom kitűnő megfigyelő helyemet, melyet biz
Isten, megsirattam. No de visszakerülök még
én oda! Ha sikerül pár hétre Pestre jutnom,
nagy örömmel fogom végigtaposni a malomkereket, mert az nekem most mind újság lesz.
Nagyon örülök, hogy Rybár magántanár lett;
igazán derék, jó fiú; kár hogy nem katona.”
Zemplén tífusz miatt került a klagenfurti Landeskrankenhausba. Felgyógyulásakor,
októberben lefényképeztette magát katonai
egyenruhájában. A képen szakálla van, ez
betegsége alatt nőtt (így ábrázolja őt Szabolcs
Péter nagykanizsai szobra is), különben csak
bajusza volt. 2004-ben felkerestük az azóta
hatalmasra nőtt kórházat, és azt a helyet is a
Heiligengeistplatzon, ahol Peter Orasch fotóműterme állt. Bartoniek Géza, az Eötvös
Kollégium igazgatója a tragikus haláleset után
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további másolatokat kért a szakállas képből
Oraschtól. Birtokunkban van az a kép, amelyet az igazgató úr Zemplén budapesti temetése napján, 1917. június 16-án adott Mikola
Sándornak. A Farkasréti temetőben közös
sírban nyugszik apa és egyik leánya: Győző
és Jolán: 40. parcella 1–77.
A Nyugat folyóirat 1916. évi 15. számában
Lackó Géza (1884–1953) író, lapszerkesztő
nekrológot közölt Zemplén halálakor. „Zemplén Győzőnek az alakja, akiben nemcsak a
magyar, de az egész európai tudományosság
veszt nagy értéket, számomra elválaszthatatlan azzal az intézettel, ahol először találkoztam
vele, amelynek időben és értékben egyik
legelső büszkesége volt, s amely oly drága
áldozatokkal szentelte meg már eddig is a
haza nevét – az Eötvös-Collegiummal. […]
Az Eötvös-Collegium 1896-ban nyílik meg,
s az első növendékek közt van Zemplén
Győző, a nyurga fiumei gyerek is, barna arcával, ragyogó fekete szemével, kemény izmaival, örök jókedvével, legényes tréfáival,
vakmerő könnyedségével s minden szobai
penész-szagtól a legmesszebb álló gyors
eszével, tudásával. Tulajdonképpen magyar
fiú, Nagykanizsán született 1879-ben, de már
négyéves korában Fiuméba került, s mintha
csak emlékül hozta volna el onnan magával
a vidám mozgalmat, a tenger mélyét, égszín
derűjét, tüzes napjáét, mély járású elme,
derült kedély, szinte fékezhetetlen, néha
vadságra, erőszakosságra hajló temperamentum, örökké mozgékony szellem voltak azok
a tulajdonságai, amelyeknek csak élei töredeztek, tompultak le az évekkel, de sose
változtak. […] Átúszta egy ragyogó október
hatodikán a Dunát Nagymaros és Visegrád
között, családapa, akadémikus, egyetemi
tanár létére. Elpusztíthatatlan, le nem fojt
ható életerő buzgott benne s annyi minden-

féle valódi kiválóság, mint Jókai hőseiben
elképzelt. Aki őt ismerte, az – mondjuk – a
fekete gyémántos Berend Ivánról is elhitte,
hogy élt.” Lackó Királyhágó című regényében
(1938) is emléket állít az Eötvös Kollégium
tanulóseregének; Zemplén Győzőt ott Zó
lyom Győző néven szerepelteti.
Kozma Andor (1861–1933) költő, műfordí
tó a Borsszem Jankó hasábjain Koboz aláírással
verses heti krónikákat írt. A Zemplén halálakor megjelent verséből idézünk:
Koboz krónikája
„Az én egyetlen jó, derék fiam
Már tavasszal meghalt a hazáért.”
Egy másik hozzám intézett levélnek,
Mit férfi kéz írt, ez a kezdete.
S a folytatás: „fájt, de nem zúgolódtam,
Mert még fiam csak énnekem magamnak
Volt a reményem, büszke örömöm.
De most fiamnak lángeszű tanára,
A magyar tudomány legszebb reménye
S immár be is vált fényes büszkesége:
Jaj! […] Zemplén Győző szintén elesett.
A hősi halál körülményeit romantikus
túlzással elevenítette fel Szabó Dezső (1879–
1945) író Az elsodort falu (1919) című regényében, és fizikus körökben is hamis legendák
éltek. Két éve közkinccsé vált Zemplén mű
egyetemi tanítványa, harctéri segédmegfigyelője, a hadapród Kalmár Zoltán háborús
naplója. Kalmár Zoltán építészmérnök a két
világháború közötti Nagykanizsa legjelentősebb építési vállalkozója volt. Idézünk a bőr
kötéses naplóból.
1916. június 29.
Péter-Pál napja a legszomorúbbak
egyike. Reggel felkelünk úgy 1/2 9-kor
és jó kedvünk van. A főhadnagy úr

kérdezi, tőlem: „Mit jelent az, ha
Péter-Pál szép napos?” Mondom:
„Rossz vége lesz!”
Reggeliztünk, de már akkor a tal
jánok erősen lövöldöztek srapnellal és
gránátokkal. Ajánlottam, keressünk
egy kis fedezéket valahol. El is mentünk, vittük a kenyeret és a szardíniát.
De egy öt perc múlva megint visszamentünk a sátrainkba. Megint elkezd
ték. Éppen cognacot ittunk. Én valahogy egy fenyőfa mögött álltam,
egyszer csak a fejünk felett explodált
egy disznó srapnel. Eleinte azt hittem,
nincs semmi, hisz máskor is jártak
ilyen közel, de a főhadnagy úr elkiáltja magát „Jaj, meghaltam!” s a melléből ömlik a vér.
2-3 fordult a saját tengelye körül
és halványan összeesett. […] A főhadnagy úr nagyon rosszul érzi magát.
Lassan mondja: „Ugye Kalmár, mi
történt velünk. Az egész gyomrom
forog.” Ő kapta a legsúlyosabb sebeket. Egy a hason, a másik a tüdőn
ment keresztül. […]
Az alezredes parancsára egy megfigyelőhelyet kell keresnem, ahonnan
látom a Monte Nost. […] Leírtam
az elemadatokat a Zemplén főhadnagy úr noteszéből, most várom az új
parancsnokomat.
Most hallom a hírt, hogy Zemplén főhadnagy úr délután 3 és 4 h
között meghalt.
A legőszintébben sajnálom szegény főhadnagy urat. 5 kis gyermeke
maradt és fiatal felesége. […]
30.
Ma lesz a temetése a Zemplén főhadnagy úrnak. Istenem! Tegnap még
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együtt nevetgéresztünk, ma már a
föld alatt pihen egy világhírű tudós
és a leghűségesebb katona. […]
Délután kimentünk az erdő szélére ismét, ahol a szerencsétlenség történt tegnap. Nem bírom elképzelni,
hogy Zemplén ma már a föld alatt van.
»Gerthele«-ben van eltemetve. (URL1)
Felkerestük a dél-tiroli Asiago pla
tót övező hegyeket, völgyeket, a Mon
te Doloro azon helyeit, ahol Zemplén
halála előtt táborozott. Meglepő,
hogy milyen jelentős kultusza van az
első világháborús hősi halottaknak.
Nagyon szépen gondozottak a nemzeti hősi temetők, fenséges a központi, valamennyi nemzet elesettjeinek
emléket állító temető hatalmas diadalíve Asiagóban.
Az Assa-völgyben megtaláltuk a
tábori kórház és az út másik oldalán
az ideiglenes temető helyét. Az Alber
go del Ghertele vendégfogadóban sok
érdekes dokumentumot mutattak
nekünk. Itt leltünk rá az ideiglenes
ghertelei temető fényképére.
(Érdekes, hogy a hegyoldal kétféle írásmódjával is találkozhatunk, több helyen Gerthele
szerepel.)
Zemplén Győző emlékének ápolása
Közvetlenül Zemplén Győző halála után
sorra jelentek meg a nekrológok a napilapokban, az egyetemi folyóiratokban, a szaklapokban és évkönyvekben. Együttérzést kifejező
levelek is érkeztek Budapestre. Csupán egyből idézünk. Az atomfizikus Felix Ehrenhaft
(1879–1852) bécsi egyetemi tanár, akadémikus
1916. július 3-án ezt írta Eötvösnek: „A magyar
fizikusok bizonyára megtisztelően fognak
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Zemplénünkre emlékezni. Bensőséges kívánság volna magam személyére vonatkozóan,
ha számomra megengedtetnék, hogy mindenben részt vehessek, ami a megdicsőült
tiszteletére, emlékére történni fog.”
Részlet az MTA elnökéhez írt levélből:
„A III. osztály f. hó [1916. november] 13-án
tartott zárt ülésén elnöke és titkára indítvá
nyára egyhangúlag elhatározta, hogy néhai
Zemplén Győző levelező tag arczképének
megfestése és ennek az Akadémia palotája termeiben leendő elhelyezése tárgyában
javaslatot tesz a következő nagygyűlésnek.”
A képről nem találtunk további információt.
A magyar királyi József-műegyetem őrizetében lévő Zemplén Győző-alap ügyrendjét 1917. június 28-án fogadta el a műegyetemi tanári testület. Részlet az alapító okiratból:
„1. §. Dicső emlékű Zemplén Győző műegyetemi nyilvános rendes tanár hősi halála után
tanártársai, barátai és tisztelői által létesített
Zemplén Győző-alap rendeltetése – az adakozók intenciói szerint – a megdicsőült özvegyének megélhetését biztosítani és őt a
hátramaradt árvák felnevelésében támogatni.”
Az alap működését a Magyar Tudományos
Akadémia is támogatta.
Nagyot ugrunk az időben. 1966-ban,
Zemplén halála 50. évfordulójának évében
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat közreműködésével Nagykanizsán a Széchenyi tér 2.
szám alatti szülőházon márvány emléktáblát
helyeztek el.
1970-től kezdődően az akkori Landler
Jenő (ma Batthyány Lajos) Gimnáziumban
megyei, majd országosra kiterjesztett Zemplén Győző Fizikaversenyeket, illetve Emléknapokat szerveztünk. 2015-ben a 15. ilyen
eseményre került sor. A kezdetben kétnapos
rendezvény sok újdonsággal szolgált az akkor

mindössze két országos fizikaversenyhez ké- készített. Gazdag anyagú vitrines kiállítás és
pest. Minden versenyen volt mérési feladat. hat poszterállványon elhelyezett tablósorozat
Az igényesen elkészített, ötletes eszközökből
készült. A Zemplén Győző Vándorkiállítást
példányokat kaptak a
bemutattuk az Országos
győztesek és iskolájuk. A
Fizikatanári Ankétokon,
résztvevők megismerkedZalaegerszegen és Szomtek Zemplén munkássá
bathelyen, valamint Bugával. Zemplén leszárma
dapesten az Eötvös Józottaival közösen megzsef Kollégiumban és a
koszorúzták az emlékcentenáriumi ünnepsétáblát, illetve 1974 után
gen a Magyar Tudomáa Zemplén-szobrot az
nyos Akadémián.
iskola udvarán. Az EötNagykanizsán és Buvös Loránd Tudománydapesten is utcát nevezegyetem oktatói a vertek el Zemplénről. A III.
senyzők és a kísérő taná- Szabolcs Péter bronz Zemplén-érme kerületi Békásmegyeren
rok előtt részletesen eleemléktábla is tiszteleg az
mezték az általuk kitűzött feladatokat. Az
utca névadója előtt a 3. számú házon.
MTA Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI)
Zemplén Győző halálának 100. évfordufizikusai kísérleti bemutatókat tartottak. A
lója tiszteletére a nagykanizsai Batthyány
részt vevő tanárok létszámát és az emléknapok
Lajos Gimnázium tanárai és diákjai emlékhatását illetően is összemérhető az esemény
túrát szerveznek a hősi halál színhelyére, az
a jelenlegi országos fizikatanári ankétokkal. olaszországi Monte Doloro hegyre.
1976-ban és 1979-ben például harminchat
tanár és közel hetven diák ünnepelt Nagykani Kulcsszavak: Zemplén Győző, Eötvös Loránd,
zsán. 1979-ben méltón megünnepeltük Eötvös Kollégium, fizikatörténet, első világhá
Zemplén születésének 100. évfordulóját. Sza ború, lökéshullámok, Zemplén-tétel, gázok
bolcs Péter szobrász bronz Zemplén-érmet
belső súrlódása
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EGYSZERŰ MÓDSZEREK A LÉGKÖRI
SZÉN-DIOXID-KONCENTRÁCIÓVÁLTOZÁS HATÁSÁNAK ELEMZÉSÉRE
Reményi Károly
az MTA rendes tagja
remeni1@freemail.hu

A földfelszínre energetikai egyensúlyt felírni
a hőkapacitások és a felületi változások miatt
nagyon bonyolult, és sok hibalehetőséget rejt
magában, egyesek szerint elméletileg is hibás.
A mérésekkel is leginkább ellenőrizhető a
légkör felső határa, mert ott a legbiztonságosabban mérhető jellemző, a napállandó áll
rendelkezésre. Viszonylag nagy pontossággal
ismeretesek a CO2-koncentráció és a gáz fi
zikai jellemzői. A Nap sugárzása egy 5800 K
hőmérsékletű fekete test sugárzásaként tárgyalható. A Wien-törvényt tekintve a napsugárzási spektrum maximuma kb. 0,5 mikrométeres hullámhossznál van, és a sugárzott
energia 99%-a a 0,15–4 µm hullámhossztartományba esik (a sugárzás 7%-a az UV, 44%a a látható és 49%-a az infravörös hullámhossz
tartományba). A napsugárzásból a levegő
15–16%-ot, a felhőzet viszonylag keveset, 4%-ot
abszorbeál.
Sajnos a „globális” hőmérséklet esetében
megfelelő mérési eszközök megléte esetén is,
megfelelő definíció hiányában, az értékek vi
tathatók. A definíció igénye sokszor ingerültséget is okoz, de mindig kitérnek a meghatározástól. A globális hőmérsékletre nem volt
(és nincs) megfelelő meghatározás. Megjelent
az Earth’s surface hőmérséklet nem tisztán
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definiálva, majd a szilárd felszínnél a felszín
közeli 1,5–2 m-en lévő hőmérsékletet definiálták globálisnak. Hamar kiderült, hogy
ennek nemcsak méréstechnikai, hanem elmé
leti problémái is vannak. A felszín változatossága miatt, például Oklahoma magas-alföldje, hegyláncai, a Sziklás-hegységtől nyugatra
a Sierra Nevadáig terjedő hegyrengetegek, a
sivatagok, az esőerdős területek esetében ne
héz elképzelni, mit lehet reálisan 1,5–2 méterrel a felszín feletti mérőhelynek érteni. A ten
gerfelszín feletti mérés helyett a felszín közelében, a vízben mért hőmérséklet értékét vá
lasztották. Emellett a kutatóállomások elhelyezkedésében lévő nagy különbségek (Vosz
tok 3488 m, Mauna Loa 4170 m, tengerszinti állomások stb.) miatt szintén nehéz a mért
értékeket egy globális értékbe illeszteni. Sajnos az irodalom ezen problémák megoldásának részletes ismertetésére nem tér ki. Pedig
minden méréshez a körülmények ismertetése elengedhetetlen. A szilárd talajon a valóságos felszín (amely sugárzással és konvekcióval
adja le a felvett hőt) és a közeli levegő közötti kölcsönhatás is különleges körültekintést
igényel, a talaj és a közeli levegő hőmérséklete között akár 30–40 °C hőmérséklet-különbség is lehet, például a sivatagban bizonyos

1. ábra • Napi hőmérséklet-változás nyáron
a felszín közeli levegőben és két talajmélységben a Szahara egy homokdűnéjében
(Bíróné Kircsi, 2005)

napszakokban (a talajhomok hőmérséklete
70 °C, a levegőé 40 °C (1. ábra).
A mérési helyek nagy száma mellett is a
Föld sok helyén csekély a lefedettség. Az utób
bi évtizedek technikai fejlődésének hatására
nagyon sok új jelenséget tártak fel, de az
alapproblémát, a globális felmelegedés kérdé
sét egyértelműen nem oldották meg. A CO2
mérése „globálisan” elfogadható, de a „globá
lis” hőmérsékletre való hatásának az irodalom
ban található eltúlzott mértéke nem igazolható.
A nemzetközi irodalomban konszenzussal fogadnak el értékeket, például hogy az
utóbbi százötven évben a globális hőmérséklet főleg a CO2-kibocsátás következtében a
pár évvel ezelőtti és még sok helyen található
adat szerint 0,74 °C-kal, újabb adatok szerint
0,85 oC-kal emelkedett. Lektorom szerint ez
nem nagy különbség, de ez valójában közel

2. ábra • A Met Office (Egyesült Királyság, Országos Meteorológiai Szolgálat), a NASA
(National Aeronautics and Space Administration – Amerikai Űrkutatási Hivatal)
és a NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration – Nemzeti Óceánés Légkörkutató Intézet) hőmérsékletadatai az utóbbi százötven évre
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15%-os emelkedés, ami azért nem elhanyagolható. A NASA által közölt diagramból (2.
ábra) azonban ennél lényegesen figyelemreméltóbb, gondolatébresztő, jelenleg még
tudományosan nem értékelt jelenség olvasható ki. Amíg a CO2-koncentráció folyamatosan emelkedett, addig a ciklikusan változó
hőmérséklet átlaga 30–40 évig azonos szinten
maradt, majd viszonylag gyors (de nem nagy)
növekedéssel új szinten állt be: állandó szint
1880–1920 között, majd 0,23 °C szintemelke
dés, 1945–1975 között állandó szint, majd 0,45
°C szintemelkedés 1998-ig. Jelenleg az 1998ban elkezdődött állandósági tartományban
vagyunk, a diagramban az utolsó év 2013 (2.
ábra). A szinteket részletesebben elemezve az
egyes szakaszokban esetleg kisebb hőmérséklet-csökkenés állapítható meg. A teljes idő
szakban 1850 és 2010 között a légköri CO2koncentráció gyakorlatilag folyamatosan
növekedett (Reményi, 2014).
Hasonló gondolatmenet alapján készített
lépcsős diagram (3. ábra) az irodalomban is
található, amely egymástól független szerzőktől jelent meg (URL1). Ugyancsak hasonló
gondolatokat vetett fel a Magyar Tudományos
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Akadémián 2014. október 29-én előadást
tartott Vincent Courtillot, a Francia Tudomá
nyos Akadémia Tagja is (Courtillot, 2014).
Nem kívánok részletesen foglalkozni a
médiát uraló és a közvéleményt is sok esetben
félrevezető, homogenizált, sokszor korrigált
és újraelemzett, a mérőműszerek „re-kalibrálásával” létrehozott adatokkal készült IPCCprognózisokkal. A médiában irányított, sajátos módszerrel végzett elemzésekkel, csak az
általuk elismert tudósok 95%-os egyetértésére való hivatkozással szemben nagyon nagy
számban igen jelentős kutatók (neves egyetemeken, például Harvard, MIT stb.) nem
értenek egyet a „hivatalossá” tett globális
felmelegedés ember általi szerepének eltúlzásával. Sajnos a felmérési módszer itt sem
került ismertetésre. Ezekre vonatkozó „szkeptikus” megbélyegzés is helytelen, mert inkább
azok szkeptikusok, akik a természet feletti
uralom lehetőségét vindikálják a maguk szá
mára. A globális felmelegedés „kutatásában”
már jelentős csalások is lelepleződtek (nem a
tévedésekre gondolok). A „hivatalos” prognó
zis és a valóságos folyamat összevetését mutatja a 4. ábra (URL1).

3. ábra • A különböző tengerek felületi hőmérsékletének változása
lépcsős diagrammal ábrázolva.
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4. ábra • Az IPCC-33 modelljének egymásra rajzolásával bemutatott, prognosztizált hőmérséklet-változási tartomány összehasonlítása az RSS MSU (Remote Sensing Systems Microwave
Sounding Units) által az 1979–2014 között mért valóságos értékekkel. Átmeneti lehűlést 1983ban az El Chichón, 1991-ben a Pinatubo vulkánok okoztak, és jelentős felmelegedési ugrás
látható az El Niño éghajlati jelenség 1998-ban történt fellépésekor.
Bár az utóbbi tizenöt évben a CO2-kon
centráció folyamatosan növekedett, a mérések
szerint a globális hőmérséklet nem változott.
Az IPCC modelljeinek többsége ezt nem je
lezte, mindössze egy adta vissza a stagnálást.
Azzal magyarázzák, hogy a hő a tengerek mé
lyebb rétegeibe áramlott, és ez nem jelezhető.
Az óriási mennyiségű hiányzó hő nehezen
magyarázható. Korábban a CO2-koncentrá
ció és a globális hőmérséklet között korreláció
ról beszéltek. Akkor sem indokolt bizonyosan
korrelációról beszélni, ha például két jellemző
valamely paraméter változásával hasonló jel
leget mutat. A korreláció lineáris ok-okozati
kapcsolatot feltételez. Ez a CO2-koncentráció
és a globális hőmérséklet változásakor nem
igazolható. Számos időszakaszban tény az
ellentétes irányú változás (például 1940–1970),
vagy a stagnálás (1998–).

A hőmérséklet-változás elemzésekor fon
tos jellemző az adott légköri komponenshez
tartozó sugárzási kényszer és a légköri érzékenység. A sugárzási kényszer fogalmát a
TAR- és a korábbi IPCC-jelentések újították
fel. Venkatachalam Ramaswamy és munka
társai (2001) definíciója szerint: „A sugárzási
kényszer (RF – radiative forcing) a troposzférá
ban elnyelt nettó (a besugárzás mínusz a kisugárzás) sugárzási energia (napsugárzás plusz
a hosszúhullámú sugárzás) megváltozása
Wm-2-ben. A sugárzási egyensúlyt a sztratoszféra hőmérsékletének alakulása biztosítja,
továbbá a felszíni és a troposzféra hőmérséklettel és állapottal az új feltételeknek megfelelően zavarmentessé teszi a rendszert.” A
sugárzási kényszer fogalmát gyakran használják a klímaváltozást kiváltó különböző okok
hajtóerejének méréséhez. Ez az elvileg hasz-
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nálható módszer a valóságban nagyszámú,
jelentős bizonytalansággal meghatározható
fizikai paraméter és jellemző ismeretét igényli. Az eredmény konszenzussal születik meg,
ez nem nevezhető tudományos módszernek.
Newton is, Eisntein is bizonyos folyamatok
általános jellemzőinek meghatározását minél
egyszerűbb módszer alkalmazásával tartják
kedvezőbbnek, és óvnak a természeti folyamatok megerőszakolásától. (Isaac Newton:
The Mathematical Principles of Natural Phi
losophy [The Rules of Reasoning in Philo
sophy] RULE I szerint: „We are to admit no
more causes of natural things, than such as
are both true and sufficient to explain their
appearances”.1 Albert Einstein szerint: „Every
thing should be made as simple as possible,
but no simpler.” On the Method of Theoretical
Physics. The Herbert Spencer Lecture, delivered at Oxford, 10 June 1933).2 A fizikai valósághoz közelebb álló gondolatmenettel, a
légkörben végbemenő változásokat külön
nem elhatárolva számolhatjuk a CO2 hatását.
Az alapelv az, hogy a légkör határán kell
hosszú távon sugárzási (energetikai) egyensúlynak lennie. Enélkül a globális változás
érzékeltetésére minden kísérletezés káoszba
fullad, és parttalan vitát eredményez. A kutatások részeredményei ettől függetlenül
nagyon értékesek. A légköri belső viszonyok
(sugárzásintenzitás, hőmérséklet-eloszlás) át
rendeződését feltételezzük. A Földre, a Napról besugárzott hőnek, a földfelszínről és a
„ A természetfilozófia matematikai alapelvei [Gondolkodási szabályok a filozófiában], I. szabály „Nem kell
több okot feltételezni a természet dolgaiban, mint
ami igaz és elégséges a megértéséhez”.
2
Mindent olyan egyszerűen kell csinálni, ahogyan az
lehetséges, de nem egyszerűbben”. Az elméleti fizika
módszeréről. Herbert Spencer-előadás, Oxford 1933.
június 10.
1

846

Reményi Károly • Egyszerű módszerek…
közbenső közegekből a biológiai, kémiai és
fizikai folyamatokban fel nem használt részét
a világűrbe vissza kell sugározni. A légköri
szén-dioxid-koncentráció növekedése miatti
abszorpció-növekedéssel az alsóbb rétegeken
való átsugárzás, csak a rétegek hőmérsékletének növekedésével történhet meg. Így alakul
ki a légkör határára számítható egyensúlyi
hőmérséklet.
Számos ismertetés található, amely szerint
a CO2-koncentráció növekedésekor optikai
telítettségi jelenség lép fel, tehát egy határon
túl további koncentrációnövekedés már nem
játszik szerepet. Ezt a jelenséget jelenleg nem
vizsgáljuk, közelítésként a vizsgált tartomány
ban folyamatosságot tételezünk fel. A számí
tások közelítőek, azaz a CO2 hatását folyama
tosnak tekintjük, bár nyilvánvaló az eddigiekből, hogy ez sem áll fenn, ezzel itt a biztonság irányában térünk el. A sokparaméteres
vizsgálat nagyobb hibalehetőségét azonban
elkerüljük.
A statikus, hosszú távon érvényesülő ener
getikai egyensúly a légkör felső határára értel
mezhető. Az energetikai folyamatok jelentős
része „valós idejű” folyamat, de a különböző
tárolók időben lezajló folyamatokat eredményeznek. Természetesen nem vita kérdése,
hogy a rendkívül bonyolult földi rendszer
állandó dinamikus változásban van, ez is alá
támasztja, hogy a földfelületre lehetetlen
egyensúlyi feltételezésekkel élni. A földi és a
légköri belső folyamatok részletes elemzése
nélkül a Föld energetikai egyensúlya a légkör
határára az átmeneti fizikai, kémiai és biológiai folyamatok lezajlásával közelítőleg értelmezhető. Általánosan feltételezve azt, hogy a
belső, különböző irányú sugárzások eredőjeként a légkör határán a kisugárzásnak a besugárzás hőként maradt részével egyensúlyban kell lennie. Ha a rendszeren belül válto-

zás van (pl. CO2-növekedés), akkor az alsó
rétegek hőmérsékletének változnia kell úgy,
hogy az egyensúly helyreálljon. A CO2-kon
centráció növekedése esetén a légköri abszorpció növekedése miatt növekedni kell az alsó
rétegek hőmérsékletének, mert a visszasugár
zásnak a hosszabb hullámokat elnyelő rétegen
kell áthatolnia (munkahipotézis). Ez a mód
szer alkalmas egy ún. szükséges „globális”
hőmérséklet-növekedés meghatározására.
A növekvő szén-dioxid-koncentráció hatá
sának vizsgálatához alapadatok (Major, 2012):
napállandó: So=1366 W/m2; a gömbnek fel
tételezett teljes földfelületre: S=341,5 W/m2;
visszatükröződés: R=0,3×341,5=102,45 W/m2,
4R = 409,8 W/m2;
a sugárzásban részt vesz: S = 341,5 – 102,5 =
239 W/m2.
Nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy a
valóságban megismételhető mérésekkel rendelkezésre álló adatokkal ellátható egyszerű,
elfogadható határon belüli pontosságú képle
tekkel dolgozunk. A következőkben általunk
kidolgozott és neves egyetemek tananyagában
szereplő egyszerű módszereket ismertetünk,
amelyek alkalmasak lehetnek a szén-dioxid
által okozott, globálisnak értékelt hőmérséklet-változások számítására. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a CO2 közvetlen szerepének
tisztázása a cél, visszacsatolások nélküliek a
számítási módszerek, nem mondjuk, hogy
azoknál jobbak. A felhasznált kevés adat vi
szonylag pontosan, széles körben ismert, el
lentétben a számos, hitre alapozó, sok megis
merhetetlen adattal dolgozó, rendkívül bo
nyolult modellel. A korszerűnek számító
modellekkel ellentétben számításaink az 570
ppm-re jósolt 3–4 oC hőmérséklet-emelkedés
helyett 2 oC érték alattit jósolnak. A számításokkal a múltra vonatkozólag a ténylegesen
megvalósult értékek adódnak. Az eddigi

korszerű modellek jóslatai a valóban megvalósult értékektől jelentősen eltértek (4. ábra).
1. módszer
Az iparosodás óta nemzetközileg elfogadott
globális hőmérséklet-emelkedés értékére az
irodalom széles körében még idézett értéket
vesszük fel: 0,74 K, a földfelszínhez közeli
hőmérséklet 288 K. A légkör határán
feltételezett egyensúlyi egyenletből ezen
időszakra a CO2-koncentráció növekedése
hatásának számításához szükséges adatok
egyszerűen számíthatók. A számításokat
bárki tetszés szerint, általa helyesnek tartott
értékekre elvégezheti.
A módszer közelítő, a másodrendű tagok
elhanyagolásával történik a számítás.
A napállandó: S = 1366 W/m2
S = σTN4 TF a visszasugárzási hőmérséklet, TN + 33 = 288 K = (278,6 + 9,4) K
A visszasugárzás növekménye: ΔS = σ(TF4
– TN4), számítása egyszerű számtani művelet:
ΔS=σ[(T N+ΔT F) 4–T N4]=σ[(T N+ΔT F) 2
×(TN+ΔTF)2 – TN4] = σ[(TN+ΔTF)2×(TN+ΔTF)2
– TN4], a másodrendű kis tagokat elhanyagolva: =σ[TN4+4TN3 ΔTF – TN4] = σ4TN3 ΔTF
ΔTF = αln c/co : (σ4TN3) , ahol c az aktuális,
co a vonatkoztatási szén-dioxid-koncentráció.
Az α állandó számításához a mért 0,74 °C
értéket elfogadva, a radiatív-konvektív modellekkel kapott eredmények empirikus közelítésére talált képletet alkalmazva: ΔTF=
0,74=αln c/co : (σ4TN3) = α ln 400/280 : 4×
5,67×10-8×2883 = α ×0,3567/5,42 és ebből α =
11,2 W/m2 a valóságból számítva.
ΔTF = 10,87/5,14. ln c/co = 2,07×ln c/co.
2. módszer
A beeső sugárzás a különböző rétegeken átáramlik, azok elnyelnek, a fősugár tovább
áramlik. A légköri adatok és a koncentráció-
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CO2 (ppm)
280
350
400
450
500
600

ln c/co
0
0,223
0,357
0,474
0,58
0,762
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világűr felé és a földfelületre visszasugározza.
A felületre beeső rövid és hosszúhullámú su
gárzás legnagyobbrészt hosszúhullámúként
sugárzódik vissza. A sugárzásgyengülés képlete (sajnos az irodalomban itt kevés mérési
adat található): ag = 1–e-0,712√pl
Az egyensúlyhoz szükséges magasabb hő
mérséklet:
1+a2g
4 S + 4R
Te =
4σ

ΔTF (K)
0
0,46
0,74
0,98
1,2
1,57

√(

1. táblázat
változások ismeretesek, így a rendszer különböző helyein az energiaviszonyok számíthatók. A beeső sugárzás gyengülése: S = S0e-εpl,
ahol e a relatív emisszióképesség, például a
komponens nyomásának és rétegvastagságának szorzata.
A rendszerben marad: S = S0(1-e-εpl)
Az egyensúlyhoz a rendszer szükséges
belső sugárzása: 4S+4R+1/(2S), ebből számítható a rendszer globális belső hőmérséklete.
T=
3. módszer

4

4S+4R+ 2S1
4σ

√

A légkör relatív emisszióképességére a sugárzásgyengülés képletét közvetlenül is lehet
közelítőleg alkalmazni. A hatás kétszer érvényesül: a légkör az általa abszorbeált hőt a
CO2
ppm
280
350
400
450
500
600

4. Harvard-módszer
Figyelemre méltó, hogy a világ egyik leghíresebb egyeteme, a Harvard tananyagában is
egyszerű módszert tartanak célszerűnek a
globális hőmérséklet-változás számításához
(Jacob, 1999). A légkör tömegében az üveg
házgázok gyakoriságának növekedése miatt
fellépő sugárzási kényszer változása hatására
megbomlik a sugárzási egyensúly. A hőmér
sékleti hatást a sugárzási kényszer és a légkör
érzékenységének ismeretében számítják (Jacob, 1999). Kiindulásában hasonlít az általam
készített 1. módszerhez.

e
p×l
1/(2S) 4S+4R 4S+4R+1/(2S)
T
239 (1-e-εpl)
2
2
2
bar×m
W/m W/m
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K
0,198 2,17
83,6
41,8
1366
1407,8
280,72
0,205
2,7
101,52
50,76
1366
1416,78
281,16
0,21
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114,16
57,08
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1423,08
281,48
0,215
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126,4
63,2
1366
1429,2
281,78
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139,44
69,72
1366
1435,72
282,1
0,23 4,64
157,6
78,8
1366
1444,8
282,55
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A 3. táblázatból látható, hogy ha a CO2koncentráció 280 ppm-ről 500 ppm-re nö
vekszik, az 1,7 K hőmérséklet-emelkedést
eredményez.

2. táblázat

ΔTo = λΔF

]

Fs (1–A) ¼
4σ 1–f
2

FS = 1366 W/m2; Az albedó, A = 0,25; 280
ppm-nél a relatív emissziós tényező f = 0,2;
600 ppm-nél f= 0,23 ; ΔF/2 = 0,015.
To= 266,2, λ= 0,2577 ~ 0,26
ΔTo = λΔF
ΔF = 0,015×5,77×50,2 = 4,27
ΔTo = λΔF =0,26×4,27 = 1,11 K
A Harvard-módszer szerint, ha a széndioxid-koncentráció 280 ppm-ről 600 ppmre növekedik, az 1,1 K hőmérséklet-emelkedést okoz.

ag

ag2/4

0,65
0,69
0,714
0,736
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0,106
0,119
0,128
0,135
0,143
0,154

Te
K
283,6
284,2
284,6
285,0
285,3
285,8

3. táblázat
Ha például ΔF = 2 W/m2 ΔTo= 0,26×2
= 0,52 K
Az ismertetett 4 módszer számítási eredményeinek összehasonlítása a 4. táblázatban
található.
Figyelemre méltó, hogy minden számítási módszer a jelenlegi szén-dioxid-koncentrációhoz, a 0,74 °C hőmérséklet-változáshoz
közeli értéket ad. A 600 ppm-re való növekedéskor biztonsággal mondhatóan nem éri

6. ábra • Egyszerű üvegházmodell.
A földfelszín egységnyi felületén a sugárzási fluxus szemléltetése
CO2 ppm
280
600

alap
0

ΔT különböző módszerekkel oC
1
2
3
Harvard
0
0
0
0
1,57
1,83
2,2
1,1

átlag
0
1,67

4. táblázat
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el a „bűvös” 2 °C értéket. Emlékeztetni kell
arra, hogy a CO2 ténylegesen kibocsátott
mennyiségének legfeljebb csak a fele marad
a légkörben, a felét a különböző természeti
elemek (fizikai és biológiai) lekötik, vagy
hasznosítják. A lekötés mértéke a jövőben
még növekedhet is. Az általam ismertetett és
esetleg vitatott adatok felhasználásával végzett
számítások ellenére is emlékeztetni kell, hogy
komoly tudósok a klímaváltozás kezelésének
jelenlegi módszerét is vitatják. Ezt én a klímakutatókra hagyom.
Összefoglalás
A természetben létező óriási változásokhoz
képest hiú ábránd az emberi szereplésnek
hosszabb távon alapvető befolyást tulajdonítani. A klímakutatásban is a nagyon értékes
megismeréseket a tényleges hasznosításuk
helyett, a bizonytalanságok miatt nagyrészt
gazdasági haszonszerzésre és pánikkeltésre
használják. Bár nagyon sok paraméter fontosságát hangsúlyozzák, mégis a végeredIRODALOM
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ményt leszűkítik a szén-dioxid (illetve az
üvegházgázok) kibocsátásának alapvető szerepére. Továbbra sem kívánok a klímaváltozással kapcsolatos vitába bekapcsolódni,
csupán a szén-dioxid szerepére teszek néhány
észrevételt hőtechnikai és energetikai szempontból. Elsősorban Newton és Einstein
figyelmeztetése alapján, a globális értékek
meghatározásakor a lehetséges legegyszerűbbekre teszek néhány javaslatot. Véleményem
szerint e közelítő módszerek pontossága
elegendő az elméletileg megfelelő definícióval
és méréssel még vitathatóan alátámasztott
globális hőmérséklet-változásban a szén-dioxid szerepének meghatározására. A konszenzus nem tudományos módszer. A klímaváltozás evidencia. A médiával túltámogatott
pánikkeltés helyett helyesebb lenne az igen
mélyreható kutatási eredményeket reális lehetőségekre hasznosítani.
Kulcsszavak: globális felmelegedés, energetikai
egyensúly, egyszerű képletek, szén-dioxid
lógiában, 2012. nov. 22–23. MTA Székház, • http://
tinyurl.com/z5f75mr
Ramaswamy, Venkatachalam et al. (2001): Radiative
Forcing of Climate Change, IPCC • http://tinyurl.
com/jdm36me
Reményi Károly (2014): Globális lehülés, globális felmelegedés, szén-dioxid, Magyar Tudomány. 175, 9,
1105–1116. • http://www.matud.iif.hu/2014/09/10.htm
URL1: It’s Official: No Global Warming for 18 Years 1
Month… Global Temperature Update By Christopher
Monckton of Brenchley. (Bob Tisdale 2014 okt.) •
http://tinyurl.com/gqaqhr9
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A központi idegrendszert érintő betegségekben több millióan szenvednek világszerte,
azonban számos esetben a betegségek kialakulásának és lefolyásának molekuláris szintű
mechanizmusai szinte alig tisztázottak. Éppen ezért nem állnak rendelkezésünkre olyan
biomarkerek, amelyek e betegségeket még a
kezdeti fázisukban diagnosztizálhatóvá tennék. Sőt mi több, hatékony kezelési módszerek sem léteznek, sem gyógyítani, de még
megállítani, vagy némiképp javítani sem
tudjuk a betegek állapotát. Évtizedekig a be
tegségek felderítése a post mortem szövetminták vizsgálatán alapult, ezekkel azonban csu
pán a betegségek végső stádiuma vizsgálható.
Sajnos éppen arról a szakaszról tudunk a
legkevesebbet, amely a betegség progressziójának kezdetén, a kezdeti elváltozások szakaszában zajlik. Ez azért nagyon lényeges, mert
ha korai felismerésről, biomarkerekről, diagnózisról, illetve hatásos terápiáról beszélünk,
akkor éppen ennek a kezdeti szakasznak a
megismerése az egyik legfontosabb cél. Vita-

tott kérdés továbbra is, hogy vajon melyik
állatmodell és milyen sejtvonalak a legalkalmasabbak ezeknek a betegségeknek a modellezésére, és az is, hogy a kapott eredményekből mennyire vonhatunk le következtetéseket
a humán esetekre.
Új alternatíva a betegségek modellezésében
Az indukált pluripotens őssejtek (iPSC –
Induced Pluripotent Stem Cell) nyújtotta
modellrendszerek jelentőségét növeli, hogy a
gyógyíthatatlan neurodegeneratív betegségek
előfordulási gyakorisága növekszik, ezért egy
re fontosabbá válik hatékony kezelési módsze
rek fejlesztése. Míg az érintettek száma 2009ben 35 millió volt, napjainkra ez a szám már
47 millióra növekedett, és az előrejelzések
alapján 2050-ben akár 132 millióra is változhat.
Annak ellenére, hogy a betegségek etiológiá
jának megértése nagymértékben fejlődik, a
molekuláris szintű mechanizmusok ismerete
még mindig hiányos, éppen ezért megfelelő
kezelési módszerek sem állnak rendelkezésre.
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A betegekből származó post mortem szövetek
vizsgálatával csak a betegségek késői állapota
vizsgálható (Marchetto et al., 2011). Ezenkívül
számos transzgénikus és knock-out állatmodell áll a kutatók rendelkezésére, melyeknek
segítségével bepillantást nyerhetnek a betegségekre jellemző molekuláris folyamatokba.
Azonban sok esetben, a fajok közötti különbségek miatt nehéz következtetéseket levonni
a humán betegségekre nézve, számos esetben
a modellállatokban tapasztalt fenotípus nem
egyezik meg a humán betegségben tapasztalt
tünetekkel és patológiával (Wan et al., 2014).
Ezekre a problémákra is részben megoldást jelenthetnek az iPS-sejtek. Mivel a plu
ripotens és az indukált pluripotens őssejtek
a Magyar Tudomány 2013/6-os számában
részletesen bemutatásra kerültek, ezért ebben
a cikkben nem térünk ki jellemzésükre és
létrehozásuk technikai vonatkozásaira.Terjedelmi korlátok miatt a cikkben sok esetben
nincs lehetőségünk az eredeti szerzőkre hivatkozni, ezért review cikkeket is használunk.
A betegből kinyerhető szomatikus sejteket
visszaprogramozva és iPS-sejteket előállítva
beteg- és betegségspecifikus sejtvonalak hozhatóak létre, amelyek lehetőséget nyújtanak
az egyes betegségek modellezésére. Az in vitro
differenciáltatás során nyert sejtek segítségével
pedig a kialakulás és progresszió, tehát az adott
betegségre jellemző korai stádiumok is vizsgálhatóvá válhatnak. Továbbá az így létrehozott sejtvonalakon gyógyszerek és gyógyszerjelölt molekulák tesztelhetőek és toxikológiai
vizsgálatok végezhetőek. Ezek segítségével
pedig új terápiás megoldások születhetnek,
melyek nagy előnye, hogy a humán betegségek immár humán sejteken tanulmányozhatóak, amely sejtek szinte korlátlan mennyiség
ben előállíthatók. Mindemellett nem hagyha
tó figyelmen kívül az sem, hogy a beteg saját
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sejtjeit alkalmazva a transzplantációs terápia
új lehetőségei is megnyílnak. Az immunológiai eredetű kilökődés veszélye nem áll fenn
a visszaültetés során, ezáltal a személyre szabott orvoslás területén új lehetőségek nyílhat
nak. A várakozások szerint a betegségekben
jelentkező szövetkárosodások a saját sejtekből
létrehozott őssejtekkel az immunválasz kiváltása nélkül válnak helyreállíthatóvá. Távlati
cél az iPS-sejtek génterápiában való alkalmazása, amikor ismert genetikai problémával
rendelkező beteg sejtjei újraprogramozva, a
mutációk in vitro körülmények között korri
gálhatóak, és a javított pluripotens vagy differenciáltatott sejtek visszaültethetőek (Mar
chetto et al., 2012). Ezen alternatív alkalmazási lehetőségeket az 1. ábra foglalja össze.
Fontos kérdés a modellezés kapcsán, hogy
milyen kontrollokat használjunk. Általában
ezek a vonalak olyan emberekből származnak,
akik egészségesek, illetve nem érintettek az
adott betegségben. Azt azonban nehéz eldönteni, hogy ki számít egészségesnek, hiszen
minden ember hordoz kb. ötven–száz betegséghez kapcsolt genetikai variációt. Ráadásul,
amíg nem ismert a betegséget kiváltó genetikai mutáció, csak a mintavételkor aktuális
egészségi állapot szerint történhet a besorolás.
Éppen ezért a legjobb megoldás az ún.
izogenikus kontrollok használata lenne, azaz
ha a betegekből előállított iPS-sejtekben a
mutációval érintett géneket javítanánk ki.
Erre alkalmasak a különféle génmódosítási
technikák (Nagata – Yamanaka, 2014). Ezek
az eljárások azonban csak ismert mutációk
esetén alkalmazhatóak. Az ún. familiális ese
tek, ahol ismert a genetikai mutáció, ebbe a
csoportba tartoznak. A nagyobb hányadot
jelentő ún. sporadikus esetekben azonban leg
feljebb a kockázati tényezőként felsorolt gének módosíthatóak.

1. ábra • Az iPS-sejtek alternatív alkalmazási lehetőségei
További fontos kérdés a testi sejtjeink mo
zaikossága is. Régóta tudjuk, hogy az emberi
genom rengeteg transzpozont, azaz mobilis
genetikai elemet tartalmaz, és azt is tudjuk,
hogy ezek a szöveti sejtek korai előalakjaiban
(progenitor sejtek), így például az idegi előala
kokban (neuronális progenitor sejtekben) is
aktívak lehetnek. Ennek következtében pedig
a fejlődés során heterogén sejtpopulációk jö
hetnek létre, ami végül szomatikus mozaikos
sághoz, vagyis a hasonló típusú testi sejtek
genetikai állományának apró különbségeihez
vezet. Ezért felmerül a kérdés, hogy ez a folya
mat mennyiben érinti a kötőszövetből előállított iPS-sejteket, és az ezekből differenciáltatott sejtek mennyire térnek el a kiindulási
szervezet vizsgálni kívánt szövetét, szervét
alkotó sejtjeitől (Nagata – Yamanaka, 2014).
Az utóbbi években egyre több olyan cikk
jelent meg, amelyekben a kutatók transzdiffe
renciációval, más néven direkt genetikai újraprogramozással állítottak elő sejteket, vagy
is az adott testi sejtekből más típusúakat

hoztak létre. A módszer azon alapul, hogy a
legtöbb testi sejt egyedi génexpressziós mintázattal rendelkezik, de sok esetben egy jól
definiálható kisebb számú géncsoport (transz
kripciós faktorok) erőteljes kifejeződése alakít
ja ki az adott sejtre jellemző fenotípust. E
faktorok kívülről „erőltetett” expressziójával
(ektopikus expreszió) a sejtek identitása meg
változtatható. Thomas Vierbuchennek és
kollégáinak sikerült ezzel az eljárással létrehoz
niuk egér embrionális és posztnatális fibro
blaszt sejtekből közvetlenül ún. indukált
neurális sejteket (iNCs) úgy, hogy a neurális
elköteleződésben szerepet játszó transzkripciós faktorokat használtak. Kísérleteikben csak
három faktor kombinációját alkalmazták
(Ascl1, Brn2, Myt1l), ahol az általuk előállított
iNC-sejtek expresszáltak több neuronspeci
fikus fehérjét, és képesek voltak akciós potenciál létrehozására is (Vierbuchen et. al, 2010)
az in vitro tenyészetekben.
Több csoport is alkalmazta már a „Yama
naka-faktorok” felhasználásán alapuló mód-
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szert, melynek az a lényege, hogy a sejtekbe
bejuttatják az indukált pluripotens sejtek
előállításánál alkalmazott négy gént, de nem
várják meg a pluripotens sejtek kialakulását,
hanem néhány nap múlva egy olyan morfo
gént adnak a tápfolyadékhoz, melynek hatására a fibroblasztok idegsejtekké transzdifferenciálódnak (Wan et al., 2014). Ezek a tech
nikák ma még nem elterjedtek, de nem kizárt,
hogy gyorsaságuknak és hatékonyságuknak
köszönhetően a jövőben fontos szerepet játszanak majd ezen a kutatási területen.
Neurodegeneratív betegségek
A neurodegeneratív betegségek nagy részében
fehérjeaggregátumok jelenléte figyelhető meg.
Ezeknek egy része a sejteken kívül (extracellu
lárisan), egy része pedig a sejteken belül
(intracellulárisan) helyezkedik el. Klinikai és
neuropatológiai szempontból igen heterogén,
sőt, sok esetben kevert tüneteket mutató
betegségcsoportról van szó, ennek az az oka,
hogy egy adott fehérjeaggregátum több betegségben is megjelenhet. A károsodott sejtek
elhelyezkedése azonban az egyes betegségekre jellemző, így ennek alapján beazonosítható. A kórképek hátterében valamely, alapvetően fiziológiás funkciójú fehérje natív konformáció-változása áll, melynek következményeként intra- vagy extracelluláris aggregációra
hajlamos patológiás hatású peptidek halmozódnak fel (Ross – Poirier, 2004).
A következőkben szeretnénk áttekinteni
a leggyakoribb idegrendszert érintő betegségeket és azok iPS-sejtekkel történő modellezési lehetőségeit (1. táblázat).
Az Alzheimer-kór az időskori demenciák
egyik leggyakoribb oka, a memóriavesztéses
betegségek több mint 50%-áért felelős, és
mintegy 35 millió embert érint világszerte. A
betegség a szellemi képességek súlyos és fo-
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kozatos leépülésével jár együtt, tünetei lassan
alakulnak ki az idő múlásával (Nat et al. 2013).
A szenilis plakkok az amiloid prekurzor
protein (APP) proteolitikus hasítási termékei
ből, főként az amiloid-béta 1-40 és amiloidbéta 1-42 (Aβ) peptidek aggregátumaiból
alakulnak ki, és rakódnak le a központi ideg
rendszer extracelluláris térrészeiben. Egészséges esetben az APP-t nagyrészt az α-szekretáz
enzim hasítja, így egy toxicitásra nem hajlamos termék keletkezik. Azonban a betegek
esetében a β-, majd a γ‑szekretázok, 40 és 42
aminosavból álló peptideket (Aβ1-40 és 1-42)
hasítanak ki az APP-fehérjéből. Ezek a pep
tidek oligomerekké aggregálódhatnak, melyekből további aggregációval jönnek létre a
plakkok.
A NFT-k az idegsejtekben és nyúlványaik
ban felszaporodó, hiperfoszforilált mikrotu
buluskötő fehérjéből, a TAU fehérjéből álló
kötegek. A sejtek pusztulásával azonban ext
racelluláris aggregátumok lerakódása is meg
figyelhető az agyban. A TAU egy mikrotubu
lus-asszociált fehérje, melynek fontos szerepe
van a mikrotubulusok kötésében, stabilizálásában és a mikrotubulus-hálózat szabályozásában. A TAU hiperfoszforilációját követően
létrejövő NFT-k végül a neuronok pusztulását okozzák. A TAU hiperfoszforilációja bekövetkezhet egyrészt a TAU-kinázok túlzott
aktivációja, illetve a TAU-foszfatázok alulszabályozása miatt (Ross – Poirier, 2004).
A betegségnek genetikai szempontok
alapján korai kezdetű (hatvanöt éves életkor
alatti) autoszomális domináns módon öröklő
dő, ún. familiális (vagy early onset – EOAD/
FAD), és késői kezdetű (hatvanöt éves kor
feletti; late onset – LOAD), elsősorban sporadi
kus, de ritkábban familiális, nem monogénes
öröklődésű formái is ismertek. Az esetek
kevesebb, mint 5%-a familiális, ilyenkor az

amiloid prekurzor protein (APP), a preszenilin-1
(PSEN1) és 2 (PSEN2) gének mutációi okozzák a betegséget. A betegség kockázati tényezője az apolipoprotein E (APOE) epszilon-4
alléljának hordozása (Wan et al., 2014).
betegség
Alzheimer-kór

érintett gén
APP-duplikáció
Preszenilin1,2
sporadikus
SNCA
LRRK2

Parkinson-kór

PINK1
PARK2
GBA1
sporadikus
SOD1

Amiotrófiás
laterálszklerózis

TDP-43
VAPB
sporadikus

Spinális izomatrófia SMN
Down-kór

APP

Huntington-kór

HD

Sclerosis multiplex

ismeretlen

Számos kutató csoportnak sikerült Alzheimer-betegek sejtjeiből létrehozott iPS-sej
tekből neuronokat előállítania, amelyek
APP- és PSEN-gének mutációjával voltak
érintettek. Egyesek korai stádiumú familiális
fenotípus
Aβ40-, TAU- és GSK-3β-szint ↑
Aβ42-szekréció ↑
Aβ-oligomerek akkumuláció miatt ↑ az OS
α-szinuklein-felhalmozódás miatt
érzékenység az OS-re ↑
↑ α-szinuklein-expresszió, érzékenység
celluláris stresszorokra
parkinfelvétel ↓
oxidatív stressz ↑ dopaminfelvétel ↓
spontán felszabadulás ↑ α-szinuklein-szint ↑
lizoszóma-rendszerben és kalciumhomeosztázisban változás
kevesebb, kevésbé elágazó neurit
SOD1-aggregátumok képződése
NF-alegység-változás
citoszolikus TDP-43-aggregátum-képződés,
neurithossz ↓
VAPB-fehérjeszint ↓
TDP-43 aggregátum képződés
SMN-fehérjeszint ↓ megváltozott
szómaméret, szinapszisformáló képesség,
apoptózis ↑ rendellenes neurit ↑
Aß-oligomerek, TAU-protein szint ↑
neurogenezis károsodása
kaszpázaktivitás, lizoszomális aktivitás ↑
génexpresszós profil változás, érzékenység
celluláris stresszorokra, BDNF-elvonásra
elektrofiziológiai változások,
szinaptikus kapcsolatok ↓
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betegekből állítottak elő iPS-sejteket, azonban Aβ-lerakódást nem tapasztaltak a differenciáltatott sejttenyészetekben. Sporadikus
betegekből származó minták neurális irányba
való differenciáltatása során pedig azt tapasztalták, hogy az Aβ-oligomerek akkumuláció
ja endoplazmatikus retikulum (ER) stresszhez és oxidatív stresszhez (OS) vezetett
(Kondo et al., 2013). Mások APP-mutációval
érintett betegekből (E693-deléció és APPduplikáció) generáltak neuronokat. Az elsőként említett mutáció esetén ER-stresszre és
OS-re egyaránt érzékenységet figyeltek meg,
továbbá intracellurális Aβ-oligomereket detektáltak. A duplikációval érintett sejtek
esetében az Aβ 1-40 peptidek, a foszfo-TAU
és az aktív GSK-3β növekedését találták (Israel et al., 2012). Azokban az esetekben, mikor
a PSEN1- és PSEN2-gének mutációi okozták
a betegséget, megfigyelték az Aβ 1-42 szekréciójának növekedését (Yagi et al, 2011). Más
kutatócsoportok sporadikus és familiális AD
iPS-sejteket hasonlítottak össze. Hasonló
fenotípust találtak a két esetben, úgymint az
Aβ-oligomerek akkumulációjának következtében kialakuló oxidatív stresszt. Mások pedig
ApoE3/E4 iPS-sejtekből állítottak elő kolinerg
neuronokat, a sejtek érzékenységnövekedését
tapasztalták a glutamát toxicitásra, illetve ha
sonló jelenséget figyeltek meg az intracelluláris
Ca2+ szintjében és az Aβ 42/40 arányban is
(Duan et al., 2014).
A Parkinson-kór a második leggyakoribb
neurodegeneratív betegség, a teljes populáció
0,3%-át érinti. Jellemzően idős korban kiala
kuló, lassan előrehaladó, degeneratív idegrendszeri betegség. Általában sporadikusan
fordul elő, de ismert fiatalkori és családi hal
mozódású, familiális formája is.
A betegséget az extrapiramidális rendszer
zavara okozza. A fekete magból kiinduló és
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a lencsemagban végződő pályarendszerben
az egyik fő ingerületátvivő anyag (neurotransz
mitter), a dopamin mennyisége csökken a
szubsztancia nigra sejtjeinek pusztulása miatt.
A dopaminerg rendszernek többek között a
vázizmok működésében van szerepe, ennek
hiányában jelennek meg a betegségre jellemző tipikus tünetek, úgymint a kéz- és lábremegés, a testtartás instabilitása. A kórnak két
fontos neuropatológiai jellemzője van, egyrészt a dopaminerg idegsejtek pigmentációja
és pusztulása, másrészt a citoplazmatikus
eozinofil zárványtestek (Lewy-testek) megjele
nése a túlélő sejtekben (Ross – Poirier, 2004).
Számos génről sikerült bebizonyítani,
hogy szerepet játszik a betegségben. Minden
mutáció kapcsolódik az ubiquitin-proteoszó
ma rendszer által közvetített fehérjebontási
folyamathoz, amelyek a hibásan rendeződött
fehérjék lebontásáért felelősek (Ross – Poirier,
2004). A betegség során ennek a rendszernek
a zavara figyelhető meg. Habár a monogénes
forma az esetek kis százalékában okoz tünete
ket, de nagyon fontos a mechanizmus megér
tésében. Jelenlegi ismereteink szerint a következő génmutációk vezethetnek a betegség
kialakulásához: SNCA, GBA, LRRK2, PARK2,
PARK7, PIK1 és UCHL1 (Wan et al., 2014).
Az SNCA-gén kiemelt szerepe annak
köszönhető, hogy a mutáció miatt a gén által
kódolt α-szinuklein fehérjének megváltozik
a szerkezete, oldhatatlanná válik, és felhalmozódik a Lewy-testekben, neuritokban (összefoglaló cikk: Ross – Poirier, 2004). Egyes
kutatók a fehérje felhalmozódását figyelték
meg az SNCA-iPS sejtekből generált dopa
minerg neuronokban, ami növelte a sejtek
érzékenységét az oxidatív stresszorokra (össze
foglaló cikk: Nat et al., 2013). Mások LRRK2pontmutációval érintett betegekből állítottak
elő dopaminerg neuronokat. Megnövekedett

α-szinuklein szintet és a sejtek érzékenyebbé
válását tapasztalták a celluláris stresszorokra
(összefoglaló cikk: Marchetto et al., 2011).
Mások is megfigyelték az α-szinuklein ex
pressziójának növekedését a G2019S-LRRK2iPS-sejtekből előállított neuronok esetében,
bizonyítva ezzel a két gén között fennálló
kapcsolatot (összefoglaló cikk: Ross et al.,
2014). Adriana Sánchez-Danés és munkatársai morfológiai változásokat tapasztaltak,
úgymint a neuritok hosszának, számának
csökkenését és az autofág vezikulák akkumulációját (összefoglaló cikk: Xu – Zhong, 2013).
A PINK1-gén kódolja a mitokondriális kiná
zokat, amelyek védik a sejtet a mitokondriális
stressztől. Philip Seibler és munkatársai ezzel
a mutációval érintett betegekből állítottak elő
iPS-sejteket és dopaminerg neuronokat. Azt
tapasztalták, hogy a mitokondriális depolarizáció következtében csökkent a parkin felvétele (összefoglaló cikk: Wan et al., 2014). A
PARK2-gén kódolja a parkin fehérjét. A parkin
sokoldalú neuroprotektív hatással rendelke
zik, ezért elképzelhető, hogy bármiféle csök
kenés a szintjében vagy aktivitásában eltérést
okozhat a neuronális integritásban. Jian Feng
és munkatársai kimutatták, hogy a génmutáció következtében megnőtt az oxidatív
stressz. Mások a dopaminfelvétel csökkenését
és a spontán felszabadulás növekedését tapasztalták a neuronokban (összefoglaló cikk:
Gu, 2013). David C. Schöndorf és kollégái a
GBA1-génmutációt vizsgálták. Ez a gén a
β-glükocerebrozidáz enzimet kódolja, ami a
lizoszómákban a zsírok bontásáért felelős.
GBA1-iPS-sejtekből differenciáltatott neuronok esetében a fehérje degradációját ta
pasztalták, amely az α-szinuklein akkumulációját indukálta, továbbá változásokat figyeltek meg a lizoszóma rendszerben és a Ca2+
homeosztázisban is (összefoglaló cikk: Torrent

et al., 2015). A sporadikus esetek vizsgálatakor
kevesebb és kevésbé elágazó neuritokat figyeltek meg (összefoglaló cikk: Xu – Zhong, 2013).
Az amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) a
leggyakrabban előforduló motoneuron-pusz
tulással járó betegség, amely a test izmainak
gyengeségéhez, majd sorvadásához és néhány
éven belül halálhoz vezet. A motoneuronok
mellett a motoros kéreg piramissejtjei is érin
tettek lehetnek a betegségben (Ross et al.,
2004). Ez vezet a laterális funikulusz sorvadá
sához. Ennek a betegségnek is két formája
ismert, vannak sporadikus (90–95%) és fami
liális (5–10%) esetek. A familiális esetek több
ségében igazolható a réz-cink szuperoxid
diszmutáz (SOD1) mutációja, emellett a FUS,
TDP-43, C9ORF72, VAPB és további gének
szerepét is sikerült igazolni a betegség kialaku
lása kapcsán (Wan et al., 2014). Azonban az
ALS-esetek túlnyomó részében az ok ismeret
len. A betegséget kiváltó okokról és mechanizmusokról még vita folyik a kutatók között.
A SOD1-pontmutációt tanulmányozták
a legtöbbet. Egyes kutatók A4V- SOD1- és
D90A SOD1-mutációkkal érintett betegekből
motoneuronokat izoláltak, melyeknél SOD1aggregátumokat figyeltek meg a citoplazmában. Azt tapasztalták, hogy a neurofilamentek
hamar megjelentek a gerincvelő motoneuron
jaiban, ezzel szemben a nem-motoneuronok
ban csak ritkán. Ez összefüggésben van azzal,
hogy a SOD-mutációk az NF-L mRNS
3’UTR régiójához kapcsolódnak, ezáltal csök
kentik az NF-L mRNS stabilitását, és így
megváltoztatják az NF-alegységek arányát
(összefoglaló cikk: Wan et al., 2014). A TDP43-fehérjék a citoplazmában lokalizálódnak,
ahol zárványtesteket képeznek, ezeket a betegek 95%-ánál figyelték meg, és a familiális
betegségek 4%-ának hátterében ez a mutáció
áll (összefoglaló cikk: Wan et al., 2014). Nao
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hiro Egawa és kollégái sikeresen mutatták ki
ezeknek a zárványoknak a képződését TDP43-iPS sejtekből motoneuronokká differenci
áltatott sejtek segítségével, továbbá a neuritok
lerövidülését is tapasztalták. Mások asztrocitá
kat állítottak elő; a sejtek túlélésének csökkené
sét és a stresszorokra való érzékenységét figyelték meg (összefoglaló cikk: Ross et al.,
2014). A sporadikus formával érintett betegek
ből generált motoneuronok esetében is TDP43-aggregátumokat találtak (összefoglaló cikk:
Ross et al., 2014). Egyes kutatók VAPB-gén
mutációval érintett betegekből állítottak elő
iPS-sejteket, és a betegséggel nem érintett
testvéreik sejtjeit használták kontrollként. A
betegek esetében a VAPB-fehérje szignifikáns
csökkenését figyelték meg, különösen a mo
toneuronokban gazdag populációkban (össze
foglaló cikk: Marchetto et al., 2011).
A spinális izomatrófia (SMA) olyan auto
szomális, recesszív módon öröklődő betegség,
amely a gerincvelő mozgató idegsejtjeinek
pusztulásával jár. Emiatt azok a beidegzett
izmok, amelyeket ezek a sejtek működtetnének, elsorvadnak. A betegségnek négy típusa
különböztethető meg, ebből három csecsemő-, illetve gyerekkorban jelentkezik, és a
betegek nem élik meg a felnőttkort.
A betegséget az SMN- (mozgató idegsejt
túlélés) gén hibája okozza. Az SMN-gének az
SMN-fehérje képzésére vonatkozó információkat hordozzák. Az SMN-fehérje az egész
szervezetben megtalálható, nagy koncentrációban a gerincvelőben és a hozzá csatlakozó
agyi részben. Ez a fehérje fontos szerepet ját
szik a fehérjeszintézisre kész hírvivő RNS ki
alakításában, továbbá a mozgatóidegek kép
ződésében segít. A hibás vagy hiányzó SMN1gén miatt vagy kevés fehérje képződik, vagy
egyáltalán nem képződik (összefoglaló cikk:
Xu – Zhong, 2013).
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Az első iPS-modellt ezzel a betegséggel
érintett gyerekek sejtjeiből állították elő Alli
son D. Ebert és kollégái. Ők az SMN1-iPSsejteket motoneuronokká differenciáltatták,
és hasonlították össze a betegségben nem
szenvedő anyák sejtjeivel. Azt tapasztalták,
hogy a beteg iPS-sejtek SMN- fehérjeszintje
csökkent, kevesebb motoneuront figyeltek
meg, és különbséget találtak a szóma mérete
és a szinapszist formáló képesség között (Ebert
et al., 2009). Egyesek megnövekedett apoptó
zist figyeltek meg a beteg motoneuronok
esetében, míg mások az iPS-sejtek vizsgálata
során azt tapasztalták, hogy azok kevésbé
voltak képesek motoneuronokká alakulni és
a neuritok rendellenesen növekedtek (összefoglaló cikk: Wan et al., 2014). Továbbá IPSsejtek mozgató idegsejtekké differenciáltatása során azt figyelték meg, hogy ezek a sejtek
idővel ugyanúgy pusztulni kezdtek, ahogy a
betegekben.
A Down-kór az egyik legismertebb genetikai rendellenesség, melynek három nagy
csoportja különíthető el: a 21-es kromoszóma
számbeli többlete, a 21-es kromoszómapár
transzlokációja és a mozaikos formák, amikor
a mutáció a testi sejtek szaporodása közben
jön létre, így egy szervezeten belül együtt van
nak jelen egészséges és kóros sejtek is (Nagata
– Yamanaka, 2014). A betegségnek jellegzetes
tünetei vannak, úgymint a sajátos testalkat,
arc és fejforma, a kezek, a lábak és az ujjak
rövidsége és a megszokottól eltérő idegrendszeri jellegzetességek.
Az iPS-modellezésnek köszönhetően a
kutatók megfigyelhették, hogy a 21-es kromo
szómán helyet foglaló APP-gén expressziós
aktivitása az átlagosnál magasabb, így az
Alzheimer-kórra jellemző celluláris folyamatokat találtak a betegekben. Egyesek kortikális
neuronokká differenciáltatták a betegekből

generált iPS-sejteket, az Aβ peptidekből old
hatatlan aggregátumok és a TAU-proteinek
felhalmozódását figyelték meg. Mások a
neurogenezis károsodását tudták modellezni
neurális progenitor sejtek segítségével. Továbbá azt tapasztalták, hogy ezek a sejtek a
kontrollhoz képest kisebb mértékben alakultak neuronokká, illetve a metil-CpG-kötő
fehérje expressziójának a gátlását figyelték
meg a miR-55 és a miR802 túlexpressziója
folytán (összefoglaló cikk: Wan et al., 2014).
A Huntington-kór (HD) öröklött génhi
ba miatt alakul ki, amelyre a bazális ganglionok
GABAerg közepes tüskés neuronok pusztulása jellemző. A kór oka a huntingtin fehérjét
kódoló génben található polimorf trinuk
leotid ismétlődés kóros expanziója. A CAGtriplet a glutamin aminosavat kódolja, és ismétlődése egy poliglutamin láncot eredményez. Ennek következtében megváltozik a
fehérjék funkciója és a szerkezete is, így hajlamosak lesznek aggregációra, ez zárványok
képződéséhez és strukturális károsodáshoz
vezet a neuronokban. Ezekből toxikus pro
teinfragmentumok hasadnak le, amelyek a
sejtmagba vándorolva a DNS expresszióját
változtatják meg, illetve más proteinekhez
kötődve megváltozik a fehérje–fehérje interakció is a sejten belül, ami további metabolikus stresszt jelent. Normális esetben a gén
maximum harmincöt ismétlődést tartalmaz,
a betegség akkor alakul ki, ha az ismétlődések
száma negyven vagy annál több, ami már a
gén funkcióváltozását okozza. Minél hos�szabb a CAG-ismétlődés, annál hamarabb
jelentkeznek a tünetek, súlyosabb és gyorsabb
lefolyású a betegség (összefoglaló cikk: Ross
et al., 2004). Bár ez a betegség ritka, jelentősé
ge abban rejlik, hogy monogénes, autoszomá
lis domináns betegség, ami viszonylag egyértelmű helyzetet biztosít a kóros folyamatok

tanulmányozására (összefoglaló cikk: Ross et
al., 2014).
Egyes kutatók HD-iPS-sejtekből differen
ciáltatott neuronok esetében fokozott kasz
pázaktivitást figyeltek meg, ennek az enzimnek szerepe van az apoptózisban (összefoglaló cikk: Wan et al., 2014). Egy másik kutatócsoport fokozott lizoszomális aktivitást tapasztalt, az iPS és a differenciáltatott neuronok esetében is (összefoglaló cikk: Nat et al.,
2013). A HD Konzorcium tizennégy iPS-sejt
vonalat hasonlított össze, ezek különböző
CAG-ismétlődéseket tartalmaztak. A differenciáltatást követően jellegzetes különbségeket találtak a génexpressziós profilban a beteg
és a kontrollvonalak, illetve a korai és késői
stádiumú vonalak között. Vizsgálták továbbá
az elektrofiziológiás, a metabolizmusban, a
sejtadhézióban bekövetkező változásokat és
a sejthalált is. Azt tapasztalták, hogy a BDNFelvonásra és a celluláris stresszorokra a hos�szabb CAG-ismétlődéssel rendelkező sejtek
érzékenyebbek voltak (HD IPSC Consor
tium, 2012).
A szklerózis multiplex (SM) a központi
idegrendszer többgócú fehérállomány betegsége, mely főleg fiatal felnőtteket érint. Nőkben kétszer gyakoribb a betegség előfordulása, mint férfiakban. A fehérállományban a
mielinpusztulást követően plakkok alakulnak
ki. A SM oka valószínűleg autoimmun gyul
ladásos reakció, melyet a központi idegrendszerbe jutó helper T-sejtek közvetítenek. A
T-sejtek receptorai az asztrociták és makro
fágok felszínén elhelyezkedő HLA II-es típusú felszíni antigénekhez kötődnek. Ez a
kapcsolódás a helper T-sejtek stimulációjához,
citokin-szekrécióhoz, T-sejt-szaporodáshoz,
B-sejt- és makrofág-aktiválódáshoz vezet, ami
nek következtében a vér-agy gát károsodik.
E változások kiterjedt oligodendroglia pusz-
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tuláshoz és demielinizációhoz vezetnek
(összefoglaló cikk: Orack et al., 2015).
Kutatók sikeresen differenciáltattak SMiPS-sejtekből oligodendrocitákat, asztrocitá
kat és funkcionális neuronokat. Számos gén
mutációját sikerült azonosítani, immunoló
giaiakat és neurológiaiakat is. Az utóbbiak a
következők: az ACCN1, melynek a pH-érzékeny ioncsatornákban van szerepe, a KIF1B,
amely az axonális transzportban fontos és az
ALK, amelynek az agy fejlődésében és a protein tirozin kináz receptorok működésében
van szerepe. Bi Song és munkatársai SM-iPSneuronok vizsgálatakor csak kisebb változásokat figyeltek meg az elektrofiziológiai vizs
gálatok során (összefoglaló cikk: Xu –Zhong,
2013). Míg mások a szinaptikus kapcsolatok
csökkenését tapasztalták (összefoglaló cikk:
Orack et al., 2015).
Összefoglalás
A központi idegrendszert érintő betegségek
modellezése az iPS-sejtek segítségével óriási
fejlődésen ment keresztül az elmúlt tíz évben.
Kezdetben még kérdéses volt, hogy vajon
sikerül-e a kutatóknak iPS-modellek segítségével fenotípust találniuk a későn jelentkező
betegségek esetében, hiszen in vitro körülmények között a neuronok csak néhány hétig
vagy hónapig tarthatóak fenn. A cikkben
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AZ MTA TAGSÁGÁRA?1
Somogyi Péter
az MTA rendes tagja, a neurobiológia professzora,
University of Oxford
peter.somogyi@pharm.ox.ac.uk

Lovász László elnök úr szerint a nők arányára az Akadémián figyelni kellene, hisz az egyik
választási irányelvben így fogalmazta meg az
Elnökség álláspontját: „A tudományos osztá
lyoknak – azonos tudományos teljesítményű
jelöltek közötti döntésnél – figyelemmel kell
lenniük a férfiak és nők arányára.” A most
lezajlott választás előtt a nők 7%-os akadémikusi aránya alapján feltételeztem, hogy ezen
azt értette, hogy a nők arányát növelni kell,
bár ez nem derül ki a szövegből, s talán nem
is meglepő hatásának teljes hiánya. Az akadé
mikusok többsége, úgy tűnik, nem tartja a
nőket alkalmasnak az akadémiai levelező
tagságra, mert huszonhat férfit választottunk,
és egyetlen nőt sem. Egyértelmű a következte
tés: ha a nők alkalmasak lennének levelező
tagságra, és az irányelvek nem vezetnek arányuk javulására, az akadémikusok többsége
nem az irányelvek alapján szavaz. Mindössze
egyetlen nő kapott 50% feletti szavazatot az
osztályokon, a Biológiai Osztályon, ő pedig
1

Az MTA zártkörű tagválasztó munkaközgyűlésén 2016.
május 2-án elhangzott felszólalás kibővített változata.
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Akadémiánkhoz méltatlan kampány után,
melyet az osztály egyes tagjai folytattak, a nem
szavazatok alapján (lásd alább) nem került az
első három közé, még akkor sem, ha ugyanannyi igen szavazatot kapott, mint a listán
második helyen bekerült kiváló férfi tudós.
A közgyűlésen megszavaztuk a huszonhat
kiemelkedő férfi tudóstársunk levelező taggá
választását a külső és tiszteleti tagok mellett,
a tudományos haladáshoz való hozzájárulásu
kért. Én szégyellem, hogy egyetlen nő sem
került be; ez egyértelmű diszkrimináció, me
lyen változtatnunk kell. Ez a szomorú tény
választási rendszerünk tükre. Kívülről valaki
azt is gondolhatná, hogy a nők kirekesztése
Akadémiánk hagyománya. Ez biztosan nem
így van, és a 7%-os női arány nem kirekesztést
jelent. Az alacsony arány azt mutatja, hogy a
nők tudományos eredményeit kevésbé ismerjük el. Ez a siralmas arány ezzel a választási
fordulóval romlik, nem ártana kiszámolni és
megjelentetni, hogy milyen mértékben. A
nők hátrányos megkülönböztetése a legtöbb
országban megszokott volt a XX. században,
például az Oxfordi Egyetem, ahol dolgozom,

a múlt század elején még nem vett fel nőket
diáknak. Amikor ezt a nők végül saját kollégiumuk megalakításával (Lady Margaret Hall)
kivívták, járhattak egyetemre jó pénzért, de
huszonhét éven át nem kaptak diplomát. Az
írországi Trinity College adott nekik diplomát, amiért át kellett oda hajózniuk, miután
befejezték oxfordi tanulmányaikat. Ez volt a
helyzet, de tudatos, kitartó haladó munkával
ezt a megkülönböztetést fel lehetett számolni.
Ma az Oxfordi Egyetem rektora nő.
Képesek vagyunk-e mi, magyar akadémikusok a nők hátrányos megkülönböztetésének felszámolására? Szavakkal nem, csak
tettekkel, és azt is tudom, hogy sokan közöttünk nem látják, hogy ez probléma lenne,
hiszen ez eddig is így volt. Az ezzel való foglalkozás elvon minket a tudományos munkától. Azt viszont nehéz lenne vitatni, hogy
egy ország agykapacitásának 50%-át kizárni
a legfelsőbb elismerésből és az ezzel járó
anyagi megbecsülésből az ország tudományának és haladásának hátrányára válik.
Hová lettek a tudományban dolgozó nők,
miért nem 50% a jelöltek és bekerültek aránya? Mert biológiai, kulturális és szociális
okok miatt nincs 50% megválasztható, kiemelkedő teljesítményű nő, akit jelölni lehetne, ugyanis a nők már sokkal előbb lemorzso
lódnak. Ez nem hungarikum, csak az akadémiai választási rendszerünk az. Nézzük meg,
az MTA-nál régebbi hagyományokkal rendelkező akadémiákon mi a helyzet. A brit
Royal Societyben 2015-ben 30% nőt választot
tunk az új tagok közé, idén 26%-ot (a Royal
Society csak természettudományos akadémia,
minden évben ötven rendes tag és tíz kültag
kerül megválasztásra a teljes Brit Nemzetkö
zösségből, összlétszám kb. 1600). A Royal
Societyben nem a teljes osztály állít fel jelölési
sorrendet, hanem minden osztálynak van egy

tíz-tizenöt tagú évente rotáló bizottsága, ahol
nyílt pontozás folyik 1, 2, 3 pont odaítélésével,
és mindenki vállalja pontjait a többiek előtt.)
A német nemzeti akadémiában, a Leopoldinában (Halle), mely minden tudományágat
képvisel, 2014-ben és 2015-ben 33% nőt válasz
tottunk, egy jól működő diszkriminációellenes rendszer alapján. Még lehetne sorolni a
jó és egyre javuló nemzetközi példákat, de én
biológus és nem szociológus vagyok, nem
értek hozzá, azért írok erről, mert a diszkrimi
nációt nem tartom elfogadhatónak.
Ennyivel alkalmatlanabbak lennének a
magyar nők tudományos munkára, mint a
brit és német nők? Nem hiszem, hogy erre
van tudományos vizsgálat. Mindenesetre ezt
a hipotézist elvethetjük, már genetikai alapon
is. Hol van hát a különbség? A hipotézisem az,
hogy a diszkrimináló választási rendszerünkben
van. Sajnos csak anekdotális információm
van a többi osztály működéséről, de a Biológiai Osztályon, hogy a sok kiváló jelölt közül
kik kerülnek az első néhány közé, az érdekcsoportok lobbymunkáján múlik, mely min
dig is volt, mindig is lesz – ez az emberi és
különösen a férfiagyba drótozott sajátság.
Mivel ezzel kell élnünk, mit tehetünk, hogy
olyan rendszert dolgozzunk ki, ami egyszer
majd remélhetőleg megfelelő esélyt ad a
nőknek? (Azért nem írok ‘egyenlőt’, mert
amíg a szavazó nők aránya nem ér el egy kri
tikus szintet, nem számíthatunk egyenlő
esélyre.) Pontosabban mire kérhetjük fel az
Akadémia vezetését, hogy a következő fordulóra, három év múlva, már olyan rendszert
működtessen a nevünkben, mely nem különbözteti meg hátrányosan a nőket?
Felszólalásomban a zárt tagválasztó Közgyűlésen május 2-án a következő három javaslatot tettem, kérve az Elnökséget, hogy
tettekkel kövesse a jóindulatú szavakat:
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„Az Elnökség dolgozzon ki rendszert, és
vezesse be a következő választásra három év
múlva, hogy az 50% feletti szavazatot elért
nők az osztálysorrendtől függetlenül levelező tagjelöltté váljanak közgyűlési szavazásra.
Az Elnökség a fennmaradó helyeket ossza
szét az Osztályok között a sorrend szerinti
jelöltségre.” Magyarázat: Ennek egy változatát
használjuk a Leopoldinában, a német akadémián, és így javul a nők aránya a tudományos
valóságnak megfelelő szintre évről évre.
„Az Elnökség dolgozza ki és vezesse be
a következő akadémikusválasztásra a külső,
független szakmai bírálók rendszerét, melyben minden jelöltről legalább három, de
lehetőleg öt vezető nemzetközi szakember
adjon írásos szakmai tanácsot.” Magyarázat:
Ez kiválóan működik a Royal Societyben.
Mint már többször leírtam (például Somogyi,
2013), ez minden akadémiai támogatásra
kellene, hogy vonatkozzon. A levelező tagság
komoly anyagi befektetést jelent hosszú távon. Kis létszámú osztályokon szavazunk
munkásságokról anélkül, hogy értenénk az
eredmények mélységét és eredetiségét. Tájékozatlanságunkat jól tükrözi, hogy numerikus mutatókra és folyóiratnevekre hagyatkozunk, mert nem ismerjük vagy nem vagyunk
képesek megérteni az eredmények értékét.
Külső, érdekmentes, akadémikus szintű szak
értői vélemények segíthetnek.
„Az Osztályok szavazásán az indoklás
nélküli titkos NEM szavazati mechanizmust

meg kell szüntetni, és csak IGEN vagy üre
sen hagyás lehetőség legyen.” Magyarázat:
az indokolatlan NEM szavazat a kommunista rendszerből ránk maradt hagyomány, mely
nek nincs helye a XXI. században. Elfogadhatatlan és szégyen, hogy nemzetközi rangú
vezető tudósokra NEM szavazatot lehessen
adni indoklás és hozzáértés nélkül. Természetesen minden akadémikusnak kötelessége
elmondani a vitákon, ha valakit alkalmatlannak tart arra, hogy közénk kerüljön, és győzze meg akadémikustársait az okokról.
Remélem, Akadémiánk vezetősége felvállalja a hosszú folyamatot, amely eredményre
vezethet a nők magas szintű elismerésében és
döntéshozó pozícióba juttatásában. Ezzel az
Akadémia nemcsak a felnövekvő kutatógenerá
cióknak, hanem az egész társadalomnak is
példát mutathatna, hiszen nem egyedül a tu
dományos munkában és az eredményekért
járó elismerésben vannak a nők hátrányos
helyzetben, hanem a közélet szinte minden
területén. Ha valamiben nem történt fejlődés
a rendszerváltás óta, az a nők esélyegyenlőségének biztosítása; ez kirívó lemaradásunk a
haladó Európában.
Végezetül: „Ceterum censeo Carthaginem
esse delendam” – ismételte az idősebb Cato
a Római Szenátusban eredményesen. Magyarul, ránk vonatkoztatva, „a független
külső véleményen alapuló szakmai bírálatot
az akadémikusválasztásban be kell vezetnünk”
(Somogyi, 2013).

HIVATKOZÁS
Somogyi Péter (2013): Szükséges-e a tudományos kutatással kapcsolatos jelentős összegű támogatások

odaítéléséhez független külső szakmai vélemény?
Magyar Tudomány. 174, 12, 1519–1522. • http://www.
matud.iif.hu/2013/12/15.htm

A következő három hozzászólást a szerkesztőség kérésére írták meg a szerzők.
Lapunk természetesen további vélemények közlésére is készen áll.
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KORLÁTOZOTT POZITÍV DISZKRIMINÁCIÓ
Hargittai Magdolna
az MTA rendes tagja

Feltűnően kevés nő tagja van az MTA-nak,
és az Akadémia feltűnően keveset tesz a hely
zet megváltoztatásáért. Jól ismert, hogy egy
férfidominanciájú szervezetben természetesen
alakul ki az a helyzet, hogy az új tagok kiválasztásánál megint férfiakat válasszanak. Attól,
hogy beszélünk erről a problémáról, a helyzet
nem változik meg, de már az is segít, ha nem
hallgatunk róla.
Amikor felvetődik bizonyos pozitív diszkrimináció szükségessége, a tiltakozók között
ott vannak már megválasztott akadémikus
nők, akik ebben elismertségük lefokozását
látnák. Pedig a helyzet másképpen nem fog
változni. Én korlátozott keretek között megvalósítandó pozitív diszkriminációt tartok
szükségesnek és lehetségesnek. Abban az
esetben, amikor az osztályokon nagyjából
azonos teljesítményt felmutató nő és férfi je
lölt között kell választani, az Akadémia vezetése ajánlja a női jelölt támogatását, és vegye
figyelembe az osztálykeretek elosztásánál a
női jelöltek számát. Ezzel a megközelítéssel
nem sérül az osztályok autonómiája a jelöltek
kiválasztásában és az az elv sem, hogy az elnökség nem változtathatja meg az osztályok
szavazásánál kialakított sorrendet.
A korlátozott pozitív diszkriminációra
vonatkozó javaslatom csak akkor lehet eredményes, ha erről a kérdésről beszélünk, és ezt
a kérdést állandóan napirenden tartjuk. Ter
mészetesen a „nagyjából azonos teljesítmény”
nagyon tág fogalom, és nagy szerepet hagy a

szubjektivitásnak, de hol nem játszik nagy
szerepet a szubjektivitás a jelenlegi választási
gyakorlatunkban? Lesznek férfiak, akik majd
negatív diszkriminációt éreznek vagy hangsúlyoznak, de ez szinte elkerülhetetlen, és ezt
vállalnia kell az Akadémiának egy egyre lehetetlenebb helyzet korrigálása érdekében.
Szeretném hangsúlyozni, hogy valóban
kevesebb arra érdemes tudományok doktora
lehet a nők között, mint a férfiak között, de
nem annyival kevesebb, ami indokolná a
választásokon kialakult helyzetet. Viszont
ezzel az aránytalansággal is foglalkozni kell.
Az egyetemi hallgatótól a professzorságig,
esetleg akadémiai tagságig vezető úton aránytalanul sok nő tűnik el. Amíg az egyetemi
hallgatók között összemérhető a nők és férfiak száma, az egyetemi tanári szinten már
csak tíz százalék körüli vagy annál is kisebb a
nők aránya. Ennek a helyzetnek a megváltoz
tatása hosszabb távú feladat, de ezzel is foglalkozni kell. Elsősorban ez a kérdés motivált
abban, hogy összegyűjtsem a Nők a tudomány
ban határok nélkül (Akadémiai Kiadó, 2016)
könyvem anyagát, és megírjam a könyvet.
Ám ezt a kérdést nem szabad összekeverni
a rövid távon megoldható és megoldandó
problémával, ami a női akadémikusok kis
számát illeti. Van elég arra érdemes, a tudo
mányok doktora címet elért női kutató, hogy
igazságosan, odafigyeléssel és minimális, a
fentiekben vázolt pozitív diszkriminációval
változtassunk a kialakult tarthatatlan helyzeten.
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Tudós fórum

NŐK AZ AKADÉMIÁN

NŐK AZ AKADÉMIÁN

Kamarás Katalin

Lamm Vanda

az MTA rendes tagja

az MTA rendes tagja

Nem először látom nagy örömmel, hogy
Somogyi Péter akadémikustársam a közgyűlést igazi fórumnak tekintve próbál jobbítani
az Akadémia gyakorlatán. Nem mennék
most bele az angolszász hagyomány – ahol a
szakértők, ajánlók személyes integritása adja
véleményük garanciáját – és a kontinentális,
inkább számszerű mutatókra koncentráló
értékelés közti értékvitába, gondolom, nem
is erre gondoltak a szerkesztők, amikor felkér
tek erre a reakcióra. Hanem arra, hogy az idei
év még a szokásosnál is szomorúbb eredményt hozott a női akadémikusok számát
tekintve. Ha a jelölésekben megjelenő arány
érvényesült volna, akkor a megszokott két-há
rom új női levelező tagot üdvözölhettük volna
sorainkban. A hozzám közel álló területeken
végigtekintve, bizony én is találtam olyan női
jelölteket, akiknek a formális mutatói elérték
vagy meghaladták a végül megválasztott fér
fi kollégákét (tehát a „számokhoz való ragaszkodás” sem magyarázat). Ennek ellenére nem
támogatnám a pozitív diszkriminációt.
Az előítéletek felszámolása nem megy má
ról holnapra. Nem igaz, hogy a helyzet egyál
talán nem változik, ám ahhoz, hogy a Somogyi Péter által javasolt formális lépések sikerrel járjanak, az szükséges, hogy az akadémikusok többségének konszenzusos támogatása
álljon a törekvés mögött. Az az érzésem, hogy
Angliában is, Németországban is megvalósult
ez a konszenzus, és ezt követték a formális
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lépések – mi pedig még sajnos nem tartunk
itt, és emiatt rendkívül kellemetlen helyzetbe
hoznánk azokat a kolléganőket, akik „vigaszágon” kerülnének be az akadémikusok közé.
Saját területemen, a fizikában sajnos bár
mennyire is igyekszem a kolléganőket támogatni, pillanatnyilag egyszerűen nincs kiből
válogatnom. Erre csak hosszú évek távlatában,
a fiatal korosztály bátorításával látok lehetősé
get. Van azonban egy szempont, ami kifejezetten akadályozza az arra rátermett kolléganőim előrejutását, ez pedig az életkor hangsú
lyozása. A saját példámmal illusztrálva: kivételezettnek és szerencsésnek érzem magam,
hogy a Fizikai Osztály méltónak talált a bizalomra, és az akadémikusok közössége tagjai
közé választott. Mindezt egy rendkívüli témavezetőnek és egy rendkívüli kutatócsoportnak köszönhetem, akikkel alkalmam volt
együtt kezdeni a pályámat, sőt hozzájuk ha
sonlóan folytatni is – azzal az apró különbség
gel, hogy a PhD-fokozatom után minden
szintet a férfi munkatársakhoz képest hat–
nyolc év késéssel értem el. Ennek megvolt az
oka, és egyáltalán nem bánom, de kétlem,
hogy a mai követelmények fényében, ahol a
PhD után x évvel y szintre kell eljutni, és a
legkisebb „lazítás” végzetes következményekkel
járhat, így terveztem volna az életpályámat.
Az életkor szerinti diszkriminációt így nőkkel
szembeni diszkriminációnak is látom, amin
érdemes lenne elgondolkozni.

Somogyi Péter professzor a tagválasztó közgyűlésen több fontos kérdést is felvetett.
Természetesen igaza van: az MTA tagjai között kevés a nő, és ezen a helyzeten sürgősen
változtatni kell. Különösen sajnálatos, hogy
a mostani, a 2016. évi tagválasztás során egyet
len hölgy sem került be a levelező tagok közé.
A magam részéről a probléma megoldását
nem annyira a szavazási rendszer megváltoztatásában látom, hanem abban, hogy minél
több nő szerezze meg az MTA doktora címet.
Hangsúlyozni szeretném, az akadémikusok jelölésénél ellenzek minden olyan megkö
zelítést, amely a tudományos teljesítményen
kívül bármiféle egyéb szempontra van figyelemmel, s – amint azt a közgyűlésen mondot
tam – ne azért válasszanak meg, mert szoknyát
viselek. Egyébként a 2007. év a „nők éve” volt
az Akadémián, amikor egyszerre hét hölgy
lett az MTA levelező tagja. Annak idején Vizi
E. Szilveszter, az MTA akkor elnöke célul
tűzte ki, hogy növeljék a női akadémikusok
számát, és íme, törekvését siker koronázta.
A női akadémikusok alacsony számával
összefüggésben nem tudom megállni, hogy
szóvá tegyem: tarthatatlan, hogy vannak
tudományterületek, ahol sok kiváló, nemzetközileg is ismert DSc/MTA doktori címmel
rendelkező nő dolgozik, és mégsincs egyetlen
női akadémikusuk, sőt, hosszú évek óta levelező tagságra hölgyet még csak nem is jelöltek.
Álláspontom szerint a női tudósok egyen
lő helyzetbe hozását az Akadémián igazából
az MTA doktora címek megszerzésénél kel

lene kezdeni annak érdekében, hogy majd,
az akadémikusok jelölésénél minél több
tudós nő közül lehessen választani.
A női kutatók helyzetbe hozása tekinteté
ben vannak kialakult gyakorlatok, ezeket
kellene figyelembe venni. A különféle ösztöndíjaknál fontosabbnak tartom az alkotói
szabadság biztosítását. Amikor a munkáltató
a disszertációját író kutatónőt vagy egyetemi
oktatót mentesíti a napi munkától, a munkahelyre való bejárás alól, és előírja számára,
hogy néhány hónapig csak a disszertációján
dolgozzon. Az ilyen alkotói szabadság időnként többet segít, mint a különféle ösztöndíjak, amelyekért – ha komolyan vesszük az
ösztöndíjak kiírói által megfogalmazott előírásokat – bizony az ösztöndíj ideje alatt elvárnak (joggal) bizonyos többletteljesítményt.
Vagyis: a női akadémikusok számának
növelését elsősorban azzal lehetne előmozdítani, ha minél több hölgy szerezne MTA
doktora címet, hiszen közülük fognak kikerülni a majdani akadémikusok. Sajnos az az
igencsak elterjedt gyakorlat, hogy DSc/MTA
doktora cím nélkül is egyetemi tanár lehet
valaki (ez persze a férfiakra is vonatkozik),
ellene hat annak, hogy minél többen töreked
jenek az akadémiai cím megszerzésére. Mindezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy
jelenleg a magyarországi jogi karokon – szerény számításaim szerint – az egyetemi tanároknak csak mintegy harmada rendelkezik a
DSc vagy MTA doktora címmel, s ezeknek
is majd a fele emeritus vagy emerita.
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Az MTA új levelező tagjainak bemutatása
Mi volt az a döntő mozzanat az életében,
amely erre a pályára vitte? Ki volt a mestere?

Az MTA új levelező tagjainak
bemutatása

KENESEI ISTVÁN

Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

KEDVES OLVASÓINK!
Idén ismét új tagokat választott soraiba a Magyar Tudományos
Akadémia. A Magyar Tudományban – korábbi szokásunkhoz híven
– most is bemutatjuk az MTA új levelező tagjait. Az Akadémia
honlapján olvasaható szakmai bemutatást mi néhány személyes
kérdéssel egészítettük ki, s bízunk benne, hogy a válaszok a sikeres
tudós szakmai életrajzokban nem olvasható arcát is megmutatják.
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1947-ben született. Az MTA Nyelvtudomá
nyi Intézet igazgatója. Az elméleti nyelvészet
és azon belül elsősorban a mondattan nem
zetközi hírű művelője. A magyar mondat
tan számos területén alkotott maradandót.
Szerkesztője és szerzője az Approaches to Hun
garian című sorozatnak, amely a magyar
nyelvre vonatkozó elméleti kutatások legran
gosabb publikációja. Idegen nyelvű tanulmá
nyai kiemelkedő nemzetközi folyóiratokban,
gyűjteményes kötetekben láttak napvilágot.
Jelentős a tudományszervezői tevékenysége,
számos fontos hazai és nemzetközi szervezet
tagja. Kiváló oktató: nemcsak alapító veze
tője a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtu
dományi Doktori Iskolájának, de elindította
a nyelvészeti doktorátusra készülő hallgatók
legfontosabb fórumát, a Nyelvészeti Dokto
randuszok Országos Konferenciáját is, és so
rozatszerkesztője az ebből született LingDocnak. Vendégprofesszorként tanított többek
között az USA-ban, a Velencei és az Utrechti
Egyetemen.

Első (és azóta is meglévő) munkahelyemen,
a szegedi egyetemen ismertem meg köze
lebbről – és tekinthettem azután barátom
nak – a már akkor sem csupán ígéretes, ha
nem jelentős ifjú nyelvésznek számító Már
tonfi Ferencet, aki szellemi ébredése óta,
vagyis már közös gimnáziumunkban is
mindig nyelvész akart lenni. Én ezt nem
mondhattam el magamról: egészen más pá
lyán indultam el az ELTE bölcsészkara felé,
de harmadéves koromban megtörtént a
váltóátállítás, amikor abban a szerencsében
részesülhettem, hogy a magyar nyelvtudo
mánynak jónéhány, már akkor is figyelemre
méltó, de azóta bizonyítottan nagy, sőt ki
emelkedő alakja volt a tanárom.
A váltás lehetőségét egy az előző tanév
ben indult speciális képzés teremtette meg,
amit akkor „C szaknak” hívtak, és eredetileg
matematikai nyelvészet név alatt, de végzé
semkor már általános és alkalmazott nyelvé
szetként kodifikáltak. Amit ott kaptam,
annyira „elcsavarta a fejemet”, hogy amikor
a diplomával a kezemben szakmaközeli
álláshoz nem juthattam, inkább szabadúszó
ként nyelvtanítottam, tolmácsoltam és for
dítottam, mintsem elhelyezkedjem valahol,
ahol az álmaimhoz képest napi nyolc órán
át csak unatkozni tudtam volna.
Első tanárom a szakon Kiefer Ferenc volt,
aki nemrég jött meg az USA-ból, tele friss
ideákkal. Sajnos csak egy tanévig volt velünk,
ugyanis elvonult Stockholmba professzor
kodni, amiért megorroltunk rá, hiszen ő volt
a szak egyik vonzereje. (Nem is jött vissza,
csak miután végeztünk.) „Bosszúból” a szak
dolgozatomat az USA-ban megjelentetett
mondattani könyve kritikájából és tovább
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elemzéséből írtam, és Kiefert csak jóval ké
sőbb kezdtem el mesteremnek tartani, ami
kor egyik kedvenc területével, a morfológiá
val kezdtem foglalkozni, illetve amikor meg
szervezte az új magyar nyelvészet bibliájának
számító Strukturális magyar nyelvtan munká
latait és (részben amerikai) kiadását.
Nem jártunk rosszul, mert Kiefer után a
legendás emlékezetű Szépe György lett az
„atyamesterünk”. Róla a 80. születésnapjára
írtam egy amolyan „párhuzamos életrajzot”
az Élet és Irodalom számára a vele nagyjából
egy időben született Kiefert is ünnepelve.
Szépe életműve túlzás nélkül a mai korszerű
hazai nyelvtudomány egésze, annak sok szí
nes irányzatával és egymással jó kapcsolatokat
ápoló művelőivel. Ennek megalapozására,
létrehozására és menedzselésére valószínűleg
egyedül ő volt képes. Szegedi „szabadságom
ban” magam dolgozhattam ki a kurzusaimat,
de a tanszéken egyedül voltam generatív nyel
vész, és Mártonfi másfél évvel későbbi távo
zása után a karon is. Szépét viszont a Nyelv
tudományi Intézetben egy csapat fiatal nyel
vész vette körül, s belőlem is ebben az állan
dóan vitatkozó és megújuló közegben lett
véglegesen és visszavonhatatlanul nyelvész.
A harmadik „óriás” a távolról klasszikus
német professzornak mutatkozó Telegdi
Zsigmond volt. Közel- és távollátó szemüve
gét cserélgetve olvasta fel órajegyzeteit, illet
ve nézett ránk átható tekintettel, időnként
el-elmosolyodva – bár akkor még nem min
dig értettük, min is mosolyog. Telegdi rend
kívüli műveltséggel bírt; idősebb korában is
nyitott szellemmel követte a nyelvészet fej
leményeit és támogatta a fiatalokat, kritikus
szemmel olvasva munkáikat.
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Az MTA új levelező tagjainak bemutatása
A szegedi Angol Tanszéken lévő szobám
ban három nagy tanáregyéniség képét tettem
ki, akik közül valódi mesterem csak egyikük
volt, az előbb említett Telegdi. A ma már ta
lán elfeledett Szenczi Miklós az angol iroda
lom professzora volt az ELTE-n, aki óriási
tudásával és emberi kedvességével nyűgözte
le a hallgatókat – már aki elég előre ült a
teremben, hogy sokszor alig hallható han
gon elmondott előadásait követni tudja. Ő
a háború után aberdeeni egyetemi katedráját
hagyta ott, hogy hazajöjjön a – reményei
szerint – épülő demokráciába, amely azon
ban nem sokáig tűrte az ellenséges világ kul
túrájának terjesztését.
Országh László képét azért akasztottam
ki, hogy a hallgatók lássák a hazánkban ta
lán utolsó angol gentlemannek az arcvoná
sait is, aki debreceni professzorként az
angol–amerikai kultúra-, nyelv- és iroda
lomtudomány megfellebbezhetetlen tekin
télye volt. Akkor még nem tudhattam, hogy
amikor 2002-ben az MTA Nyelvtudományi
Intézetének igazgatója leszek, A magyar
nyelv nagyszótára újraindításában és a bezá
rással fenyegetett munkálatok megmentésé
ben az ő példáját fogom követni: Országh
ugyanis, miután a Rákosi-korszakban az
összes nyugati nyelv-szakot megszüntették,
a Nyelvtudományi Intézetben lexikográfusi
szakértelmét kamatoztatva csekély tíz év alatt
egy hozzá hasonlóan oda „száműzött” mun
katársi gárdával összeállította a hétkötetes
értelmező szótárt.
Az evilági Akadémia – a máig köztünk
lévő Kiefer Ferenc kivételével – nem fogadta
be őket; remélem, a mennyei akadémia tag
jaiként jóindulattal néznek le rám…

Pályája során melyek voltak
jelentősebb szakmai kudarcai?

MIKLÓSI ÁDÁM

Biológiai Tudományok Osztálya
Budapesten született 1962-ben. Az ELTE
Természettudományi Kar Biológiai Intézet
Etológiai Tanszékének vezetője. Szűkebb
szakterülete az etológia. Legfontosabb eredménye, hogy munkássága nyomán általánosan elfogadottá vált a kutya mint természetes
állati modell számos olyan kutatásban, ahol
az emberi viselkedés összehasonlító megköze
lítése a cél. A kutyára alapozott etológiai
kutatásai kiterjednek többek között a szociokognitív viselkedés evolúciós vizsgálatára, e
viselkedésformák genetikai és neurobiológiai
mechanizmusainak tisztázására, összehasonlító személyiségkutatásra, öregedéskutatásra.
Legújabb felismerése, hogy a robotika fejlődésével lehetővé vált az etológia és a robotika
összekapcsolása, amely etorobotika néven új
megközelítést kínál az ún. szociális robotok
tervezésére, megvalósítására, valamint viselkedési mérésekkel történő validálására. Dog
Behaviour, Evolution and Cognition című
kötetét az Oxford University Press két kiadás
ban jelentette meg. A kötet a terület fontos
monográfiája, számos egyetemen tankönyvként használják.

Kudarcból mindig sokkal több van, mint
sikerből. Ez a tudomány lényegéből következik, amire én mindig is úgy tekintettem,
mint például az Antarktisz felfedezésére. Van,
akinek sikerül elérnie a célt, és van, akinek
nem. De ettől lesz ez az egész játék izgalmas,
el sem tudom képzelni, mi lehet ennél érdekesebb munka vagy hivatás, amikor az ember
minden reggel azzal ébredhet, hogy hátha
épp ma éri el az áhított célt… Sokan azt tart
ják kudarcnak, amikor valamilyen eredmény
„nem jön ki”, ilyenkor azt mondom, ez jó,
legalább nem vész kárba sok-sok munka.
Talán a legnagyobb kudarcnak azt éltem
meg, amikor egy-egy konferencián kiderült,
hogy az éppen aktuális kutatásunk senkit sem
érdekelt. Ezek a tapasztalatok azonban nagyon fontosak voltak ahhoz, hogy megtanuljam észrevenni az aktuális tudományos
problémákat, és ennek megfelelően tervezni
a kutatás irányát. A kudarc másik tipikus
formája, ha az „eredménytelenség” sokáig,
akár éveik tart, mert a kutatás elhúzódik, és
nem akar megszületni a nagy ötlet. Az ilyen
helyzetet úgy lehet elkerülni, hogy a kutató
párhuzamosan két-három eltérő területen
aktív, és akkor biztos lehet benne, hogy ha
valahol el is akad egy időre, a másik témában
lesznek majd sikerei. De a kudarc legjobb
megelőző gyógyszere a hit, ha abból jól állunk,
akkor a kudarcok elviselése is könnyebb.
Magányos kutató vagy inkább csapatjátékos?
Mindig biológus szerettem volna lenni, de
érdekes módon fiatalon nem nagyon jutott
eszembe a kérdés emberi oldala. A visszaemlékezések, regények általában a híressé vált
kutatókról, nagy felfedezőkről szólnak, akik
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hegycsúcsként magasodnak munkatársaik
fölé. A modern kutatás azonban már teljesen
más. Akarjuk vagy sem, csapatban kell játsza
ni, egy magányos kutatónak nagyon kicsik
az esélyei. Talán nekem az a szerencsém, hogy
nagyon szívesen játszom csapatban, sőt ma
talán a tudományos kutatás egyik vonzereje
számomra, hogy egy jó csapatban dolgozhatom. Visszanézve is jól látszik, hogy az első
igazi sikereink akkor születtek, amikor a
kutatóink közössége elért egy kritikus öt-hat
főt, és egy olyan csapatunk született, ahol
mindenkinek megvolt az önként vállalt egye
di szerepe. Egy jó csapat kialakításához azon
ban szerencse is kell, de nagyon fontos, hogy
mindig legyen valaki, aki jól látja és láttatja
az irányt. A csoporttagoknak ugyanakkor
készen kell állniuk arra is, hogy szükség esetén
a másik helyett is helyt tudjanak állni, és a
siker érdekében bármilyen munkát hajlandó
ak legyenek elvégezni. A mi csapatunkban
ezzel nem szokott probléma lenni. Ha úgy
jön ki a lépés, akkor hajnalig írunk pályázatot,
a forró napon cipeljük a videokamerát, felmossuk a labort, vagy éppen beugrunk egy
tévécsatornához nyilatkozni. És, ami nagyon
fontos: örülünk egymás sikereinek, és együtt
szomorkodunk, ha úgy hozza a sors.
Mire kíváncsi egy egészen más
tudományterület kérdései közül?
Biológusként végeztem, a kandidátusi és az
MTA doktora értekezésemet is etológiai té-
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mából készítettem el. Aztán valahogy öt-tíz
éve magával ragadott a robotika, pontosabban egyik ága, amelyben emberrel szociális
interakcióra képes robotokat készítenek. Az
ilyen, ún. társrobotok új generációjának létrehozásában együtt dolgozunk a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
mérnökeivel, és különösen sok támogatást
kapunk Korondi Péter tanszékvezető profes�szortól. Együtt alakítunk ki egy új tudományterületet, az etorobotikát, amely a robotok
megtervezésében érvényesíteni kívánja az
ember és állatok viselkedésének tanulmányozása révén megszerzett etológiai ismereteket.
A kutatás egyik alapmodellje a kutya–ember
kapcsolat, és azt képzeljük, hogy a majdani
ember–robot interakció is hasonlóképpen
formálódik. Sokan félnek a robotoktól, mert
azt gondolják, hogy kiszorítják az embert (és
a kutyát), versenytársai lesznek. Pedig épp
ellenkezőleg: ha a kutatásban (és később a
gyakorlatban) az etológiai szempontokat érvé
nyesítjük, akkor a robotok olyan új feladatok
ban válhatnak az ember segítőtársaivá, ame
lyekben egy másik ember vagy kutya amúgy
sem segítene. Az ember–robot kapcsolatnak
nem a versengésen, hanem az együttműködésen kellene alapulnia. Leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy vajon a következő öt–hét
évben eljutunk-e oda, hogy lesznek olyan
társrobotjaink, amelyek tényleges segítséget
képesek nyújtani az emberekkel való interakció során.

Interjú
FORRADALMUNK ÉS A NAGYVILÁG
2016. május 24–26. között ötödször tartották
meg az Európa emlékezete című nemzetközi
történeti szimpóziumsorozatot, ezúttal a Ma
gyar Tudományos Akadémián. Huszonöt
ország vett részt a tanácskozáson, amely most
a hatvan évvel ezelőtti 1956-os magyar forradalomról szólt. Három résztvevő és előadó
szakemberrel Várkonyi Benedek beszélgetett.
Az előadások témái szerteágazók voltak,
de közös volt bennük, hogy legtöbbjük tágabb, nemzetközi nézőpontból elemezte a
forradalmat. Néhány téma közülük: 1956 –
összefüggések, hatások, emlékezet; 1956 KözépEurópára, a Nyugat és a Kelet politikájára
gyakorolt hatása; 1956 öröksége és mai üzenete
a művészetekben és a kultúrában. A tanácskozás szakmaiságát és tekintélyét az biztosította,
hogy nemcsak ismert hazai kutatók, hanem
neves nyugati és közép-európai történészek
is tartottak előadásokat.
Ahogy távolodnak az évek, az emlékezet
egyre erősebb lesz. Ez a paradoxon jellemezte a konferenciát, melynek előadói és hallgatói előtt világossá vált, hogy a szemtanúk, a
résztvevők és mindazok, akik személyes
emlékezetükben őrzik huszadik századi történelmünknek ezt a pillanatát, egyre kevesebben vannak. Ugyanakkor a történeti kutatások egyre mélyebbre ásnak a forradalom
egyre messzibb múltjában. Az, hogy huszonöt ország történészei számoltak be kutatása-

ikról, jól mutatja, hogy a külföldet is nagyon
érdekli a mi forradalmunk. Elvégre az bármennyire volt is hazai esemény, a világtörténet része. És nemcsak azért, mert – bizonyos
nézőpontból – minden történés oda tartozhat, hanem mert ennek az alig két hétnek
világvisszhangja volt; megzengette szinte az
egész földet, annak ellenére, hogy a szuezi
válság lekötötte a közvélemény figyelmét.
Különösen érdekes volt látni, hogy men�nyire szerteágazó a magyar forradalom és a
világ más országainak viszonya. Az Egyesült
Államok már sokszor fölbukkant mint lehetséges szereplő, de arról ritkán hallani, hogy
Algériáig vagy Törökországig mennyire jutott
el a forradalom hulláma.
Három kutató három megközelítését
olvashatják most, amelyeket a konferencia
szüneteiben készült villámbeszélgetésekben
mondtak el.

BORHI LÁSZLÓ

az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Történettudományi Intézet tudományos tanácsadója,
a bloomingtoni Indianai Egyetem vendégprofesszora.

1956-ot a hazai történészek nagyon sokáig
mint belföldi eseményt vizsgálták.
Amikor a külföld is szóba került, rendszerint
csak a szuezi válságról beszéltek. Mennyire
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fontos kérdés az, hogy az 1956-os magyarorszá
gi forradalomnak milyen hatása volt
a nyugati világra?
A kutatások nem kifejezetten arra összponto
sítottak, hogy milyen hatása volt a nyugatra.
Azt jól tudjuk, milyen szolidáris mozgalmak
indultak el Nyugat-Európában és az Egyesült
Államokban. Azt is kutatták már, hogy a
szovjet beavatkozás a nyugat-európai kommunista mozgalmakat meggyengítette, azt is
jól tudjuk, hogy a Szovjetunió elveszítette a
hitelét. Így volt ez sok harmadik világbeli
országban is, ahol korábban úgy tekintettek
Moszkvára, mint egy nem imperialista, nem
gyarmattartó nagyhatalomra.
Ön az Egyesült Államokban dolgozik,
ott kutat, ugyanakkor a magyarországi
tudományos életben is részt vesz. Az amerikai
és a nyugat-európai levéltárak mennyire
nyíltak meg? Mennyire vannak még újdonsá
gok ötvenhat nyugati fogadtatásában
és a nyugati országok reakcióiban?
Én az amerikai viszonyokat ismerem jobban.
Az angol anyagokról tudom, hogy elég jól
kutathatók, óriási meglepetések már nem
várhatók. Amerikából előkerülhetnek újdonságok, de világrengető meglepetések nem. De
ott nagyon sok érzékeny kormányzati anyag
még nem kutatható.
És ami újdonság, az meglepő is lehet
a történészek számára?
Igen, meglepő is lehet. Például az, hogy az
ötvenhatos siker érdekében esetleg többet is
próbáltak tenni, mint hogy rádióadásokat
sugároztak. De azt nem tudom, hogy tényleg
előkerül-e ilyen. Léteztek olyan tervek, hogy
Magyarországra vagy Kelet-Európába kiképzett hadtesteket küldenének, de tudjuk, hogy
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erre nem került sor. De az kiderülhet, hogy
küldtek ügynököt, aki segített volna megszervezni a fegyveres ellenállást. Egy osztrák kol
légám, aki az amerikai külpolitika egyik leg
jobb ismerője a világon, Csehszlovákia 1968-as
megszállásáról írt, és idézett egy amerikai
kormányzati tisztviselőt, aki azt mondta, hogy
most nem küldünk diverzánsokat, mint 1956ban Magyarországra. Elképzelhető, hogy ő
tudott valamit, amit mi nem, de annyit biz
tosan tudunk, hogy a CIA releváns anyagai
egyáltalán nem kutathatók.
Mikor lesz mindez hozzáférhető,
és miért ennyire titkos, mikor hatvan évvel
vagyunk a történtek után?
Akár az orosz titkosszolgálat, a CIA sem sze
reti közzétenni az anyagait. Minden látszat
ellenére az amerikai kormányzat sem annyira transzparens, hogy ezeket az anyagokat
nyilvánosságra hozza. A CIA anyagai nagyon
korlátozottan kutathatók, és ami kutatható,
az is inkább az elemzésre vonatkozik, nem a
műveletekre. Nemzetbiztonsági érdekekre
hivatkoznak. Talán úgy gondolják, hogy ha
eláruljuk, hogyan működünk, akkor legközelebb már nem leszünk hatásosak. Allen
Dulles a második világháborúban az OSS,
vagyis az Office of Strategic Services európai
rezidense volt, 1956-ban a CIA igazgatója. Az
ő háborús anyaga nagyjából nyolc vagy tíz
éve vált kutathatóvá. Tehát ötven évet kellett
várni rá. Szerintem majd az 56-os dokumentu
mok is kutathatóvá válnak, de ezeket az irato
kat rendezni kell. A laikusok általában nem
gondolnak bele, hogy ez mit jelent. Nem
néhány papírlapról van szó, hanem iratok
millióiról. Ezeket egy levéltári rendszer szerint
fel kell dolgozni, és a kutathatóságukat lehetővé kell tenni. Tehát nem egyszerűen arról
van szó, hogy ezeket nem akarják feltárni. Mi

azt mondjuk, hogy a magyar anyagok a
rendszerváltásig kutathatók, de aki jobban
ismeri a viszonyokat, az tudja, hogy nagyon
sok mindent visszatartottak. Amerikában is
van olyan anyag, amelyhez elvileg kutatás
céljából hozzáférhetnek a történészek, de
gyakorlatilag majdnem minden ki van szedve. Mert nyilván valaki átnézte, és azt mondta, hogy ez túl érzékeny. Az is előfordulhat,
hogy dokumentumok személyiségi jogokat
sértenek. De többnyire nemzetbiztonsági
érdekekre szoktak hivatkozni.
STEFANO BOTTINI

az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Történettudományi Intézet
tudományos főmunkatársa

Ön különösen sokat foglalkozott Románia
és Magyarország 1956-os kapcsolatával.
Románia a szomszédunk volt, de például
Bulgáriával milyen kapcsolatunk volt
a forradalom idején? Egyáltalán
Magyarország és a kelet-európai országok
1956-os viszonya mennyire feltárt?
Például az 1956-os magyar forradalom és
Lengyelország viszonya eléggé feltárt. Már
több mint huszonöt éve elkezdődött a kutatás, itt nagyon kevés újdonság várható. Bulgáriával viszonylag gyérek voltak a kapcsolatok, az egész bolgár kommunista rendszer
működéséről elég keveset tudunk. Azt viszont
tudjuk – és ez érdekes lehet –, hogy a forrada
lomnak nemcsak Romániában volt nagy
hatása állambiztonsági szempontból és a
megtorlások nézőpontjából, hanem Bulgáriában is. Annak ellenére, hogy ott nem volt
igazán forradalom, nem volt semmilyen
cselekedet, ami erre utalt volna, és nem is volt
magyar kisebbség. Ennek ellenére a bolgár

kommunista rendszer csavart egyet az állambiztonsági gépezeten, és az ötvenes évek végén,
a hatvanas évek elején nagyon durva börtönés táborviszonyok uralkodtak. Több ezer
ember került börtönbe, mert tiltakoztak – el
sősorban a mezőgazdaság átalakítása, tehát a
kollektivizálás ellen. Egyébként Romániában
is. Ilyen regionális hatások léteznek. A legtöbb
párt – és ez érvényes Csehszlovákiára, Romániára vagy éppen Bulgáriára – arra használja
ki az ötvenhatos riadalmat, hogy tanuljon
belőle. És legalább rövid távon azt tanulják
meg, hogy a hatalom megtartásához még
nagyobb szigor szükséges. Utána viszont, a
hatvanas évek elejétől, amikor a helyzet konszolidálódott és stabilizálódott, el lehet indulni egy másfajta úton. Ez történik Romániában és Bulgáriában. Csehszlovákiában ez
elmarad, ez vezet később ahhoz a válsághoz,
amit aztán prágai tavasznak nevezünk, mert
ott nem volt enyhülési folyamat, maradt a
kemény vonal. Hatvannyolc végül is a kezde
ti stádiumban ennek az 56-os kibontakozásnak egy késői gyümölcse akart lenni; arról volt
szó, hogy a rendszeren belül mozogva hogyan
lehet átalakítani egy országot.
1956 mennyire sugárzott ki a szocialista
országokba? Lengyelország külön világ,
mert nekik is megvolt a maguk mozgalma,
de a többi országban mennyire lehetett érezni
a forradalom lökéseit? Nemcsak ez alatt a két
hét alatt, hanem az utána következő években,
sőt évtizedekben?
Az igazság az, hogy nem nagyon. Ennek több
oka van, a legfontosabb ok a zártság. A forradalmat nem közvetíti a televízió. Ez nagyon
fontos a mai világunkból nézve. Onnan tud
juk lemérni, hogy valami történik vagy nem,
hogy ott van-e a televízió vagy most már az
internet. Akkor nem volt itt a televízió, nem
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voltak meg ehhez a technikai eszközök. A
rádió némiképp pótolta. Voltak újságírók,
vannak képek 56-ról, ikonikus képek, de
nagyon kevés mozgókép áll rendelkezésünkre. Akkor Romániában – ezt ismerem a legjobban – le lehetett zárni a határt, és el lehetett rendelni úgy a hírzárlatot, hogy az tényleg
működjön, annak ellenére, hogy egy pár
ember átjutott, hogy a nyugati, a jugoszláv
vagy a magyar rádió átszivárgott a határon –
ezt nem tudták teljesen leállítani. De ennek
nem lehetett nagyon erős a hatása. Azokban
az országokban volt erős a hatása, amelyekben
valamilyen oknál fogva volt valamilyen személyes kapcsolódási pont Magyarországgal
vagy éppen Lengyelországgal, mert az ottani
hírek is eljutottak. De a magyar 56-ról nagyon
keveset tudtak, csak azt, hogy valami borzalmas dolog történt, hogy egyfajta háború volt.
Én, aki akkor még meg sem születtem, el
tudom képzelni, hogyha valaki egy hivatalos
delegációval 1957–58-ban Budapestre látogatott, akkor az láthatta, hogy ez egy háború
sújtotta város. Ezeket a jeleket, nyomokat
nem lehetett eltakarni, csak látta az ember, és
a nyomasztó hangulat is áthatotta a mindennapokat. Ez teljesen egyértelmű volt, de
pontos információk nemigen álltak rendelkezésre. Nyugaton egészen más volt a helyzet;
én Olaszországban születtem, az olasz sajtó
két–három hétig tele volt a Magyarországról
érkezett hírekkel, pártállástól függetlenül. Bár
nyilván mindenki másképp értékelte – forradalom, ellenforradalom –, 1956 vezető hír
és téma volt, nagyon mélyen beleivódott a
köztudatba. Olyan bűntudatot éreztek, amit
valamilyen módon kompenzálni kellett.
Amikor az Olasz Kommunista Párt utolsó
titkára, Achille Occhetto 1989. június 16-án
Budapestre látogatott, eljött Nagy Imre teme
tésére, és ott elhelyezett egy koszorút. Ezzel
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gyakorlatilag elnézést kért. Ez kifejezi azt,
hogy az Olasz Kommunista Pártot harminc
éven keresztül zavarta ez az 56-os esemény,
mert nem tudtak vele mit kezdeni. Előbb
elítélték, aztán próbálták elfelejteni, de mégiscsak tudomásul kellett venni.
A nyugati kommunista pártok számára 1956
nagyon tudathasadásos állapotot jelentett,
mert kommunisták, de mégiscsak nyugatiak.
Mennyiben jelentett ez csakugyan komoly
problémát akár az olasz, akár a francia
kommunista párt számára?
Elsősorban az olaszokról tudok beszélni, de
a franciák esetében is ez történt: óriási tudathasadás volt, ebből a szempontból mindenképpen 56 viszi a prímet. Az 1953-as keletberlini felkelésről vagy a poznańi felkelésről
alig tudtak valamit. 1968 Prágáját a kommunisták már sokkal differenciáltabban látták,
és nagyon sokan támogatták Dubčeket,
vagyis azt nem „puskázták el”. Tehát viszonylag jól „viselkedtek”, jól vizsgáztak.
Mert addigra már volt tapasztalat, nem?
Igen, a nagy fekete pont 1956 Budapestje volt.
Ha visszanézzük a nyilatkozatokat, újságcikkeket, korabeli vezércikkeket, borzalmas
képet kapunk. Én ezt egy párszor megtettem
szakmai okok miatt, és fájdalmas volt. Mert
egyébként okos, művelt, kulturált emberek
olyan dolgokat voltak képesek meggyőződésből nyilatkozni, leírni, amitől tényleg fáj az
ember szíve. És amire az egyetlen magyarázat
az, hogy akkor számukra mindennél fontosabb volt a sztálini világgal, a Szovjetunióval
való azonosulás. Akár még a nemzeti identitásnál vagy éppen egy elnyomott néppel való
szolidaritásnál is fontosabb. Tehát annak sem
hittek, amit láttak. Az igaz, hogy azután nagyon sok embernek kinyílt a szeme, és éppen

56 után sokan kiléptek a kommunista pártokból, sokan kiábrándultak a kommunizmusból, a Szovjetunióból, vagy legalább
megfogalmazódott bennük az, hogy nem
biztos, hogy minden teljesen úgy van, ahogy
nekünk elmesélték. De az is igaz, hogy Franciaországban, és legfőképp Olaszországban
56 nem jelentett alapvető törést a kommunista pártok fejlődésében és népszerűségében.
Magam is meglepődtem, amikor megnéztem
a helyi és parlamenti választások eredményét
1956 előtt és után. Azt kell mondanom, hogy
Olaszországban 56 után töretlenül ment föl
felé a kommunista párt. Az igaz, hogy valamit
tanultak belőle, és átvettek néhány jó gyakorlatot abból a hruscsovi világból, tehát a maguk
módján ők is szakítottak a sztálini örökséggel.
De az eredeti 1956-os interpretációjukat 1986tól 88-ig nem tagadták meg. Előbb ellenfor
radalomnak nevezték, aztán sajnálatos októberi eseményeknek vagy 56-os eseményeknek,
és sosem tudták vagy nem akarták meghatározni, hogy milyen eseményekről van szó,
mert ez számukra nagyon fájó pont volt.
KECSKÉS D. GUSZTÁV

az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Történettudományi Intézet
tudományos főmunkatársa

Ön sokat kutatott francia levéltárakban.
A mi forradalmunk mennyire hatott a francia
társdalomra, és mennyire vannak olyan iratok,
amelyek ezt a hatást alátámasztják?
Az 1956-os magyar forradalom Franciaország
számára sokkal inkább belpolitikai, mint
külpolitikai esemény volt. Az okozza a paradoxont, hogy külpolitikailag Franciaország
mint a nyugat része nem tudott érdemben
reagálni a magyar forradalomra. Viszont a

francia belpolitikai élet földcsuszamlásszerű
változásokon ment át, illetőleg nagyon felhevült, gyakorlatilag minden francia politikai
erő megszólalt a kérdésben. Az összes parlamenti és parlamenten kívüli párt, a szakszervezetek; és nagyon érdekes, hogy mindezek
az erők a saját politikai céljaik megvalósítására eszközként használták fel a magyar forradalom híreit, és azt a hatást, amelyet a francia
lakosságra ez az ügy tett.
Milyen iratokból lehet ezt tudni?
A közvélemény reagálását nagyon jól nyomon
lehet követni a belügymisniztérium jelentéseiből, a prefektusok havi jelentéseiből és azok
nak az összegzéseiből. Nagyon jól lehet látni,
hogy ez a korabeli francia társadalom, a közvé
lemény számára elsőrendű kérdés volt. Bizonyos napokban még a szuezi kérdést is meg
előzte, pedig a szuezi háború őket közvetlenül
érintette. De mégis, a magyar forradalom
hírei még azt is sokszor háttérbe szorították.
A Francia Kommunista Párt Sztálinhoz
nagyon hű volt, ugyanakkor ez a párt
nagy befolyást is élvezett akkoriban
a francia társadalom körében.
Hogyan kezelték ezt az ellentmondást?
Akkoriban ez a párt inkább volt Sztálinhoz
hű, mint nyugati. A vezetés a tagsággal elsősorban azt igyekezett elhitetni, hogy Magyarországon fasiszta puccskísérlet szemtanúi lehettek azok, akik ott voltak. Ilyenfajta sajtókampány, és a tagságot megdolgozó kampány
vette kezdetét. November 7-én nagyszabású
tüntetés volt a Francia Kommunista Párt
székházánál, amikor a tüntetők egy része va
lósággal megostromolta a székházat. Ez bizonyos francia kommunista káderek szemében
igazolta, hogy Magyarországon tényleg a
fasiszták tevékenységétről lehetett szó. Ugyan-
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akkor szokták hangsúlyozni, hogy milyen sok
francia kommunista visszaadta a tagkönyvét,
és kiábrándult az egészből. Ez a fajta értelmezés így nem igaz. A Francia Kommunista Párt
szavazóbázisa csökkent egy ideig, de 1957
decemberében voltak közvélemény-kutatások Franciaországban, és ebből kiderült, hogy
a Szovjetunió és a Francia Kommunista Párt
presztízse is ugyanarra a szintre került, mint
az 1956-os magyar eseményeket megelőzően.
Közismert, hogy a francia értelmiség
és különösen Jean-Paul Sartre nagy befolyást
élvezett. Sartre mennyire értette meg,
hogy mi történt nálunk 1956-ban?
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Sartre-ral nagyon érdekes dolog történt. Fej
tő Ferenc röviddel november 4-e után meghívta őt magához az élettársával együtt.
Ugyanis Roman Kornecki, a Trybuna Ludu
újságírója Párizsba ment. A lengyel nagykövet
felhívta telefonon Fejtőt – akivel nagyon jó
viszonyban volt –, és mondta, hogy ez az
újságíró szeretné elmesélni, mi történt vele.
Fejtő tehát meghívta vacsorára, és ez a kommunista lengyel újságíró, aki Sartre előtt
megkérdőjelezhetetlen tekintély volt, háromnégy órán keresztül számolt be az egészről.
Ekkor Sartre teljesen megtört, és csak annyit
kérdezett Fejtőtől, hogy hogyan tudná kifejezni a szolidaritását.

Megemlékezés
Takács Lajos 1924. augusztus
pedig tehetsége alapján mél21-én született Maglódon. Az
tán jöhetett volna létre vele
elemi iskolát ugyanitt, a köegyütt egy big six. Ő azonban
zépiskolát Budapesten végezegy másik egyetemről jött
te, 1943-ban érettségizett. A
vendéghallgatóként ült a
matematika iránti érdeklődépadokban, ez elválasztotta
se és tehetsége korán megmu
tőlük. Másfelől a Műegyete
tatkozott. Tizenöt éves korámen Jordan körül is létrejött
ban elolvasta Euler Algebráját,
egy elit tanítványi közösség,
majd több magyar és német
melynek Takácson kívül isnyelvű matematikakönyvet,
mertebb tagjai Ziermann
köztük Beke Manó népszerű
Margit és a későbbi fizikus
TAKÁCS LAJOS
Differenciál és integrálszámí
akadémikus Pál Lénárd voltását. Érettségi után részt vett
tak.
Itt jegyezzük meg, hogy
1924–2015
az Eötvös Loránd matemati1949-ben a Schweitzer Mikkai tanulóversenyen, melyen második helye- lós matematikai emlékversenyen Takács Lajos
zést ért el. Ugyanebben az évben beiratkozott
első díjat nyert.
a Műegyetemre, mely abban a formában
1945 őszén Bay Zoltánnak, a Műegyetem
1934-ben jött létre, teljes neve: Magyar Királyi
Atomfizikai Tanszéke vezetőjének gyakornoJózsef Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi
ka lett. A tanszék munkatársai a Tungsram
Egyetem volt. Itt Huszár Gézának, a biztosí- (Egyesült Izzó) Kutató Laboratóriumában
tási matematika professzorának asszisztense
végezték kutató munkájukat, ahol, 1936 óta,
lett. Az első év végétől egy tanéven át a hábo- Bay Zoltán volt az igazgató. A gyár is és a la
rú miatt szünetelt az oktatás, és amikor 1945
boratórium is világhírű volt. Takács részt vett
őszén újból elkezdődött, Takács a Gazdaság- Bay kísérleteiben, a Holdra küldött radarjelek
tudományi Kar Statisztika Tanszékének tan viszhangjának észlelésében, kiértékelésében
székvezető professzora, a későbbi akadémikus, és a foton természetének vizsgálatában (TaJordan Károly előadásait kezdte látogatni. kács, 1997). A radart 1936-ban fedezte fel a
Jordan világhírű statisztikus volt, Takács az ő
skót Robert Watson-Watt (valójában már
tanítványa lett, de átjárt a Pázmányra is ma- 1904 óta ismert volt, de a háború miatt vált
tematikai előadásokat hallgatni. Vele együtt
fontossá). Magyarország is foglalkozott vele,
hallgatott előadásokat a „big five” (Császár
a Honvédség 1942-ben felkérte Bay profes�Ákos és négy további kiváló évfolyamtársa). szort légvédelmi célú radar építésére. El is
Takács nem lett tagja ennek a közösségnek, készült egy működőképes példány, melyet
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Jászkiséren állítottak fel légvédelmi céllal. A
radarjelekkel kapcsolatban Takács feladata a
Hold helyzetének meghatározása és mozgásának nyomon követése volt, hogy a leadott
jelsorozat célba találjon. Takács ezt a feladatot
hibátlanul megoldotta, ehhez segítséget nyúj
tott Detre László csillagászprofesszor. 1946.
február 6-án Pócza Jenő tanársegéddel kettes
ben végezték a kísérleteket, amikor a radarvisszhangot először észlelték. A kísérletek
során Bay Zoltán egy ötletét alkalmazták,
jelsorozatokat küldtek a Holdra, és a zajt átlagolással kiszűrték. Ez azért volt lehetséges,
mert a zaj által okozott hiba az észlelések
számának csak a négzetgyöke arányában
növekszik. Egyetlen jel visszhangját nem lehetett a zajtól elkülöníteni, de hosszú időre
átlagolva a jel/zaj viszony emelkedéséből lehetett az észlelés valódiságára következtetni.
Bay Zoltán zseniálisan alkalmazta a statisztikai elvet a radarral végzett kísérletekre, elgondolását siker koronázta és ez egyben a statiszti
ka diadala volt. Az eredményekről (Bay, 1947)
cikkében számolt be. Kár, hogy Takács nem
közölt részleteket a Bay-projektben végzett
munkájáról, csak a negyven évvel későbbi
(Takács, 1986) és a még későbbi (Takács, 1997)
rövid tudósításokban olvashatunk erről.
A magyar kutatócsoport később értesült
arról, hogy az Egyesült Államokban, New
Jersey egy tengerparti városában, Belmarban,
John DeWitt ezredes irányításával, kb. egy
hónappal korábban, január 10-én, már észlel
tek Holdról visszaverődő radarjeleket (Gootée,
1946). Az amerikaiak lényegesen jobb körülmények között végezték kísérleteiket. Bay
Zoltánék magyar fejlesztésű radarral dolgoztak, a felszerelési hiányosságot azonban pótolta néhány zseniális megoldásuk.
Takács 1948-ban doktorált Jordan Károlynál, disszertációjának címe A Brown-mozgás
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valószínűségszámítási tárgyalása volt. 1948–
1955 között a Tungsram Kutató Laboratórium
utódjánál, a Távközlési Kutató Intézetnél
dolgozott. 1950–1958 között tagja volt az
MTA Alkalmazott Matematikai Intézetének
(1950–1955), illetve az átalakult Matematikai
Kutató Intézetnek (1955–1958). 1953–1958 kö
zött az ELTE Valószínűségszámítási Tanszékének adjunktusa is volt. 1957-ben a kandidátusi fokozat kihagyásával A részecskeszám
lálók elméletében fellépő sztochasztikus folya
matok című disszertációjával megszerezte a
matematikai tudományok doktora fokozatot.
1958-ban vendégtanári meghívást kapott a
londoni Imperial College-tól és a London
School of Economicstól. Angliából nem tért
haza. Ott ismerkedett meg Pálóczi Horváth
Dalmával, akivel 1959-ben házasságot kötött.
Dalma később az ohiói Notre Dame College
Angol Tanszékének lett tanszékvezető tanára.
Takács Lajos a New York-i Columbia
University professzora lett (assistant 1959–60,
associate 1960–1966). Egyidejűleg dolgozott
a Bell Laboratory és az IBM számára is konzultánsként. 1966-ban full professor lett Cleve
landben a Case Institute of Technologyn,
majd annak jogutódján, a Case Western
Reserve Universityn. Innen ment nyugdíjba
és lett emeritus professzor 1987-ben. Nyugdíjasként töretlen energiával alkotott, publikált. Élete utolsó éveiben egészségi problémákkal küzdött. A halál Clevelandban érte,
2015. december 4-én, felesége és két lánya vele
volt utolsó perceiben. A clevelandi történelmi
Lakeview Cemeteryben temették el.
Takács Lajos a 20. századi valószínűségelméleti iskola egyik meghatározó és legkiemelkedőbb egyénisége volt. Az Izzó Kutató Laboratóriumában, majd a Távközlési Kutató
Intézetben eltöltött évek a problémamegoldás
és a problémákkal való töltekezés évei voltak.

Ugyanez elmondható az MTA Alkalmazott
Matematikai Intézetére is, ahol az ötvenes
években intenzív alkalmazási munka folyt, az
intézetet sok mérnök, közgazdász, orvos és
természettudós látogatta. Takács a valószínűségelméleti gondolkodásmódot Jordan Károlytól sajátította el. Munkáira jellemző a
véletlennel kapcsolatos „természettudományos” gondolkodásmód és a mélyen szántó
matematikai gondolatok egysége.
Eredményeinek egy része a véletlen pontfolyamatok, pontrendszerek és az általuk ge
nerált másodlagos folyamatok köré csoporto
sul. A szakirodalomban a „megjelölt (marked)
Poisson-folyamat” néven említett modell
Takácsnál fordul elő először. Alkalmazásait az
elektroncsövekre kezdte, de később sok egyéb
problémára kiterjesztette, általánosította.
Ezek körében a legszínvonalasabb a számlálócsövek Takács-féle elmélete. A terület szoros
kapcsolatban van a tömegkiszolgálás (queue
ing theory) elmélettel is, melynek Takács
kezdeményezője és legeredményesebb kutatója volt. Ennek egy speciális esetét Takácsfolyamatnak nevezik a szakirodalomban, és
egy eloszlásfüggvény meghatározására vonatkozó elegáns integro-differenciál egyenlet
Takács nevét viseli.
A Poisson-folyamat általánosítása, az ún.
felújítási folyamat vagy rekurrens folyamat
(angol neve: renewal process), midőn a szomszédos események közötti időtartamok azonos eloszlásúak és függetlenek, de nem feltétlenül exponenciális eloszlásúak, szintén Takácstól származik, legalább részben. 1954-ben
Takács egy ezzel kapcsolatos dolgozata hozzám került lektorálás céljából, ám azt menetközben a szerző visszakérte javítás céljából
(akkoriban nem titkolóztunk a lektor személyét illetően, hanem a szerző és a lektor szemé
lyesen is együttműködött). A dolgozatban

volt egy tévedés, amit Takács észrevett és kijavított. A tévedés a következő volt: egy re
kurrens folyamatban tekintjük egy adott,
rögzített időponttól a legközelebbi eseményig
eltelt idő várható értékét, erről azt állítjuk,
hogy nem lehet nagyobb, mint a szomszédos
események közötti időtartam várható értéke.
A valóság az, hogy ez lehetséges, és akkor
fordul elő, ha az események közötti időtartam
szórása nagy. A jelenség a mai szakirodalomban inspection paradox néven ismert, tudomásom szerint ezt Takács fedezte fel.
A kombinatorika Takács egyik kedvenc
problémaköre és kutatási területe volt. Több
fontos eredményt ért el ezeknek a sztochasztikus folyamatok elméletével való összekapcsolása terén. Ide tartoznak az ún. választási
tételek (ballot theorems), ahol annak a valószínűségét keressük, hogy a szavazáshoz leadott
szavazatok számában egy jelölt végig vezet a
riválisával szemben, és azok alkalmazásai,
sztochasztikus folyamatok maximumaira
vonatkozó tételek, rendstatisztikai tételek stb.
Takács ezeket az eredményeket az 1967-ben
megjelent könyvében összegezte (Takács,
1967). Megemlítem, hogy az ún. magyar
készletmodell, vagy Prékopa–Ziermann-féle
modell az 1960-as évek első felében készült.
Formuláink egy része speciális esete lett az
általánosabb Takács-féle formuláknak, de
sikerült azok segítségével újakat is nyernünk
az országos jelentőségű készletgazdálkodási
problémák megoldásához.
A kombinatorikai problémák körébe
sorolhatjuk a véletlen gráfokkal és az ún. in
clusion-exclusion formulákkal kapcsolatosakat.
Az utóbbiakat Takács Jordan Károlytól tanulta, aki maga is publikált e téren, formulákat
vezetett le események Boole-függvényei való
színűségére. Takács észrevette, hogy azokat
Jordan Károly névrokona, a francia Camille
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Jordan 1867-ben már közölte. Idevágó eredmé
nyei újabb koincidenciaproblémák megoldá
sát tartalmazzák, illetve eredményeket végtelen sok esemény vizsgálatának esetére.
Takács 70. születésnapja alkalmából Jew
geni H. Dshalalow és Ryszard Syski (1999),
továbbá Joseph Mark Gani és Galambos
János (1994) írt munkáiról részletes méltatást,
az érdeklődő olvasó ezekben és önvallomásában (Takács, 1986) talál további részleteket.
Takács Lajos 1952-ben Grünwald-díjat
kapott a Bolyai Társulattól, 1993-ban külső
tagja lett a Magyar Tudományos Akadémiának, 1994-ben az INFORMS (Institute for
Operations Research and Managemant
Science) John von Neumann elméleti díjjal
tüntette ki és fellow-vá választotta. MunkásIRODALOM
Bay Zoltán (1947): Reflections of Microwaves from
the Moon. Acta Physica Hungarica. 1, 1–6. DOI:
10.1007/BF03161123. • http://tinyurl.com/gn8jexj
Dshalalow, J. H. – Syski, R. (1999): Lajos Takács and
His Work. Journal of Applied Mathematics and Stochas
tic Analysis. 7, 215–237. • http://tinyurl.com/juz57qq
Gani, Joseph Mark – Galambos Janos (1994): Lajos
Takács, an Appreciation. Studies in Applied Proba
bility, Papers in Honour of L. Takács. Journal of
Applied Probability. Special Volume 31/A. X–XIII.
Gootée, Tom (1946): Radar Reaches the Moon. Radio
News. 04-R, 25–27, 84–88. • http://tinyurl.com/
zocnyd8
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ságát az operációkutatás részének is tekintették. Takács tehát az operációkutatás klasszikusa is, és művelői első generációjához tartozik. Ez év márciusában a European Conference on Queueing Theory (ECQT) bejelentette, hogy díjat hoztak létre a tömegkiszolgálás-elmélettel és annak alkalmazásával fog
lalkozó kiváló PhD-disszertációk jutalmazására, melyet Takács Lajosról neveztek el.
Takács Lajos hat könyvet és 225 tudományos dolgozatot publikált. Az alábbi felsorolásban három fontosabb könyve (Takács, 1960,
1962, 1967) nyer említést.

Prékopa András

az MTA rendes tagja, emeritus professzor
ELTE Operációkutatási Tanszék
andras.prekopa@gmail.com

Takács Lajos (1960): Stochastic Processes. Methuen,
London
Takács Lajos (1962): Introduction to the Theory of Queues.
Oxford University Press.
Takács Lajos (1967): Combinatorial Methods in the
Theory of Stochastic Processes. John Wiley, New York
Takács Lajos (1997): Holdvisszhang 1946. február 6-án.
Fizikai Szemle. I, 20. • http://tinyurl.com/hp3yykw
Takács Lajos (1986): Chance or Determinism? The Craft
of Probabilsitic Modelling. A Collection of Personal
Accounts (Gani, Joseph Mark ed.). Springer, New
York, 139–149. • http://tinyurl.com/htsdp7c

Kitekintés
SIKERES ŐSSEJTBEÜLTETÉS
A SZKLERÓZIS MULTIPLEX
ELLEN
Kanadai orvosok (Ottawa Hospital, University of Ottawa) egy klinikai vizsgálat során
igen jó eredményeket értek el a szklerózis
multiplex (SM) vérképző őssejtekkel történő
kezelésében. Erről szóló beszámolójuk a tekintélyes The Lancet-ben jelent meg.
A szklerózis multiplex egy ma még gyógyíthatatlan, elsősorban fiatal korban jelentkező autoimmun betegség, melynek lényege,
hogy az immunrendszer idegennek tekinti
az idegsejteket, az idegrostokat védő velős
hüvelyt, valamint a gerincvelőt, és támadáso
kat intéz ellenük. Gyulladások jönnek létre,
és a sejtek pusztulnak. A betegség subokban
jelentkezik, és attól függően, hogy milyen
területeket érint, más-más tünetek jelennek
meg. A SM egyebek között a látás, a beszédkészség vagy a mozgás romlásához, az önálló
mozgás részleges vagy teljes elvesztéséhez
vezethet. Ebben a betegségben a világon kb.
2,3 millió ember szenved.
A klinikai vizsgálat során régebben csont
velőtranszplantációnak nevezett eljárást alkalmaztak, amellyel évtizedek óta sikeresen
gyógyítanak bizonyos leukémiákat. Első lépésként adott vegyületekkel a csontvelőből
kihajtottak a vérbe sok vérképző őssejtet,
majd ezeket izolálták és lefagyasztották. Ezt
követően a betegek teljes vérképző rendszerét
nagy dózisú kemoterápiával teljesen elpusz-

tították. Ekkor visszakapták saját, lefagyasztott őssejtjeiket, amelyek vérképző rendszerüket újra felépítették.
A heroikus, életveszélyes beavatkozásban
huszonnégy, agresszív szklerózis multiplexben
szenvedő páciens vett részt. Életkoruk 18 és
50 év között volt. A kezelés után a betegek
állapotát átlagosan 6,7 évig követték. A legkisebb követési idő 4, a legnagyobb 13 év volt.
Egy páciens a kezelés során életét vesztette.
Az összesen 179 betegév során egyetlen
visszaesést sem tapasztaltak, miközben a terá
pia előtt betegenként évente 1,2 subot regisztráltak. A követés évei alatt mágneses rezonancia képalkotó eljárással rendszeresen vizsgálták a betegek idegrendszerét, de az elvégzett
327 MRI-vizsgálat során egyetlen esetben sem
találtak gyulladás okozta sérülést. Korábban
negyvennyolc MRI készült, és 188 léziót mu
tattak ki.
Fontos eredmény, hogy az őssejtbeültetést
követően egyetlen beteg sem szedett a SM
kezelésére szolgáló gyógyszert.
A betegek 70%-ánál megállt a betegség
előrehaladása. A progressziót jelző agyzsugoro
dás visszatért a normál öregedés szintjére. A
betegek 40%-ánál bizonyos tünetek – látásromlás, egyensúlyzavar, izomgyengeség –
megszűntek. Egyes betegek újra képesek
dolgozni, vagy iskolába járni, autót vezetni.
A kutatók hangsúlyozzák, hogy a beavatkozás a szklerózis multiplexben szenvedő
betegeknek csak kis részénél jöhet szóba,
hiszen a kórkép az életet nem veszélyezteti, az
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őssejtbeültetésnek ez a formája viszont igen.
Amennyiben azonban a betegség olyan súlyos,
hogy érdemes ilyen nagy kockázattal járó
kezelést is alkalmazni, jelentős javulás érhető
el. Annyi idő viszont még nem telt el, hogy
kimondják, hogy a klinikai vizsgálatban részt
vevő bármelyik páciens meggyógyult volna.

Atkins, Harold L. – Bowman, Marjorie –
Allan, David et al.: Immunoablation and
Autologous Haemopoietic Stem-cell Trans
plantation for Aggressive Multiple Sclerosis: A Multicentre Single-group Phase 2
Trial. The Lancet. June 2016. DOI: 10.1016/
S0140-6736(16)30169-6
Jan Dörr: Haemopoetic Stem-cell Trans
plantation for Multiple Sclerosis: What
Next? Published Online: 09 June 2016. The
Lancet Online. DOI: 10.1016/S01406736(16)30377-4

ÚJ ANTIBIOTIKUM
A LÁTHATÁRON
A Rutgers Egyetem kutatói olyan új antibiotikumot fejlesztettek ki, amely – legalábbis
kísérletes körülmények között – hatékony az
ún. methicillinrezisztens Staphylococcus aureus
(MRSA) baktérium ellen. Ráadásul a kísérle
ti szer visszaállítja egy régi, a cefalosporinok
családjába tartozó gyógyszer kórokozó elleni
hatékonyságát.
Az MRSA-baktérium elsősorban kórházi
fertőzésként jut be a szervezetbe, és igen súlyos betegségeket okoz. Mivel széles körűen
rezisztenssé vált az ellene korábban nagyon
hatékony methicillin ellen – ez egy penicillin
származék, de gyakran a más hatásmechanizmussal rendelkező cefalosporin család tagjai
sem vethetők be sikeresen ellene –, az infekto
lógusok a legveszélyesebb baktériumok egyi
kének tartják. Az MRSA-fertőzés jelenleg a
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világon évente kb. 19 ezer ember halálát okoz
za és hárommilliárd dollár költséget jelent.
Mivel évtizedek óta nem született új hatásmechanizmusú antibiotikum, az Egészségügyi Világszervezet régóta kongatja a
vészharangot: a többféle antibiotikumra rezisztens baktériumok egyre nagyobb fenyegetést jelentenek az emberiség számára.
Az amerikai kutatók TXA709 nevű kísérleti szere minden ma rendelkezésre álló
baktériumellenes szertől eltérő hatásmechaniz
mussal rendelkezik. Az MRSA FtsZ nevű, az
osztódáshoz és túléléshez szükséges fehérjéjének működését gátolja. Ugyanakkor, ha a
TXA709-et cefdinirrel kombinálják – ez egy
két évtizede a piacon lévő antibiotikum – az
MRSA kiirtásához kevesebb is elég belőle.
Az embereken történő kipróbálás várhatóan 2017 tavaszán fog kezdődni.
Kaul, Malvika – Mark, Lilly – Parhi, Ajit
K. et al.: Combining the FtsZ-Targeting
Prodrug TXA709 and the Cephalosporin
Cefdinir Confers Synergy and Reduces the
Frequency of Resistance in Methicillinresistant Staphylococcus aureus Antimicro
bial Agents and Chemotherapy. Anti
microbial Agents and Chemotherapy. Posted
online 9 May 2016. DOI:10.1128/AAC.
00613-16

A „SZEMÉT”
FÖLD ALÁ SÖPRÉSE?
Öt ország tizenegy intézetének tizenkilenc
kutatója jegyzi azt a cikket, amely a Föld lég
körében veszélyesen megnövekedett széndioxid koncentrációjának csökkentésére tett
ígéretes kísérlet eredményeit ismerteti. Az
alapötlet, miszerint az emberi tevékenység
következtében a légkörbe kerülő szén-dioxidot a földkéregben – például a kimerült olaj-

vagy földgáztelepekben – kellene deponálni,
többféle változatban előkerült már, a most
publikált eredmények azonban egyediek abból
a szempontból, hogy olyan formában sikerült
eltárolni ezt az üvegházhatású gázt, amelyből
nem fenyeget a kiszabadulás veszélye.
Az Izlandon, Reykjavíktól 25 kilométerre
végzett nagy léptékű kísérlet során a bazaltkőzetbe préselt szén-dioxid 95 százaléka két
év alatt karbonátkőzetté alakult. 2012 elején
három hónap alatt 175 tonna tiszta szén-dioxi
dot, majd ugyanennek az évnek a közepén
73 tonna szén-dioxid-/kén-hidrogén-gázkeve
réket préseltek 400–800 méter mélységbe, a
föld alá. (A gázokat előzőleg vízben oldották.)
A kísérlethez 14-es tömegszámú szénizotóppal jelzett szén-dioxidot használtak, hogy
nyomon követhessék a gáz sorsát, és illékony,
jól detektálható kémiai jelzőanyagokat is
felhasználtak.
Matter, Juerg M. – Stute, Martin – Snæ
björnsdottir, Sandra Ó. et al: Rapid Car
bon Mineralization for Permanent Disposal of Anthropogenic Carbon Dioxide
Emissions. Science. 10 Jun 2016. 352, 6291,
1312–1314. DOI: 10.1126/science.aad8132 •
http://science.sciencemag.org/content/
352/6291/1312.full

ÚJ ELEKTRÓD
HIDROGÉNFEJLESZTÉSRE
A hidrogén az egyik jelölt a jövő lehetséges,
teljesen környezetbarát megújuló energiahordozói közül. Oxidációjakor víz keletkezik, és
ha az oxidációt tüzelőanyag-elemben végezzük, a folyamat során közvetlenül elektromos
energia nyerhető. Ugyanakkor a hidrogén
(például napelemekből nyert) elektromos
energia felhasználásával, víz elektrolízisével
előállítható.

Jelenleg azonban az elektrokémiai vízbontással előállított hidrogén túlságosan drága. A
magas ár egyik oka, hogy az eljáráshoz nemesfém vagy nemesfémtartalmú katalizátorelektródok szükségesek. A nemesfémek helyettesítésére kedvező eredményeket értek el
például átmenetifém-szulfidokkal.
A Los Alamos National Laboratory munkatársai most olyan módszert ismertettek,
amellyel az elektrokatalitikus vízbontásban
jelentősen javították a molibdén-szulfid teljesítményét. A félvezető tulajdonságú molibdén szulfidot híg hidrazinoldattal kezelve,
annak vezetőképessége megnőtt, a hidrogénleválás túlfeszültsége jelentősen csökkent, és
az elektródreakció áramsűrűsége körülbelül
tízszeresére nőtt. A különböző szerkezeti és
analitikai vizsgálatok eredményei alapján a
kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy
a hidrazin elektronküldő szennyezőként hat
a molibdén-szulfidra úgy, hogy közben annak
kémiai összetételében nem történik változás,
és ez lehet a kedvező jelenség oka.
Cummins, Dustin R. – Martinez, Ulises
– Sherehiy, Andriy et al: Efficient Hydrogen
Evolution In Transition Metal Dichalcogenides Via A Simple One-step Hydrazine
Reaction. Nature Communications. 7, 11857,
Published 10 Jun 2016. DOI: 10.1038/
ncomms11857 • http://www.nature.com/
ncomms/2016/160610/ncomms11857/full/
ncomms11857.html

A SZÉP JÓNAK IS TŰNIK
A gyerekek jobban bíznak ez előnyös külsejű
felnőttekben, azokban, akiknek arcát szépnek
találják – ez az egyik megállapítása kínai
kutatók most megjelent publikációjának.
Hasonló jelenséget már több tanulmányban leírtak: általában a megnyerő külsejű
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embereket okosabbnak, sikeresebbnek,
szociábilisabbnak gondoljuk, mint az előnytelen külsejűeket. Ez a „képesség” már az új
szülöttekben is megvan, ők is előnyben részesítik a szép embereket.
A most publikált kutatásban különböző
korú gyerekek részvételével azt vizsgálták,
hogy az életkor előrehaladtával hogyan válto
zik „a vonzó emberekben jobban lehet bízni”
hozzáállás. Nyolc-, tíz- és tizenkét éveseknek,
valamint kontrollcsoportként egyetemi hallgatóknak mutattak kétszáz arcképet – mindegyiken felnőtt férfi szerepelt, semleges arckifejezéssel, a kamerába nézve –, és azt a kér

Könyvszemle
dést tették fel nekik, hogy melyik személyt
mennyire tartják megbízhatónak. Egy hónap
elteltével, a kísérletsorozat második részében
arra kellett válaszolni, hogy a képen látható
embert mennyire találják vonzónak. A kétfajta értékelés között nagy átfedés volt. Az
egyezés az életkorral nőtt, és a lányoknál min
den korosztályban magasabb volt.
Ma, Fengling – Xu, Fen – Luo, Xianming:
Children's Facial Trustworthiness Judgments: Agreement and Relationship with
Facial Attractiveness. Frontiers in Psychol
ogy. 12 April 2016. DOI: 10.3389/fpsyg.2016.00499 • http://journal.frontiersin.
org/article/10.3389/fpsyg.2016.00499/full

Gimes Júlia
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Modernitás és globalizáció
The Dialectics of Modernity –
Recognizing Globalization
Ez a globalizációval foglalkozó tanulmánykötet legalább két vonatkozásban lehet emléke
zetes az olvasó számára. Az egyik vonatkozása,
hogy multi- vagy interdiszciplináris megközelítésekben foglalkozik a globalizáció egyik
vagy másik témakörével, azaz a globalizáció
kérdésköreit minden szerző korunk egyik
összetett és életünk minden területét átható
problémaként próbálja értelmezni. A másik
vonatkozása az, hogy szerzői maguk is első
kézből ismerik globalizálódó világunkat. Sze
mélyes kutatói életútjuk is azt mutatja, hogy
a világ különböző részein dolgoztak és kutattak, illetve a nagyvállalatoktól, az akadémiai
kutatóintézeteken keresztül a felsőoktatásban
volt és van jelenleg is a munkahelyük. A szer
zők éppen a kutatás globalizálódása révén laza
kutatócsoportokat is tudtak alkotni az elmúlt
negyedszázadban. A kötetben a legnépesebb
csoportot a magyarok teszik ki, de a franciák,
a németek, az osztrákok és az oroszok is kép
viselnek helyi kutatóműhelyeket.
A kötet huszonegy tanulmányt tartalmaz,
amelynek többsége angol nyelvű, ugyanakkor van benne öt francia és német nyelvű
tanulmány is. A kötet háromnyelvűsége maga
is jelzés a globalizáció jövőjére vonatkozóan,
vagyis annak nem feltétlenül kell együtt járnia
a szakmai többnyelvűség megszűnésével.

A kötetben a tanulmányok négy csoportba vannak rendezve. Annak ellenére, hogy a
szerkesztő nem adott nevet az egyes részeknek,
az olvasó könnyen felfedezhet valami logikát
a tanulmányok csoportosításában és sorrendjében. A recenzió szerzője jövőkutatóként azt
vette észre, hogy az első rész tanulmányai a
globalizáció fogalmával, értelmezéseivel és
jelentésének dinamikájával foglalkoznak. A
második rész tanulmányai a globalizáció
társadalmi-gazdasági vonatkozásait taglalják.
A harmadik rész írásai a globalizáció jelenének
értelmezéséből kísérlik meg annak lehetséges
jövőit kibontani. A negyedik rész pedig a
nyugati kultúra szempontjából különösen
fontos viszonyrendszerrel, a globalizáció és a
technológia viszonyával és e rendkívül dinamikusan változó viszony jövőformáló szerepével foglalkoznak.
Az első rész hét, különböző stílusú és ter
jedelmű tanulmányt foglal magába. François
de Bernard tíz tézisben foglalja össze a glo
balizáció fogalmának jelenlegi használatával
kapcsolatos reflexióit. Ezek közül az én figyel
memet az ragadta meg, hogy a globalizáció
jövője nincs megírva, és erőteljesebb kritikai
kutatásokra lenne szükség ahhoz, hogy a
globalizáció megállíthatatlan folyamata kul
turálisan és társadalmilag az emberiség hasznára szolgáljon. Alexander N. Chumakov
szerint viszont a globalizáció ember általi
befolyásolása csak hiedelem. A globalizáció
ugyan emberek által kiváltott folyamat, de
azok együttes tevékenységének eredője, amely
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magától formálódik. A globalizáció komplex
folyamatai és jelenségei a modernitás keretében érthetők meg és tanulmányozhatók.
Minthogy dinamikus jelenség, így fogalmának is dinamikusnak kell lennie, és ezért
annak egyes hullámai, szakaszai és az azok
közötti átmenetek tanulmányozandók. Ennek keretében lehetne foglalkozni a globalizáció jövőjével is, vagyis azzal, hogy milyenné
kellene annak válnia, és a tudatos emberi
tényező játszhat-e kulcsszerepet a globalizáció
jövőjének formálásában.
Kiss Endre a globalizáció fogalmát a globalizáció 1989-es, nyilvánvalóan láthatóvá
válásával kezdi tárgyalni. Felfogásában ez a
globalizáció egy új hatalmi és dominanciarendszert jelent, amely a történelem aktorai
közötti viszonyokat is minőségileg alakítja át.
Ezt levezetve és történelmi tényekkel alátámasztva jut el arra a következtetésre, hogy a
globalizáció kifejlett formájában a végső és
dinamikus formája lesz a társadalmi tér idősítésének. Különösen érdekesek azok a fejtegetései, amelyek a modernitás és a globalizáció viszonyát tárgyalják a humán emancipáció történelmi elemzésével összekapcsolva. A
globalizáció jövőjével kapcsolatban ez az
utóbbi vonatkozás azért fontos, mert a globális aktorok és irányítási mechanizmusok
jelenlegi hiánya egyelőre nem tudja megakadályozni a globalizáció negatív hatásait, például a társadalmi tőke sorvadását, a természeti javak pusztulását. Deák István a globalizáció és a fenntarthatóság szoros teoretikus
kapcsolatát boncolva jut arra a következtetésre, hogy a globalizáció és a fenntarthatóság
nemcsak negatív kapcsolatrendszerükben – a
globális függőségben, szennyezésben és fenntarthatatlanságban – járnak együtt, hanem a
globalizáció elősegítheti a kollektív gondolkodás és a kooperáció hálózatainak kiépítését
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is. Mindkettőt elengedhetetlennek tartja a
globális fenntarthatóság megvalósításához.
Brunczel Balázs Niklas Luhmannak a
modern politikaelméleti modell megújítására tett erőfeszítéseit mutatja be, és végzi el
annak dekonstruálását. Ezzel a tanulmánnyal
indul el a tanulmányok egyik körének az a
vonulata, amelyek a globalizáció kapcsán új
elméleti megközelítést szorgalmaznak. Brun
czel elfogadja Luhman új elméletalkotásra
törekvését, amely szerint a politikaelméletnek
a normativitástól el kell szakadnia, és a gyakorlatból, arra reflektálva kell kialakulnia, il
letve folyamatosan változnia, hogy azt a
gyakorlat használni tudja. Brunczel ezt az új
elméleti megközelítést dekonstruálva kimutatja, hogy Luhman törekvése ugyan helyes,
de nem tudta megoldani a kitűzött feladatot,
mert csak a politikai rendszerek szimbolikus
aspektusait dekonstruálta, és nem konstruált
helyettük új szimbolikus tartalmakat. Ugyanakkor Luhman megközelítését és elméletmegújító törekvését nem tekinti a kritikai
elméletalkotás részének. Brunczelnek ezzel a
megállapításával maximálisan egyet lehet
érteni, mert a gyakorlatra történő reflektálás
összekapcsolása a jövőformálás lehetőségeinek
kimunkálásával nem része a luhmani gondolatrendszernek. Stephen I. Ternyik a globális
valóság vizsgálatának jövőformálásba történő
felhasználását viszont nem tartja lehetségesnek. Bár úgy véli, hogy a nagy adatbázisok
elemzésével egyértelműen kimutatható, hogy
mind a schumpeteri, mind a kondratyevi
hullámokban megmutatkozik a téridő sűrűsödése, avagy a téridő változásának gyorsulása, amely megváltoztatja a társadalmi dinami
ka eddigi mintázatát. E dinamika feltárása a
népesség, az innováció, az energia és a pénz
komplex oksági láncolatának útján lehetséges,
de ez a komplex dinamika Ternyik szerint

csak metodológiailag kommunikálható, nem
kontrollálható befolyásolásra törekvő társadalmi-gazdasági vezérléssel. Bo Strath viszont
még reménykedik abban, hogy a világtörténelem megírásában a nyugati vagy Európacentrikus közelítésmódot meg lehet haladni,
ha a világtörténelmet nem a nemzetek kumulatív történetének eredőjeként fogjuk fel.
A globalizáció kapcsán már alkalmazható
lenne egy másféle, a globalizációt középpontba állító történetfelfogás, amelynek révén
előálló múltbeli tapasztalatok szerinte átfordíthatók lennének a jövővárakozások horizontjába.
A kötet tanulmányainak második csoportját alkotó öt írás a globalizáció és a társadalmi-gazdasági aspektusok kapcsolatát helyezi a középpontba.
Jacques Poulain több évtizedes filozófiai
munkájának eredményeire építi globalizációelemzését. Mivel legintenzívebben éppen a
nyelv, a kommunikáció és a filozófiai pragma
tizmus problémáival foglalkozott, azt az ellentmondást állítja középpontba, hogy az
igazságosság, a konszenzusképzés, a kommunikáció új transzparenciája, a boldogsághoz
és az igazságossághoz fűződő elvárások épp a
globalizáció kiteljesedésének korszakában
nemcsak hogy nem érvényesülnek, de gyakran saját ellentétükbe is fordulnak. Ennek a
jelentősége annál is nagyobb (és sokban még
alapvetően feltáratlan is), hogy éppen ezek az
értékek váltak a 70–80-as évek alapvető értékeivé és cselekvésorientáló irányaivá. François
de Bernard az előző tanulmányhoz hasonló
felvetésében az emberi jogoknak ezt a parado
xonját, belső ellentmondását elemzi. Leonid
E. Grinin és Andrey V. Korontayev tanulmányukban arra a megfigyelésre és világtapaszta
latra hívják fel a figyelmet, hogy a globális
világban a nem demokráciában élő népek,

országok számára is egyre vonzóbb a nyugati
típusú demokrácia. Az ennek érdekében tör
tént gyors, forradalmi átalakulások (pl.arab
tavasz) a diktatúrákat és a régi társadalmi kap
csolatrendszereket lerombolták, de a demokrácia nem tudott kialakulni ezekben az országokban. A piacgazdaság hirtelen megjelenése
is inkább kárt okozott, mint a gazdasági
helyzet javulását. Gyakori, hogy a friss demok
ráciák a nehézségektől megrettenve és a demokratikus szabályok társadalmi gyakorlatá
nak hiánya miatt autoriter rendszerekké ala
kulnak át. Az utóbbi időkben inkább ezek az
autoriter rezsimek (Kína, Vietnam, Irán,
Tajvan stb.) értek el gyorsan javuló gazdasági
és társadalmi eredményeket. Ebből vonták
le azt a következtetésüket, hogy reformokkal,
hosszadalmas és fokozatos átmenetekkel lehetne demokratizálni a globális világot. E régi
vágású politikai tanulmány a jövőt inkább a
ma sikeres elemeinek folytatása és elterjesztése formájában képzeli el. Bár pragmatikus
közelítésmódja kétségtelen, gyakorlati tanácsa több szempontból is megkérdőjelezhető.
Ezek közül most csak arra gondoljunk, hogy
vajon a globális világban szabályozható-e a
demokratizálódás makroszinten, vagy kívülről, más társadalmak és/vagy erőcentrumok
által? Alexander N. Chumakov tanulmányában már nagyobb ívű és hosszabb távú jövőkérdéseket taglal. Abból indul ki, hogy a
globalizáció globális társadalmat is teremt a
kulturális-civilizációs átalakulásokon keresztül. Szerinte már elkezdődött a planetáris
kultúra formálódása, amely azonban mégsem
lesz teljesen egyforma, egységes kultúra. A
jövő nagy kérdése szerinte ezért az, hogy vajon
a kölcsönösen függő integrált világban milyen
lesz az új humanizmus? Azt javasolja ezért,
hogy a globális kutatások koncentráljanak az
emberi természet kutatására.
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Kelen András a szociális gazdaság definiálására és empirikus vizsgálatának lehetőségére tesz javaslatot. Felfogásában a szociális
gazdaság társadalmi célokat szolgáló üzleti
modell, amelynek kialakulása a globalizáció
és a hálózatépítés kapcsán figyelhető meg. Ez
a szociális gazdaság nemcsak egy-egy személyiség köré szerveződik, hanem valóságos
kollektivitást, közösséget és közös tulajdont
építő akció és elfoglaltság, valamint üzleti
vállalkozás is. Irányítása a tagok részéről par
ticipatív, és hálózatosan szervezett módon
valósul meg. Tudományos kutatás szempontjából és mérhetőségük megteremtése érdekében a szerző egyelőre egy proxyn keresztüli
tanulmányozást ajánl, amely írása érvei szerint a hálózatosodás és az emberek hálózatokhoz kapcsolódásának mértéke. Kár, hogy a
szerző nem fejtette ki azt a befejező és jövőformálásra vonatkozó gondolatát, miszerint
a már nyomokban fellelhető szociális gazdaságok demokráciájuk és antikapitalista képződmény jellegük következtében új társadalmi alternatívát képviselhetnek a globális kapitalizmussal és a militáns globalizmusellenes
mozgalmakkal szemben is.
A tanulmánykötet harmadik része öt tanulmányt tartalmaz, amelyek a globalizáció
jelenének értelmezéséből kísérlik meg annak
lehetséges jövőit kibontani.
Heiszler Vilmos, a sajnálatosan korán elhunyt kiváló történész az egyes népek rekonstruált önképeit hasonlítja össze részben
egymással, részben pedig azokkal az elképzelésekkel, amelyeket „kívülről” alkotnak meg
a népekről. Mindennek nemcsak a globalizáció, de az európai integráció szempontjából
is jelentős fontossága van, hiszen a népek
önképe erőteljes átnyúlás a globalizáció (és
az integráció) kulturális dimenziójába, amelyről napjainkban már többé-kevésbé megál-

890

Könyvszemle
lapítható, hogy mind a kutatás, mind a
nyilvános diszkusszió elhanyagolta azokat.
Richard Saage a globalizáció korszakának
nemzetközi politikai viszonyait vizsgálja.
Ezekre a neoliberális politikai berendezkedés
volt meghatározó, a kommunizmus eltűnésének hatásai, majd 2001-től színre lépett a
nemzetközi terrorizmus. A terrorizmus, de
mint a szerző nyomatékosan hangsúlyozza is,
korántsem az egyedüli tényező volt abban a
folyamatban, amelyben a győzelmes demokratikus rendszerek komolyan veendő demokráciaelméleti deficiteket szenvedtek el, amelyek releváns fundamentál-demokráciai kor
rekciókat írnának elő. Leonid Grinin és Andrey
V. Korotayev hagyományos előrejelzést ad a
globalizáció geopolitikai és geoökonómiai
vonatkozásairól. A szerzők a jelen trendjeit
megkeresve azt az állításukat bizonyítják,
hogy az új trendek a jövőben is folytatódni
fognak. Mit is neveznek ma új trendnek a
globalizációban? Azt, hogy a központok országainak, vagyis az USA és Európa alkotta
hegemóniának az ereje csökken, és a periféria
bizonyos országainak (Kína, India, Vietnam
stb.) ereje pedig erősödik. Erre a következtetésre a gazdasági növekedési ütemek összevetése alapján jutottak. E trend folytatása révén
a globalizációban véget ér a Nyugat hegemóniája, és egy abszolút vezető hatalom nélküli
világ fog kialakulni. Ez viszont nem biztos,
hogy békésen fog megtörténni, sokkal inkább
az a valószínű, hogy erősödik például a
tradícionalizmus és a globalizmus közötti
küzdelem, valamint a blokkosodásnak is több
változata kerül kipróbálásra. Az instabilitás
után viszont lehetségesnek tartják egy globális középosztályra támaszkodó globális hálózati társadalom kialakulását. Ennek a trendekben és trendváltásokban hívő előrejelzésnek az a szépséghibája, hogy a gazdasági

növekedési ütemekben rejlő különbségek
fennmaradása teljesen bizonytalan. Erre már
láttunk jó példát a hruscsovi Szovjetunió
USA-t legyőző, a növekedési ütemkülönbségekre alapozott előrejelzésében, illetve annak
megvalósíthatatlanságában. Egy kis teljesítményű ország sokkal gyorsabb növekedést
produkálhat, mint egy nagy és erős gazdasággal rendelkező ország. Arról sem szabadna
megfeledkezni, hogy a globalizáció jelenlegi
körülményei és erőviszonyai között érhetik
el bizonyos országcsoportok növekedési üte
mük felgyorsulását. A növekedési ütem és az
a mögötti teljesítmények csak az egyik tényezőként vehetők figyelembe a globális gazdasági-hatalmi viszonyok átrendeződésében.
Kiss Endre a birodalmi viszonyok megjelenését és a globalizációt befolyásoló hatásait
veszi számba. Az egypólusúvá vált világban
számtalan jele van annak, hogy a globális
együttműködések mellett a háttérben kemény
versenyek folynak, valóságos globális háború
is dúl. E háború költségét viszont az egyes
országok társadalmi reprodukciós kondícióik romlásával fizetik meg. Meggyőzően támasztja alá e háború valódiságát többek között az olimpiák rendezésének megszerzésében dúló reprezentációk harcával, az ideológiák egymás elleni harcával, amelyeknek új
jellemzői, hogy az ideológiai harcok az egyes
ideológiákon belül éleződnek ki, vagy a terrorizmus valós és ideologikus felerősödésével.
Figyelemre méltó a fejtegetése a fundamenta
lizmusok sokaságának megjelenésére és harcá
ra vonatkozóan, amelyekkel szemben a szolidaritás, az emancipáció, az individualizálódás,
az emberi jogok nem versenyképesek. Jövőre
vonatkozó utalása viszont meglehetősen
pesszimista, de figyelemfelhívó azáltal, hogy
szerinte ezek az új jelenségek nem ellenőrizhető irracionális világhelyzetet teremtenek.

Fülöp Márta tanulmánya egy empirikus
kutatásról számol be, amelyben a hazai, magyar egyetemista fiatal felnőttek globalizáció
val szembeni attitűdjét vizsgálta. Eszerint a
magyar fiatalok, ha közgazdász hallgatók,
akkor sokkal elfogadóbbak a globalizációt
illetően, mint a bölcsészhallgatók. Az utóbbi
ak az egységesülést, a nemzeti kultúrák szerepcsökkenését negatívan ítélik meg, és körükben erőteljessé vált a nemzeti identitás
felerősödése. A fiatal felnőtt és leendő magyar
értelmiségünk jelenlegi, globalizációra vonatkozó értékítéletéből nem olvasható ki sem a
globalizációt elfogadó, sem az azt elutasító
egységes felfogás. Valószínű, hogy e fiatalok
életútjuk során a felfogásuk gyakorlati eredményessége alapján fognak változtatni a glo
balizációhoz való hozzáállásukon. A fiatalok
egyéni és szubjektív attitűdjéből nem vonhatunk le határozott következtetéseket a magyar
társadalom jövőbeni, globalizációhoz való
viszonyáról, és a jelenlegi attitűdökből sem
körvonalazható semmilyen valóságformáló
egyéni stratégia. Az ilyen természetű empirikus vizsgálatok rendszeressé válása viszont
hathatósan segíthetné a hazai társadalom
attitűdváltozásainak megismerését és annak
figyelembe vételét a politikaformálásban.
A kötet negyedik része, amely négy tanulmányból áll, a globalizáció és a technológia
viszonyára és kapcsolatuk jövőbeni következményeire koncentrál.
Ernst Oldemeyer tanulmánya egy teoretikusan többszörösen is igen érdekes és fontos
témakört ragad meg. Egyrészt a globalizáció,
úgy is mint a modernizáció örököse, sőt, mint
Kiss Endre tanulmánya tételesen is kifejezi, a
modernizáció „dialektikája”, elválaszthatatlanul fonódik össze a technológia fejlődésével.
Miközben Oldemeyer ezt a témát ragadja fel,
megközelítése kivételesnek mondható, a hu
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szadik század életfilozófiáinak perspektívájából vizsgálja a technológia elméleti problé
máit. Ezzel nemcsak új tudományos meg
közelítést valósít meg, de mintegy akaratlanul
találkozik a globalizációban élő mindennapi
tudat technológiáról alkotott nézeteivel is.
Nico Stehr az információs korszak technológiához kapcsolt társadalmi elméleteiről ad
egy igen részletes áttekintést. A mához érve
és a jövőre tekintve amellett érvel, hogy a
tudástársadalom fejezi ki korszakunk társadal
mának lényegét, mert a tudás mint a társadal
mi akciókhoz szükséges kapacitás válik valóságformáló erővé technológia és hatékony
emberi közreműködés formájában. Ennek
ellenére nem gondolja azt, hogy a tudástársa
dalom az egyedüli társadalmi modell a globa
lizáció korában, hanem csak a modern társadalmak egy modellje, ami egyféle megfejtése
a mai világállapotnak. Hans-Peter Söder szerint a web és a kibertér mint kiterjesztett rea
litás a globális tudástársadalmon is túlmutathat. A poszt- és a transzhumanizmus témakö
rök globális fellépése arra hívja fel a figyelmet,
hogy a humanizmus tartalma is megváltozhat
a jövőben, ha az ember-gép viszonylat például koorganizáció jelleget ölt. Rob van Kranen
burg az internet, a kiterjesztett realitás és a
dolgok internetje mint új technológiai eszkö
zök megjelenésében láttatja a globális emberi jövő új formáját. E három kulcstechnológia

elfogadása, használata és fejlesztése azzal járhat, hogy globális világországot kell építe
nünk, ahol minden intelligencia megtalálha
tó, azok egyenlőek és elfogadottak. Előrejelzés
módszertanilag azért érdekes a tanulmány,
mert azt állítja, hogy a gyenge jelek klaszterekbe szerveződésével, szervezett networkök
kialakításával lehet eljutni ehhez az alulról és
önszerveződéssel irányított globális világhoz.
A tanulmánykötetből a recenzens csak
egy, a jövőkutatókat és a jövő iránt fogékony
olvasókat érdeklő vonulatot emelt ki. Ezen
kívül lehetett volna még például a globális
tanulmányok tematizálásának sokszínűségét,
valamint annak változását is követni, vagy
pedig a globalizáció fogalmának multi- és
interdiszciplináris mivoltát kiemelni. A tanulmánykötetnek éppen ez a sokszínűsége
és rétegzettsége teszi vonzó olvasmánnyá az
egyes tanulmányokat, vagy ad lehetőséget
válogatni a tanulmányok között. Mindezekkel együtt jó szívvel ajánlja a recenzens a Kiss
Endre által felfedezett és összefogott szerzők
munkáit elolvasásra, továbbgondolásra és az
olvasó szakterületén történő hasznosításra.
(Endre Kiss editor: Studies on the Theoretical
Perspectives of Globalization. Sopron: Ariszto
telész Kiadó, 2014, p. 310.)

Jel-Kép

minden ilyen mondat, minden ilyen megnyi
latkozás, jöjjön akár a hétköznapi ember, a
felkészületlen hallgató vagy az oktatási kor
mányzat részéről.
A Magyar Kommunikációtudományi
Társaság konferenciával reagált a tudomány
körüli vitákra. Arról rendeztek tanácskozást,
hogy milyen válaszok lehetségesek a társadalom felől a kommunikációtudomány képvi-

2015 Kommunikáció képzés különszám
„Engem is érdekel ám a kommunikáció! Sze
rintem nagyon jó vagyok benne!” – halljuk
sokszor, és nem tölt el minket örömmel, hogy
ennyi „szakértője” van a kommunikációnak.
Sőt, kétségbe ejt! Hiszen éppen a professziona
litás meglétének lehetőségét vonja kétségbe
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egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
Társadalomtud. és Nemzetközi Kapcsolatok Kar

selői felé irányuló jogos kérdésre, mik a
szakmával szemben támasztott elvárások, a
tudomány mennyire tud és akar ezekre felelni, ezeknek megfelelni. A kommunikációs
képzés jelenéről és jövőjéről 2015. április 25-én
tartott konferencia bővített anyagát tartalmaz
za a Jel-Kép különszáma. A kommunikáció
szak mirevalóságát persze nemcsak Magyarországon firtatják. Az amerikai National
Communication Association is életre hívott egy
projektet Learning Outcomes in Communica
tion (LOC) elnevezéssel, mely figyelemreméltó módon dolgozta fel a témát, eredményeik
a szervezet honlapján elérhetőek. A Magyar
Kommunikációtudományi Társaság a Jel-Kép
különszámában gyűjtötte össze azon szakmai
anyagokat, melyek a továbblépés, a tovább
gondolás alapját jelenthetik a kérdésben. A
konferencia alapdokumentuma, melyet Mi
lován Andrea állított össze, három tematizá
ciós irányt jelölt ki a helyzetértékelés és a
reflexiók számára: (1) a kommunikációtudomány helye és szerepe a jelen társadalmában,
(2) a képzésben szerzett szaktudás értéke, va
lamint (3) a kommunikációtudomány diszciplináris presztízse.
A kommunikációtudomány helye és
szerepe a jelen társadalmában • A helyzetértékelés a posztmodern társadalmak kommunikatív szerveződésének tételével indul, kiemeli a kommunikáció jelentőségét a demokrácia fenntartásában, valamint gazdasági értékét a piac szempontjából. A különszámban
Demeter Márton, Horányi Özséb, valamint
Szakadát István tanulmánya vitte tovább ezt
a gondolatot. Demeter és Horányi (A kom
munikáció és médiatudomány szakos diplomá
ban rejlő lehetőségek) a társadalmi kihívásokhoz igazodó tudományos kérdésfeltétel és
válaszképesség fontosságát emeli ki a kommunikációs képzés tartalmi oldaláról. Szaka-

dát (Büfészakbarbarizmus) másképp kontex
tualizálja a kérdést, a kommunikáció és média
szakot csak az egyik, de nem az egyetlen
kommunikációs szakként azonosítja. Ide
sorolja az IT oldaláról a távközlési mérnököt
és az informatikust is. A kommunikáció tech
nológiai, illetve tartalmi/intézményi olda
lához kapcsolódó diszciplinákra, képzésekre,
szakmákra nem az együttműködés jellemző,
„régóta szimbolikus háború zajlik az érintett
társadalmi csoportok, szakmák között, amit
nem megnyerni kéne akarni, mint inkább
kilépni belőle (mint ahogy minden háború
esetében). Erről a szimbolikus/kulturális
háborúról, illetve ennek értelmetlenségéről
mondanék pár szót.” Tanulmányában Szakadát Fareed Zakaria amerikai újságíró cikkére támaszkodva mutatja be, hogy a fent
vázolt jelenség – a humán- és társadalomtudományok háttérbe szorítása az ún. STEM
(Science, Technology, Engineering, Math) oktatásával szemben – nem magyar sajátosság,
az Egyesült Államokban, Nagy Britanniában
éppúgy jelen van. Szakadát tanulmánya
számos meggyőző példát hoz fel arra, hogy a
kommunikációs technológia önmagában, a
kommunikáció tartalma nélkül, nem elég a
sikerhez. Szakadát meglátását támasztja alá
– véleményem szerint – a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2014–2020 anya
ga is. A dokumentum szövegezése, céljai és
az azokhoz rendelt eszközrendszer egyértelműen az IT-szakmák dominanciáját mutatja
a humán, illetve társadalomtudományi meg
közelítéssel szemben. Úgy vélem, a NIS sikere ily módon nem lehet teljes, a kitűzött célok
– a kommunikáció tartalmának és a kommunikációban részt vevő személyek, intézmények
magatartási, befogadási mintáinak figyelmen
kívül hagyásával – nem valósíthatóak meg
hatékonyan. A dokumentum (NIS) feltárja
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a hiányosságokat, a fejlődést akadályozó tényezőként azonosítja a „3… nemzetközi
összevetésben ugyanakkor alacsony a magyar
lakosság és a KKV-k körében az infokommu
nikációs eszközök tudatos használata”. Amikor a NIS digitális ökoszisztémában gondolkodik, látja a média szerepét, de a későbbiek
ben nem reflektál rá: „(6) A digitális ökoszisz
témában elmosódnak a határok az informati
ka, az elektronikus hírközlés és a média kö
zött: egyre több csatornán, egyre több tarta
lom és szolgáltatás válik elérhetővé egyre több
felhasználó számára. A digitális szolgáltatások
a gazdaság, a társadalom és a magánélet leg
több színterén és mozzanatánál jelen vannak,
legyen szó kommunikációról, oktatásról,
egészségügyről, energetikáról, környezetvéde
lemről, közlekedésről, biztonságról vagy akár
szórakozásról.”
Emellett rendkívül sajátos, ahogy a NIS
a digitális kompetenciákról gondolkodik, tel
jesen figyelmen kívül hagyva a médiajártassággal kapcsolatos kutatásokat, eredményeket
és nemzetközi ajánlásokat. A NIS kizárólag
a technológiai tudás és nem a felhasználói jár
tasság felől közelít a kérdéshez, mely a humántudományok irányából nézve rendkívül
szakszerűtlen. Az UNESCO 2011-ben kiadott, Carolyn Wilson és munkatársai által
szerkesztet Media and Information Literacy.
Curriculum for Teachers anyaga részletesen
elemzi az egyes jártasságok kérdését, tizenkét
pontba sorolva adja meg ezen jártasságokat
(a hírtartalommal, reklámmal, videojátékokkal, könyvtári ismeretekkel kapcsolatos jártasságok is szerepelnek benne). Úgy vélem, a
kommunikáció tartalmi és befogadói oldalá
nak figyelembe vétele nélkül nem várhatunk
komolyabb gazdasági és társadalmi előrelépést. Ezt jelzi az Európai Unió Digital Agenda 2020 programjához tartozó Digital Eco
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nomy and Society Index, mely alapján Magyar
ország 2014-ben és 2015-ben is a 21. helyen
állt az EU-ban.
A NIS az oktatás-képzés oldaláról egyértelműen és kizárólagosan a kommunikáció
technológiai oldalát preferálja: „Mindezek
alapján a „digitális gazdaság” pillér célrendsze
re az alábbi: C1. Jelentős mértékben csökkenjen a mennyiségi és minőségi IKT szakemberhiány. 2020-ra legalább 100%-kal bővüljön a felsőfokú IKT-képzésben részt vevők
száma.” Láthatjuk tehát, hogy míg a kommu
nikáció technológiai oldaláról 100% (!) felső
oktatási létszámbővülést tervez a NIS, addig
a kommunikáció tartalmi oldalát előtérbe
helyező képzési formákat – 2015 tavaszán –
teljesen nélkülözhetőnek tartották.
Szakadát István tanulmánya tehát egy
rendkívül mély törésvonalra mutatott rá a
tágabban értelmezett kommunikációs szakmák és képzések körében. Az általa – tanulmánya végén – felvetett megoldás valószínűleg az egyetlen előrevivő stratégia az ügyben:
„Ehhez pedig meg kell ismerni, hogy gondolkoznak, hogy dolgoznak a másik oldalon.
Érdemes megint Steve Jobs egy kijelentését
idéznünk, amit a Pixar nevű, animációs filmeket gyártó cégében eltöltött évekről
mondott. «Az egyik dolog, amit megtanultam a Pixarban, az volt, hogy a technológiai
iparágak és a tartalomipar képviselői nem
értik meg egymást.» (Carmody 2011) Jobs
sokat tett azért, hogy a Pixarban, majd később
az Apple-ben ez ne így legyen. Nekünk sincs
más dolgunk.” – írja Szakadát.
A képzésben szerzett szaktudás értéke •
A konferencia helyzetértékelő tanulmányában a kommunikáció szakot jó alapszaknak,
studium generale-nak, illetve második szakként is piacképes választásnak tartja. Leszögezi: Aki ma nem ért a kommunikációhoz,

az a munkaerőpiacon hosszú távon gyakorlatilag esélytelen. A különszám majdnem
valamennyi írása érinti a kérdést. Karácsony
András A kommunikációtudomány megkerül
hetetlenségéről írt hozzászólásában több érvet
hoz fel amellett, hogy a kommunikáció miért
studium generale. Demeter és Horányi tanulmányának 5. pontja ezt a kérdést oly módon
boncolja tovább, hogy az általános kommunikáció- és médiatudományi képzés és a
kommunikációról való más szakmai tudást
bővítő, kiegészítő tudás (mint studium gene
rale) nem azonos. A szakmára való felkészítés/
felkészülés és a valaha volt studium generale
nem azonos, a szerzők szerint mindkettőre
szükség volna.
Derényi András Bizonyítékokra alapozott
kormányzás és a kommunikációképzés című
írásában adatokkal támasztotta alá, hogy: „A
fentiek alapján a kommunikáció képzésekről
egy keresett, népszerű, más képzésekkel össze
hasonlítva stabil helyzetű, átlagos lemorzsolódással és átlagosnál enyhén magasabb pályaelhagyással működő képzés képe rajzolódik ki”. Vagyis a kommunikáció szakon
szerzett képesítéssel, tudással, képességekkel
el lehet helyezkedni a munkaerő-piacon. A
kérdéshez két további adatot, megállapítást
szeretnék idézni a korábban már hivatkozott
Nemzeti Infokommunikációs Stratégiából:
„1.3. Digitális kompetencia és GDP: az eNET
felmérése szerint a digitális írástudás 1%-os
emelkedése a GDP-ben 0,123%-os növekedést, azaz 34,7 Mrd GDP többletet eredményez. […] Már rövid távon sem lehet egyetlen felnőtt munkavállaló sem, aki nem rendelkezik digitális kompetenciával, mert vég
letesen lemarad a munkaerő-piaci versenyben.” De láthatjuk, hogy megint a digitális
(technológiai) kompetenciára szűkíti a médiajártasság kérdését.

A kommunikációtudomány diszciplináris presztízse • A kommunikációelmélet tudományos megítélésével kapcsolatban a különszám szerzői eltérő állásponton vannak:
Szakadát szerint még „büfészak” a kommunikáció, Demeter és Horányi szerint azonban
nem. Mint tudomány sosem volt az; ám az
oktatás színvonala a kezdeti években (1990-es
évek közepe) valóban nem volt kielégítően
tudományos; de ez a bírálat nem a diszciplínáról, hanem az oktatói oldalról szól. Utóbbi szerzőpáros a kommunikációs szakmák,
képzések identitásának fejlődéséről is ír (tagadván ezzel az identitás válságát). Nyilvánvaló, hogy azon társadalomtudományok,
melyek kellően reflexívek, kritikusak akarnak
maradni vizsgálódásuk tárgyával kapcsolatban – legyen az a kommunikáció, a média,
a politika, a nemzetközi kapcsolatok – azoknak fejlődniük, alakulniuk kell. Valóban, szó
sincs identitásválságról! A jelenség nagyon jól
bemutatható azon vitán, mely néhány évvel
ezelőtt folyt a médiatudomány területén: az
ún. Media Studies 2.0 vita.
David Gauntlett brit szociológus, médiakutató, a Westminster Egyetem tanára 2007ben publikált írásában a Media Studies 2.0
szükségessége mellett érvel. Bírálta benne a
korábbi médiakutatási gyakorlatot, mely az
intézményi média, az iparági tartalomszolgáltatók nézőpontjából kutatta a közönséget.
A változó médiakörnyezet változó médiakutatást és médiakutatás oktatást kíván. Ez
lenne a Media Studies 2.0. A írást sokan
rendkívül provokatívnak és arrogánsnak
minősítették, s a 2009-ben átírt változatban
Gauntlett maga is elismerte, szándékosan
akart vitát generálni – ami sikerült is. Az
eredeti cikkben szembeállította a Media
Studies 2.0-t és a Media Studies 1.0-t. Ez
utóbbit, a tradicionális médiakutatást, melyet
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egyetemeken tanítanak és tudományos tan
könyvekben örökítenek tovább, Gauntlett
gyökeresen átalakítandónak tartotta, jellemezte. Később ‒ a kritikák nyomán ‒ hozzá
téve, valóban leegyszerűsítő módon jellemezte a hagyományos médiakutatást. A kérdéshez hozzászóló William Merrin felvetette azt
a kérdést, hogy a kommunikáció és média
szakos hallgatók vajon mit tanulmányoznak:
a médiát vagy a médiatudományt, a kommu
nikációt vagy a kommunikációtudományt?
Épp ehhez a részhez kapcsolódik a kom
munikáció- és médiaképzéssel kapcsolatos
további vitás, sokat kritizált pont is: az elmélet és a gyakorlat arányának kérdése. Ha sok
az elmélet – bírál a munkaerőpiac, ha sok a
gyakorlat – bírál az akadémiai szféra. Elmélet
és gyakorlat viszonyáról és arányáról számomra a legjobb megközelítésnek, megoldásnak
Charles Taylor leírása kínálkozik. Modern
társadalmi imaginációk című írásában kifejti:
egy adott gyakorlatban megnyilvánuló tudás
úgy viszonyul a társadalomtudományos elméletekhez, mint egy ismerős környezetben
való eligazodás képessége az ugyanerről a
helyszínről készített térképhez. A nélkül is

képes vagyok tájékozódni a térben, hogy bir
tokában lennék annak az átfogó perspektívának, amit egy térkép nyújt – olvashatjuk a
Templeton-díjas kanadai filozófusnál. Mindannyian képesek vagyunk a kommunikáció
ra, médiahasználatra, az ezzel kapcsolatos
élményeiről, tapasztalatairól bárki tud beszélni, ateoretikusan. Ám az átfogó perspektívához nélkülözhetetlen az elméleti ismeret
megléte. Erre való a kommunikáció és média
szak.
A képzés, a kommunikáció szak társadalmi megítélésének kérdését a Jel-Kép különszá
mában Szondy Réka (A kommunikációtudo
mány társadalmi megítélésének formálása) a
Public Relations szakma szempontjából elemezte, s a dolgozat egy attitűdváltozást célzó
akciótervet is tartalmaz.
A Jel-Kép 2015-ös különszáma vélhetőleg
csupán első lépése volt a kommunikációs
szaktudás és ennek oktatásáról folytatott
diskurzusnak, amely 2016-ban is folytatódik.
(http://communicatio.hu/jelkep/2015/
kulonszam/tartalom.htm)

Andok Mónika

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

KORNAI JÁNOST
AZ AMERIKAI NEMZETI TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTÁK
Az amerikai National Academy of Sciences (NAS) külföldi tagjává választották a
88 éves magyar akadémikust. Kornai János a washingtoni székhelyű akadémia
közgazdász szekciójának első magyar tagja. Az 1863-ban alapított szervezet legutóbbi közgyűlésén 84 amerikai és 21 külföldi tagot választott, így amerikai tagjainak
száma 2291-re, szavazati joggal nem rendelkező külföldi tagjainak száma pedig
465-re emelkedett. A NAS tagjai között mintegy 200 Nobel-díjas tudós található.
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Ajánlás a szerzőknek

1. A Magyar Tudomány elsősorban a tudományterületek közötti kommunikációt szeretné elősegí
teni, ezért főleg olyan dolgozatokat közöl, amelyek
a tudomány egészét érintik, vagy érthetően mutat
ják be az egyes tudományterületeket. Lapunk
nem szakfolyóirat, ezért a szerzőktől közérthető,
egy-egy tudományterület szaknyelvét mellőző
cikkeket várunk.
2. A terjedelem ne haladja meg a 30 000 leütést
(szóközökkel együtt), ha a tanulmány ábrákat,
táblázatokat is tartalmaz, kérjük, arányosan csökkentsék a szöveg mennyiségét. Beszámolók, recen
ziók terjedelme ne haladja meg a 7–8000 leütést.
A kéziratot.doc vagy .rtf formátumban, e-mailen
vagy CD-n kérjük a szerkesztőségbe beküldeni.
3. Másodközlésre csak indokolt esetben, előze
tes egyeztetés után fogadunk el dolgozatokat.
4. Kérünk a cikkhez 4–6 magyar kulcsszót és
az írás angol címét, valamint a szerző nevét, tudo
mányos fokozatát, munkahelye pontos nevét, s
ha közölni kívánja, e-mail címét. Külön kérjük
azt a levelezési és e-mail címet, telefonszámot, ahol
a szerkesztők a szerzőt általában elérhetik.
5. Kérjük, hogy a cikkben mindig jelöljék az
idézetek forrásait.
6. Idegen nyelvű idézetek esetében kérjük azok
lábjegyzetben vagy zárójelben való fordítását is.
7. Kérjük, az irodalomjegyzékben adják meg
az idézett cikkek DOI (Digital Object Identifier)
kódját, s ha a cikkhez, könyvhöz ismernek szabad,
ingyenes elérést, akkor azt is.
8. A szövegben emlegetett, hivatkozott személyek vagy intézmények teljes nevét kérjük kiírni
azok első előfordulásakor.
9. Kérjük, az idegen nyelvű ábrák szövegét
fordítsák le, vagy mellékeljenek egy szólistát.
10. Ha a szerző nem saját illusztrációit használ
ja, akkor fel kell tüntetni azok forrását. A szerző
dolga, hogy kiderítse a copyright tulajdonosát, és
amennyiben nem szabad felhasználású, engedélyt
szerezzen a közléshez.
11. Szövegközi kiemelésként dőlt, vagy félkövér
formázást alkalmazunk; ritkítást, VERZÁLT,
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kiskapitálist és aláhúzást nem. A jegyzeteket
lábjegyzetként kérjük megadni.
12. Az ábrák érkezhetnek papíron, lemezen
vagy e-mail útján, bármilyen vektoros vagy pixeles
formátumban; utóbbi esetben jól olvasható, finom
felbontásban és min. 10×10 cm-s tényleges mé
retben. Kérjük, hogy ne a Word-dokumentumba
ágyazottan, hanem külön küldjék őket. Készítésüknél vegyék figyelembe, hogy lapunk nem színes,
és a tükörméret 125 mm. A szövegben tüntessék
fel az ábrák kívánatos helyét.
13. A hivatkozásokat mindig a közlemény
végén közöljük, a lábjegyzetekben legfeljebb uta
lások lehetnek az irodalomjegyzékre. Irodalmi
hivatkozások a szövegben: (szerző, megjelenés éve)
pl. (Balogh, 1957). Ha azonos szerző(k)től ugyanazon évben több tanulmányra hivatkoznak, akkor
a közleményeket az évszám után írt a, b, c jelekkel
kérjük megkülönböztetni mind a szövegben,
mind az irodalomjegyzékben. Kérjük: csak olyan
és annyi hivatkozást írjanak, amilyen és amennyi
elősegíti a megértést. Számuk ne haladja meg a
10–15-öt.
14. Az irodalomjegyzéket ábécé-sorrendben
kérjük. A tételek formája a következő legyen:
• Folyóiratcikkek: Feuer, Michael J. – Towne,
L. – Shavel, R. J. et al. (2002): Scientific Culture.
The Educational Researcher. 31, 8, 4–14.
• Könyvek: Rokkan, Stein – Urwin, D. W. –
Smith, J. (eds.) (1982): The Politics Identity. Sage,
London
• Tanulmánygyűjtemények: Halász Gábor –
Kovács Katalin (2002): Az OECD tevékenysége
az oktatás területén. In: Bábosik István – Kárpáthi
Andrea (szerk.): Összehasonlító pedagógia. Books
in Print, Budapest
15. Ha internetes írásra hivatkozik a szerző,
ennek formája a szövegben (URL1), (URL2) stb.,
az irodalomjegyzékben URL1: Magyar Nemzeti
Bibliográfia http://mnb.oszk.hu/
16. A Magyar Tudomány kefelevonatokat nem
küld, de elfogadás előtt minden szerzőnek elküldi egyeztetésre közleménye szerkesztett példányát.
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