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társalogni. Újabb nyelvújításra tehát ezen a 
területen valóban szükség van.

A 2. fejezet áttekinti a magyar nyelv 
helyzetét idegen nyelvû környezetben. É. 
Kiss 2001-2002-bõl származó statisztikai 
adatokra támaszkodva megállapítja, hogy 
a szomszédos országokban élõ magyarok 
száma ma már nem több 2,5 milliónál, és 
a magyarok száma – különösen a szór-
ványtelepüléseken – rohamosan fogy. A 
szerzõ röviden összefoglalja a határon 
túli magyar közösségek (Erdély, Moldva, 
Felvidék, Vajdaság és Szlovénia, Kárpátalja, 
Amerika) nyelvváltozatainak sajátosságait, 
különös tekintettel a bennük megfigyelhetõ 
kontaktusjelenségekre. 

A 3. fejezet a magyar nyelv térvesztésének 
mozgatórugóit, mechanizmusát mutatja be. 
Szól a magyar nyelvû oktatás helyzetérõl, 
vizsgálja a vegyes házasságok nyelvi követ-
kezményeit, a vallás szerepét a nyelv meg-
tartásában. Külön részt szentel a nyelvi jogok 
kérdésének, ami azért fontos, mert a nyelv-
használat kérdése jogi kérdés is, hiszen a 

korlátozások a szomszéd országok jogalkotó 
tevékenységének következményei. 

Végül a 4. fejezet a teendõket foglalja 
össze, melyeket az alábbi címszavak jelzik: 
(a) szókincsbõvítés, szókincsmagyarítás; (b) 
az egyéni kifejezõkészség gazdagítása az 
iskolában; (c) a szaknyelvek egységesítése 
a magyar nyelvterületen; (d) a kisebbségek 
nyelvi jogainak elismertetése; (e) a magyar 
nyelv presztízsének és gyakorlati hasznának 
növelése; (f) a magyar nyelvhasználat szín-
tereinek bõvítése; (g) kiállás az Európai Unió 
nyelveinek egyenjogúsága mellett. 

É. Kiss Katalin munkája a legjobb pilla-
natban látott napvilágot. Egyrészt eloszlat 
számos, a magyar nyelv romlásával kapcso-
latos babonát, másrészt fontos javaslatokat 
fogalmaz meg a magyar nyelv védelmében. 
A könyvet melegen ajánljuk laikusoknak és 
szakembereknek egyaránt. (É.Kiss Katalin: 
Anyanyelvünk állapotáról. Budapest, Osiris, 
2004, 190 p.)

Kiefer Ferenc
 az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor 

Cong Cao:
Kína tudományos elitje 1  
A tudományos közösség egyáltalán nem érté-
keli az egyenlõsdit. Ez abból adódik, hogy a 
tudósoknak kijutó elismerés egymást követõ 
fokai jól kivehetõ társadalmi rétegzõdésre 
vezetnek a tudományban. Ebben a megbe-
csülésért és tekintélyért folytatott versenyben 
a célt csak egy kis hányad képes elérni. Így 
létrejön egy tudományos elit, amelynek 
tagjai jelentõs hatást gyakorolnak a nemzeti 
tudománypolitika alakulására, befolyásuk 
van az elismerésben részesítendõ fiatalok 
kiválasztására, döntéseket hoznak, és rend-
szerint az õ véleményüket kérik a bírálatok, 
kiadványok, elõléptetések és díjak ügyeiben. 
A kutatásra szánt források szétosztása is az õ 
joguk. Különféle intézmények és akadémiák 
1 Fordította Bognár János

a kiemelkedõ tudósoknak eredményeik 
és személyes kiválóságuk elismeréseként 
megtisztelõ címeket adományoznak. Bár 
ennek az elismerésnek politikától füg-
getlennek és kizárólag az érdemeken alapu-
lónak kellene lennie, totalitárius vagy auto-
kratikus rendszerekben, ahol ellentétben 
a demokratikus rendszerekkel a politikai 
szempontok élveznek elõnyt, ez nincs min-
dig így. Ez a könyv egy ilyen esetet vizsgál 

– a Kínai Tudományos Akadémia (KTA), 
Peking, Kínai Népköztársaság, esetét. A KTA 
a Kínai Népköztársaságban a tudományos 
hierarchia csúcsán helyezkedik el, és hason-
lóan a Francia Tudományos Akadémiához 
valamint az egykori Szovjet Tudományos 
Akadémiához, de eltérõen a londoni Királyi 
Társaságtól, valamint az USA Nemzeti Tudo-
mányos Akadémiájától (NAS), amelyek tisz-
tán tekintélyápoló társaságok, kombinálja a 
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kutatást a tekintélyápolással. A KTA 45 ezer 
fõnyi kutatási személyzettel, szétszórva az 
egész országban, 84 kutatóintézetet foglal 
magába. Az a rendeltetése, hogy irányító sze-
repet játsszon a tudománypolitika megfogal-
mazásában és végrehajtásában, továbbá 
vezesse az országos szintû tudományos 
tevékenységeket. A KTA a célkitûzéseit 
öt akadémiai osztályán keresztül valósítja 
meg: matematika és fizika, kémia, biológiai 
tudományok, földtudományok és mûszaki 
tudományok. A mûszaki-tudományos 
reformokat megelõzõen a tudósokat úgy 
tisztelték meg, hogy kiválasztották õket a 
tudományáguknak megfelelõ osztály tagjá-
nak ( akadémiai osztálytag). Késõbb e cím 
elnevezése „akadémikus” lett, és jelenleg 
ez Kína tudományos és mûszaki életében a 
legmagasabb rang, amely nagy megtisztel-
tetést és tudományos tekintélyt jelent. 1955 
és 2001 között mintegy 970 kínai tudós lett 
a KTA tagja, és 2003 márciusában 634 tag 
volt életben; õk alkották Kína tudományos 
elitjét. Ez a könyv a KTA mint tekintélyápoló 
intézmény funkcióira összpontosít, vala-
mint a tudományos elitre, amely a nemzeti 
mûszaki és tudománypolitika formálásának 
különbözõ területein a változásokat irányítja. 
A könyv, felhasználva a mertoni tudomány-
szociológiát általában, valamint az univerzaliz-
mus normáit és a tudományban végbemenõ 
társadalmi rétegzõdés elméletét speciálisan, a 
kínai tudományos elit kialakulásának alap-
jait tanulmányozza. Megvizsgálja az olyan 
tényezõk, mint szociális származás, men-
torok befolyása a tanítványokra, politikai 
párthoz való csatlakozás, személyes kapcso-
latok stb., szerepét abban, hogy a kínai tudós 
ezen tudományos elit részévé váljon. Ahol 
lehetséges, összehasonlítást tesz egyes fejlett 
országokkal, például az Egyesült Államokkal, 
az Egyesült Királysággal és másokkal. 

A könyv kilenc fejezetbõl áll (fordította 
Bognár János). A bevezetõ fejezet rámutat az 
összefüggésekre a szociológia, a társadalmi 

rétegzõdés meglevõ irodalmával, valamint 
ennek a tudományos közösségre és a kínai 
tudománnyal foglalkozó tanulmányokra való 
alkalmazásaival. A szerzõnek az a véleménye, 
hogy mivel a mertoni tudományszociológia 
területén a korábbi kutatások a Nyugat 
tudományára összpontosítottak, egy eltérõ 
társadalmi rendszerben történõ tudományos 
elitképzõdés és tudományos fejlõdés vizs-
gálata az univerzalizmus hipotézisét új meg-
világításba fogja helyezni. Ami a történelmet 
illeti, 1949 elõtt Kínában az értelmiségiek 
társadalmi állása magasabb volt, de Mao 
kommunista uralma idején státusuk erõsen 
erodálódott, és „rothadt kilencedik kategóriá-
nak” tekintették õket. Mao halála, 1976 után 
az értelmiségiek visszanyerték magas társa-
dalmi presztízsüket. Jelenleg a kínai értelmi-
ségiek elégedettnek látszanak megemelke-
dett társadalmi státusukkal és tekintélyükkel, 
de érdekeltségük miatt vonakodnak füg-
getlen gondolatokat és nyílt ellenvéleményt 
képviselni. A KTA akadémikusai Kína 
legmagasabb tudományos fokozatának birto-
kosai, a kínai tudományos elit tagjai. Jelenleg 
a KTA-nak 634 akadémikusa van, és közülük 
341 (több, mint a fele) pekingi, ami nagy föld-
rajzi egyenlõtlenségre utal. Az akadémikusok 
közül 243-an a KTA intézeteiben, 227-en 
különbözõ egyetemeken dolgoznak. A 
második fejezet a kínai tudományipar törté-
nelmi fejõdését, továbbá a kínai tudomány 
és annak politikai, gazdasági és társadalmi 
vonatkozásai közötti kölcsönhatásokat írja le 
a huszadik század elejétõl kezdve. A szerzõ 
rámutat, hogy a modern nyugati tudományt 
azok a tengerentúli kínai tudósok honosítot-
ták meg Kínában, akik Nyugaton matemati-
kai, fizikai vagy egyéb tudományos, illetve 
mûszaki doktorátust szereztek, és a huszadik 
század elején visszatértek Kínába. A hazatérõ 
kínai tudósokat a nemzeti egyetemeken az 
oktatásba és a kutatásba is bevonták. Ezáltal 
a kínai egyetemek nemcsak a tudósképzés-
nek, hanem a kutatásnak is fontos bázisai 
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lettek. Másrészt korábban azok a külföldi 
hittérítõk, akik a tizenhatodik század elején 
érkeztek Kínába, fordítói tevékenység és 
Kína felsõoktatási rendszerének fejlesz-
tése útján szintén elõsegítették a nyugati 
tudomány, különösen a matematika és a 
csillagászat bevezetését Kínában. Tovább-
menve, az elsõ kínai intézmények, amelyek 
a modern tudomány kínai terjesztésével 
foglalkoztak, tudományos társaságok voltak. 
A legbefolyásosabb a Kínai Tudományos 
Társulat (KTT) volt, amelyet kínai diákok 
1914-ben a Cornell Egyetemen alapítottak. A 
modern Kínában a legkorábbi tudományos 
kutatóintézet az 1916-ban alapított Geoló-
giai Felmérõ Intézet volt. 1922-ben a KTT 
megalapította a Nankingi Biológiai Felmérõ 
Intézetet. 1928-ban Nankingban megala-
pították az Academia Sinicát, és 1929-ben 
Pekingben megalapítottak egy másik átfogó 
kutatási intézményt – a Peking Akadémiát. Ezen 
akadémiák megalapítása a kínai tudományos 
kutatás független rendszerének kezdetét 
jelezte. 1948-ra ezeknek az akadémiáknak tizen-
hét,illetve kilenc kutatóintézetük volt.

Ezeket 1949-ben Kínai Tudományos Aka-
démia néven egybeolvasztották. Becslések 
szerint 1949-ben hétszáz hazai tudós volt 
Kínában. A 205 egyetem közül harminc-negyven 
végzett aktív kutatást. Késõbb, 1949 után a kínai 
kutatási rendszer, fõleg a Kínai Tudományos 
Akadémia, fokozatosan a magas színvonalú 
kutatás központjává fejlõdött azáltal, hogy 
kutatási intézményeket hozott létre szovjet 
minta szerint. A felszabadulás után az 1949 
és 1957 közötti idõ az oktatás és a kutatás 
szovjet modellt követõ tudományos intéz-
ményeinek felállításával telt el, de késõbb, az 
1957-tõl 1976-ig, Mao haláláig tartó jobbol-
dalellenes kampány idején súlyos ellentét 
volt a párt és az értelmiség között. A nemze-
ti tudománypolitika ezután az értelmiségnek 
a Kínai Kommunista Párt (KKP) által gyako-
rolt szigorú ellenõrzésétõl az értelmiség irá-
nyában alkalmazott liberális politika felé to-

lódott el. Leginkább ezt a politikai beavatko-
zást tekintik a legfontosabb tényezõnek, 
amely hátráltatta a tudomány intézményesü-
lését és professzionalizálódását Kínában. Az 
1978-ban tartott és Teng Hsziao-ping által ve-
zetett Nemzeti Tudományügyi Konferencia 
óta azonban a párt újra a legmagasabb prio-
ritást adta a tudomány és a technika fejlesz-
tésének, sõt célul tûzte ki az ország megfia-
talítását a „tudomány, technika és oktatás” 
stratégiája útján. A párt visszavonult túlhatal-
mi pozíciójából, és nagyobb (bár még mindig 
korlátozott) szabadságot engedélyezett a 
tudósoknak szakmai kompetenciájuk terü-
letén. A következõ fejezet azt vizsgálja, ho-
gyan fejlõdtek a KTA akadémiai osztályai 
akadémiai irányítást biztosító szervezetekbõl 
tekintélyápoló társaságokká, amit az is tükröz, 
hogy a tagsággal járó cím: akadémiai osztály-
tag helyett: akadémikus lett. Ez tükrözi a KKP 
tudomány és értelmiség irányában folytatott 
politikájának átalakulását, és arra mutat, hogy 
Kína a tudomány gyakorlatában apránként 
elfogadta a nemzetközi normákat és értéke-
ket. De a párt bizonytalan volt a tekintetben, 
hogyan tartson egyensúlyt egyfelõl az egyes 
tudósok és intézmények szabadsága és au-
tonómiája, másfelõl a tudományos közösség 
felett gyakorolt saját irányító és ellenõrzõ 
szerepe között, és ezt ma is nehezen meg-
oldható feladatnak találja. Általában véve a 
Mao utáni korban, szemben a kulturális 
forradalom idõszakával, az oktatásban végül 
is gyõzedelmeskedett a meritokrácia. A ne-
gyedik fejezet a családi háttér és az egyéni 
tanulmányi eredmény kölcsönhatását vizs-
gálja a KTA-tagok felnevelése során. Feltárja 
az oktatás állandó és univerzális szerepét, de 
ugyanakkor rámutat a családi háttér fontos-
ságára is. Szemügyre véve a kínai tudomá-
nyos elit szociális származását, megvilágítja 
azt a társadalmi és politikai hátteret, amely-
ben a tudósok mûködtek. Kiemeli, hogy a 
tudományos elit a születési helyet tekintve 
keleten koncentrálódott, mert ott magasabb 
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szintû a gazdasági és oktatási fejlettség stb. 
Érdekes jelenség továbbá, hogy Kínában az 
elitek földrajzi csoportokat alkotnak. Például 
Mao Ce-tung alatt a politikai és katonai elit 
nagyrészt Közép-Kínából jött, fõleg Hupejból 
és Hunanból, viszont a Teng Hsziao-ping 
alatt mûködõk többnyire Kelet-Kínából szár-
maztak, így Santungból, Hopejból és 
Csiangszuból. Az elit személyek szüleinek 
tanulmányi eredménye szintén fontosabb 
tényezõ volt, mint a családnak az apa foglal-
kozásával mért gazdasági-szociális háttere. A 
tudományos elit legtöbb tagja az alsóbb év-
folyamokat Kína vezetõ egyetemein, maga-
sabb szintû tanulmányait pedig lehetõség 
szerint külföldön végezte. A következõ feje-
zet a mentorok szerepét vizsgálja a fiatal tu-
dósok Kína tudományos elitjévé válásában. 
Mivel Kínában hagyomány az idõsek és ta-
pasztaltak tisztelete, a tanítványok kétkedés 
nélkül hagyják, hogy mentoraik vezessék 
õket. De a kínai mentorok nemcsak a nem-
zetközi tudomány javának normáit adják át 
tanítványaiknak, hanem az olyan értékeket 
is, mint a a KKP által megkívánt értelemben 
vett hazafiság, bonyolítva ezzel a szocializá-
ció folyamatát. Ráadásul, tekintve a szemé-
lyes kapcsolatok térnyerését, a mentorokat 
az teszi befolyásossá, hogy tanítványaikat 
felveszik az elitbe. A szerzõ azt is megmutat-
ja, hogy a mentor–tanítvány viszony, amely 
elsõsorban a kínai tradíción alapul –- a diákok 
tisztelete a tanárok iránt, a tanároké az utolsó 
szó –, hogyan akadályozta meg a diákokat 
abban, hogy független és eredeti tudomá-
nyos munkát végezzenek, és ez lehet az oka 
annak, hogy a Kínai Népköztársaságban 
dolgozó tudósok soha nem értek el a nem-
zetközi tudományos közösségben olyan 
magas státust, amilyet például a Nobel-díj 
elnyerése biztosított volna. A hatodik fejezet 
vezetõ kínai tudósok eredményeit vizsgálja, 
hogy kiderítse, teljesítményük milyen kap-
csolatban állt elért státusukkal. Rámutat, hogy 
Kína vezetõ tudósait nagyobb valószínûséggel 

szokták az alaptudományok és a civil kutatás, 
mint az alkalmazott és katonai kutatás 
területérõl megválasztani. Úgy tûnik, hogy a 
rangos intézményekben dolgozó tudósok 
nagyobb eséllyel kerülnek be az elitbe. A 
tudomány és az oktatás nemzetközi normá-
inak nemrég történt rendszeresítése óta a 
felsõfokú tanintézetek végzett hallgatói és a 
leendõ munkaadók között fokozatosan egy 
semleges válogatási eljárás került bevezetés-
re. Az a politikai jellegû feltétel, hogy az 
értelmiségiek egyszerre legyenek „vörösök 
és szakemberek”, eltûnõben van. A 7. fejezet, 
amely ezzel a vonatkozással foglalkozik, ismer-
teti a „vörös és szakember” fogalmának fejlõ-
dését, és hogy ez a fogalom hogyan befolyá-
solta a tudományos elit kialakulását Kínában. 
Tárgyalja továbbá a KTA-tagok kinevezését 
az Országos Népi Gyûlésbe és a Központi 
Népi Politikai Tanácskozó Testületbe, vala-
mint felvételét a KKP-ba. A szerzõ rámutat 
arra, hogy a KKP, miközben a politikai loja-
litásra nagy súlyt helyez, a vezetõ tudósok 
irányában mégis egy liberális politikára tért 
át, amely jobban tekintetbe veszi a tudomá-
nyos eredményeket. Ennek eredményeként 
a tudományos elitnek számos politikai meg-
tiszteltetés jutott, például képviselõi hely az 
Országos Népi Gyûlésben, tagság a Közpon-
ti Népi Politikai Tanácskozó Testületben és 
felvétel a KKP-ba. Ameddig a tudományos 
közösség nem vonja kétségbe vezetõ szere-
pét, a párt még azt is megengedné a tudo-
mánynak, hogy a nemzetközi tudományos 
normák és értékek alapján mûködjön. A szer-
zõ szerint az áttérés a „vörös és szakember” 
kritériumról a szakértelem egymagában való 
hangsúlyozására a kínai tudósok politikai 
véleményezésének megszûntére mutat. A 
következõ fejezet azokkal a tényezõkkel 
foglalkozik, amelyek érintették a KTA újabb, 
1991 óta kétévenként tartott tagválasztásait. 
Kifejti, hogy a KTA tagjai ellenálltak a párt 
nyomásának és beavatkozásának, fenntartva 
ezzel az elit integritását. Az évek során a KTA 



253

tagjai a tudományos kritériumokat – a kuta-
tás és a közlemények mennyiségével és 
minõségével mért teljesítményt – a jelöltek 
ajánlóleveleinek kiértékelésekor komolyan 
mérlegelték. A politikai kritériumok és a 
kapcsolatok a legtöbbször mellékes szerepet 
játszottak. Mindazonáltal a kiválasztásos 
rendszernek is megvannak a hátulütõi, 
ugyanis a tagok hajlamosak közeli kollégá-
ikra szavazni. Így ugyan a megválasztottak 
kétségtelenül jók, tudományos eredetiség 
szempontjából viszont nem szükségképp õk 
a legkiválóbbak. Az utolsó fejezet összefog-
lalja a tudományos elit kialakulásának folya-
matát Kínában, és vizsgálja azt a társadalmi 
szerepet, amelyet e tudóscsoport tagjai a 
szakmájukba vágó területeken és értelmisé-
giként játszottak. A szerzõ arra a következte-
tésre jut, hogy a KTA tagjainak kiválasztása 
ma olyan rendszerben történik, amely nyitott, 
tisztességes és nem részrehajló, és hogy a 
KTA jelenlegi tagjai a tudományos kutatás 
legmagasabb színvonalát képviselik Kínában. 
Megállapítja azonban, hogy a KTA tagjai 
egyes, magasabb szintû tanulmányok céljá-
ból külföldre távozott kínaiakkal összeha-
sonlítva alulteljesítettek. Elõfordul, hogy 
KTA-tagok még frissen doktorált külföldi 
kínai kutatókkal sem állják az összehasonlí-
tást. Az egyik javasolt ellenszer a tagok telje-
sítményének ösztönzése, valamint kínai ál-
lampolgárságú, külföldön dolgozó tudósok 

befogadása a színvonal emelése céljából. Ezt 
a KTA 2001-ben megkezdte. A szerzõ feltár-
ja, hogy Kínában a kulturális forradalom 
idején az alapvetõ tudományos tevékenység 
nem szûnt meg teljesen, hanem néhány tu-
dós gondoskodott továbbvitelérõl, bár akko-
riban üldözték õket. A szerzõ arra a követ-
keztetésre jut, hogy a kínai kultúra alapjában 
véve ellenálló volt az erõteljes intézményi 
változásokkal és a modernizációval szemben. 
Öt jellemzõje, nevezetesen a formalizmus a 
megismerésben, a szûklátókörû empirizmus, 
a dogmatikus szcientizmus, a feudális bürok-
ratizmus és a kényszeres ritualizmus voltak 
a legfõbb tényezõk, amelyek miatt a kínai 
tudomány messze lemaradt a fejlett országok 
mögött. Ezen változtatni kell. Mindent egy-
bevéve a könyv kiválóan megvilágítja a tu-
dományos elit kialakulását és a nemzeti 
tudománypolitika megalkotásában játszott 
szerepét a Kínai Népköztársaságban, és 
fontos kézikönyvként szolgálhat, amely a 
témában részletes információt nyújt azoknak 
a tudósoknak, akik a kínai tudomány és 
technika politikai szemszögbõl történõ 
tanulmányozásával foglalkoznak. (Cong 
Cao: Kína tudományos elitje. London: Rout
ledgeCurzon, 2004, 256 p. ISBN41532757
1, 60 GBP) 

Ved Prakash Kharbanda 
tudományos kutató, igazgatóhelyettes
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Iktári Gróf Bethlen Domokos: A’ 
Nemzeti Jóllétrõl  

A magyar reformkori gazdasági szakirodalom 
egy sajátos, a köztudatban az utóbbi idõkig 
igencsak háttérbe szorult gyöngyszemét 
vehette kézbe 2003-ban, reprint formában 
az érdeklõdõ olvasó: Iktári Gróf Bethlen 
Domokosnak (1810-1866) A’ Nemzeti Jól
létrõl címû mûvét, amely Bécsben jelent meg 
1831-ben. Mivel az eredeti könyvön csupán 

monogram (I. gr. B. D.) utal a szerzõre, így eu-
rópa-hírû közgazdánk és elmélettörténészünk 
Kautz Gyula (1829-1909) még mint anoni-
met említi, a mûvet „igen éles elméjû”-nek 
értékelõ Heller Farkas (1877-1954) azonban 
már nevesíti Bethlent.

A szerzõ a korszak egyik legnagyobb er-
délyi földbirtokosa, valamint császári és királyi 
kamarás volt, Bethlen Gábor (1580-1629) 
erdélyi fejedelem öccsének, Istvánnak (ki 
maga is fejedelem volt rövid ideig) egyenes 
ági leszármazottja. Mûve egyrészt szervesen 
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