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A reumatológia elméleti alapjai
és gyakorlatának perspektívái

A XXI. század elején az orvostudománynak 
azok a klinikai szakterületei mutatnak ki-
emelkedõ fejlõdést, melyek a legnagyobb 
mértékben és a lehetõ leggyorsabban adap-
tálják a medicina egészét átformáló új ered-
ményeket és irányzatokat. Ezen szakterületek 
között is speciális helyet vívott ki magának 
a reumatológia – ritkán látható minõségi 
változást produkálva az utóbbi évtizedben a 
mozgásszervi betegségek megismerésében, 
diagnosztikájában és terápiájában. 

Melyek azok az irányzatok, melyek az új 
évezred modern, naprakész reumatológiáját 
jellemzik? Mindenekelõtt a mozgásszervi 
betegségek molekuláris alapkutatásának 
ugrásszerû fejlõdését kell említenünk, ami a 
génszintû vizsgálatoktól a fehérjemolekulák 
funkcionális analíziséig terjed, és ami az 
ízületi belhártyán zajló immunológiai törté-
néseket, a porc- és csontszöveti, valamint a 
kötõszöveti folyamatokat egyaránt lefedi. Az 
intercelluláris kommunikáció és ezen belül 
a citokinek szerepének és jelentõségének 
megismerése döntõen járult hozzá az új 

kutatási irányvonal, a molekuláris reumato-
lógia kialakulásához. Látványosan fejlõdött 
a mozgásszervi diagnosztika is, mely meg-
próbál mindent láthatóvá, illetve mérhetõvé 
tenni, az elõbbire a mágneses rezonancia 
(MR), a komputertomográfia (CT) és az 
ízületi ultrahang vizsgálatok széleskörû elter-
jedése, míg az utóbbira a csontsûrûségmérõ 
(osteodenzitometriás) eljárások térhódítása 
szolgál egyértelmû példával. A molekuláris 
genetikai, az immunológiai és a specifikus bio-
kémiai laboratóriumi vizsgálatok már messze 
nemcsak kutatási célból történnek, hanem a 
napi rutindiagnosztika számára szolgáltatnak 
nélkülözhetetlen információkat. 

Az élõ szövetek és a reumatológiai kórké-
pek alapfolyamatainak megismerése rend-
kívül gyorsan vezet el az ezeket elõnyösen 
befolyásolni tudó evidence-based gyógysze-
rek kifejlesztéséhez és széleskörû klinikai 
alkalmazásához. Ezt bizonyítják azok a 
betegségmódosító innovatív készítmények, 
melyeket a gyulladásos megbetegedések, a 
csontritkulás (osteoporozis) vagy a porcbe-

BEVEZETÕ
Poór Gyula

egyetemi tanár, az MTA doktora
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet Semmelweis Egyetem, Budapest

poor.gyula@orfi.hu
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tegségek mindennapi terápiájában sikerrel 
alkalmazunk, és közülük is kiemelkedõ 
jelentõségûek a többnyire biotechnológiai úton 
elõállított biológiai terápiás szerek, amelyek 
a betegségek patomechanizmusában kulcs-
szerepet játszó egy-egy káros molekula 
szelektív gátlását célozzák meg. A reumato-
lógiai praxis teljességét segítik a többnyire a 
protetika bázisán felfejlõdött ortopédiai és 
gerincsebészeti mûtétek is. Az állapotfelmé-
rések, valamint az orvosi beavatkozások ered-
ményességének lemérése, dokumentálása és a 
szakmai döntéshozatalban való felhasználása 
mára már a reumatológia egészét és a rehabi-
litációt egyaránt jellemzik. Mindez egészség-
gazdasági számítások elvégzését és azoknak 
a döntéshozók és a finanszírozók felé való 
interpretálását is lehetõvé teszi. A fizioterápia 
és balneoterápia területén is elindult az ezen 
gyógymódok hatásosságának objektiválását 
igénylõ szemlélet terjedése. 

A szakterület progresszióját és jelen 
lehetõségeit volt hivatva reprezentálni az 
a tudományos ülés, melyet A molekuláris 
genetikától a biológiai terápiáig; A reuma-
tológia elméleti alapjai és gyakorlatának 
perspektívái címmel 2005. november 6-án a 
Magyar Tudomány Napjához kapcsolódóan 
tartottak a Magyar Tudományos Akadémián. 
A rendezvényre az MTA Orvosi Tudományok 
Osztálya, az Agrártudományok Osztálya és a 
Biológiai Tudományok Osztálya Környezet 
és Egészség Bizottsága szervezésében került 
sor.  A programot Petrányi Gyõzõ akadé-
mikus, a Bizottság elnöke nyitotta meg, aki 
vázolta a testület feladatait, jövõbeli terveit, 
és ismertette a Bizottság munkájának kap-
csolódását a reumatológia és a fizioterápia 
tárgyköréhez. Ezt követõen Romics László 
akadémikus, az MTA Orvosi Tudományok 

Osztályának elnöke köszöntötte a hallgató-
ságot, és kiemelte a reumatológia szakterüle-
tének igen figyelemreméltó fejlõdését, mely 
a balneoterápiától a medicina élvonalába 
történt berobbanásáig terjed. Ezután Poór 
Gyula professzor, a Bizottság titkára, az ülés 
levezetõ elnöke a reumatológus társadalom 
nevében megköszönte a lehetõséget, hogy 
a szakterület legújabb eredményeit a szak-
ma az Akadémián mutathatja be, és mint a 
szakmai program összeállítója felvezette a 
tudományos elõadásokat. 

Elsõként Falus András akadémikus a ge-
nomika és az immunomika reumatológiai 
kutatásban játszott szerepét ismertette, majd 
Poór Gyula a reumatológiai betegségek  
királynõjének tartott reumatoid artritisz pato-
mechanizmusának, diagnosztikájának és 
terápiájának bemutatásával vázolta a szakte-
rület lehetõségeit. A súlyos szervi elváltozá-
sokkal járó poliszisztémás autoimmun 
kórképekrõl és kezelésükrõl Szegedi Gyula 
akadémikus beszélt részletesen, míg Vécsei 
László akadémikus feladata a mozgásszervi 
megbetegedéseket utánzó neuropátiás fájda-
lom patomechanizmusának és terápiájának 
bemutatása volt. Végezetül Bálint Géza 
elõadása a hazánkban is többmillió beteget 
érintõ degeneratív porcfolyamat, az artrózis 
patogenesisével és a fizioterápiás kezelések 
szerepével foglalkozott. Az elõadásokat 
élénk megbeszélés követte, ahol Kovács 
Ferenc akadémikus, az MTA Környezet és 
Egészség Bizottságának korábbi elnöke és 
jelenlegi társelnöke, a Magyar Tudomány 
címû folyóirat szerkesztõbizottságának tagja 
felkérte az elõadókat, hogy tematikus blokk-
ban írják meg az elhangzott prezentációkat. 

A következõkben az elõadások szerkesztett 
szövegét közöljük a program sorrendjében.

Poór Gyula • Bevezetõ
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Az orvostudomány ma mindinkább az ún. 
komplex betegségek felé fordul. Ilyen például 
az asztma, a kardiovaszkuláris kórképek, a 
daganatos betegségek, az obesitás kóros formái, 
és nyilvánvalóan ide tartozik a reumatoid artri-
tisz is. Az autoimmun megbetegedések fejlett 
diagnosztikája alapján ezen kórképek elõfor-
dulási gyakorisága a nyugati társadalmak-
ban 5 %-ra becsülhetõ, tehát igen jelentõs 
betegségcsoportról van szó. Ugyanakkor a 
modern orvostudománnyal szembeni egyik 
legsürgetõbb kihívást éppen az autoimmun 
megbetegedések mindmáig megoldatlan oki 
terápiája jelenti. 

A genomika eszköztárának felhaszná-
lásával igen intenzív kutatómunka folyik 
világszerte abban a reményben, hogy a fenti, 
igen komplex megbetegedések esetében a 
hajlam korai felismerése révén egykor lehe-
tõség nyílhat az autoimmun megbetegedé-
sek megelõzésére, illetõleg egyénre szabott 
terápia kifejlesztésére.

Ennek a hosszú útnak a legelején járva 
is rendelkezünk számos olyan eredménnyel, 
melyek az autoimmun megbetegedések 
közös genomikai sajátosságára hívják fel a 
figyelmet (Chandonia – Brenner, 2006).

E betegségek lényegében mindegyi-
ke poligénes, multifaktoriális, hatalmas 
populációkat érint, és legtöbbjük az egyes 
etnikumokban más fenotípust (illetve endo-
fenotípus-kombinációkat) és más genetikai 
asszociációkat mutat. Az óriási kihívást a 
tudomány is csak multifunkcionálisan képes 
kezelni, egyes klinikai, laboratóriumi vagy 
akár genetikai paraméterek külön csak a 
legritkább esetekben jelentenek elegendõ 
támaszt.

 Ezt a nagyon nagy kihívást látszik ki-
elégíteni a rendszerszemléletû biológia és 
benne a genomika; a genom alapú, genom 
léptékû biológia, az emberiség intellektuális 
teljesítményeinek egyik legkiemelkedõbb sikere 
a 3. évezred kezdetén, a globalizált tudás elõ-
remutató példája. A hatalmas, naponta bõvü-
lõ, interneten elérhetõ adatbázisok, a high 
throughput technológiák (microarray, chip), 
az elképesztõ ütemben fejlõdõ bioinformatikai 
eszközrendszer, a multicentrikus tevékeny-
ség láncolatába kapcsolt intézmények („gri-
dek”) sokasága forradalmian új minõséget 
produkál a biológia minden területén. 

Az egészséges és beteg szervezet élettani 
és patológiás folyamatai (hasonlóan szinte 

Új lehetõségek A  korszerû reumA-
tológiAi kutAtásbAn: genomikA és im-

muninformAtikA/immunomikA
Falus András

az MTA levelezõ tagja, egyetemi tanár 
Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet, Budapest

MTA–SE Immungenomikai Kutatócsoport – faland@dgci.sote.hu

Buzás Edit
egyetemi docens, az orvostudományok kandidátusa

Semmelweis Egyetem Genetikai Sejt és Immunbiológiai Intézet, Budapest
buzedi@dgci.sote.hu
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minden életjelenséghez) annyira összetettek 
és annyira szerteágazóan és több szinten 
(sejten belül, sejtkapcsolatokban, szervek 
között, a szervezet és a populáció szintjén) 
reguláltak, hogy a kérdések valódi megkö-
zelítésére ma már kizárólag a systems biology 
(rendszerszemléletû biológia) kísérelhet 
meg választ adni. Ez a biológiát alapvetõen 
átható rendszerszemlélet egyedi kompo-
nensek (molekula, sejt, szerv, szervezet) 
helyett azok több szinten is regulált hálózatai-
ban gondolkodik, legyenek azok a génki-
fejezõdést szabályozó molekulahálózatok 
(lásd proteomika, metabolomika) vagy sejtek 
kapcsolatai. Minthogy ez a terjedõ „omics”  
megközelítés a hálózatok elemeinek aktivitá-
sát szimultán vizsgálja, ezeket a jelenségeket 
csak a nagy teljesítõképességû kvantitatív 
genomikai technológiákkal lehet követni. 
Ennek megfelelõen könnyen hozzáférhetõ 
hatalmas adatmennyiség kiértékelése szá-
mítógépekkel történik, mert a jelenségek 
komplexitását csak  informatikai algoritmu-
sok képesek kezelni.

Jó példa a rendszerszemléletû biológia 
és a bioinformatika elõtérbe kerülésére az 
immunológia mai története, ahol az immu-
nomika kialakulása az immungenomika/
proteomika és informatika különlegesen 
gyümölcsözõ egymásra találását láthatjuk. 
Erre példa az „intelligens” vakcinák szemünk 
láttára kibontakozó sikertörténete is.

Az eredményalapú virtuális immunrend-
szereket is igénybe vevõ kutatás potenciális 
gyógyszertargetek sokaságát fogja felszínre 
hozni az autoimmun, fertõzõ, gyulladásos, 
allergiás és egyéb klinikai kihívásokkal kap-
csolatban is.

Röviden a genomikáról

A genetika, azaz öröklésbiológia, a vertiká-
lis biológiai információátadás tudománya, 
napjainkban átlépett egy tudománytörténeti 
küszöböt. A közvetett, majd megfigyeléseken 
és kísérleteken alapuló „klasszikus” genetika 

után, a molekuláris biológiai technológiai 
forradalom nyomán bekövetkezett sok or-
ganizmus, többek között az emberi genom 
nukleotidsorrendjének gyakorlatilag teljes 
feltárása. Ez a fejlemény azzal vált mára, a 
harmadik évezred fordulójára korszakalko-
tóvá, hogy létrehozta az informatika és a bio-
lógia valóban tudományos mérföldkõszerû 
egymásra találását – a bioinformatikát.  A 
genomika nem más, mint genom alapú 
biológia és annak résztudományai (pél-
dául onkogenomika, farmakogenomika, 
immungenomika). Ez azt jelenti, hogy a 
genomika biológiai összhangzattant jelent, 
a DNS-szintû variációk és a génexpressziós 
mintázatok összességének bioinformatikailag 
értékelt összességét.

A genomikai nagyteljesítményû techno-
lógiák által produkált „adatóceán” az em-
beri gondolkodás történetében eddig 
nem tapasztalt új helyzetet teremtett. Úgy 
gondoljuk, nem véletlen, hogy a biológia 
(orvostudomány, mezõgazdaság) kérdés-
köre, a megközelítési stratégiák elérték a 
komplex informatikai megközelítés igényét, 
hiszen a biológiai rendszerek funkciói és 
mûködészavarai csak hálózatokban és azok 
modelljeivel érthetõek meg. A sejten belüli 
intracelluláris, a sejtek közötti intercelluláris 
és a szervrendszerek közti fiziológiás (neu-
ronális, endokrin, immunológiai) hálózatok 
egyébként rendkívül emlékeztetnek szocio-
lógiai hálózati rendszerekhez.

Ez a paradigmaváltás három, tudomány-
történeti értelemben egyenként is jelentõs 
elõrelépés idõbeli és motivációs egybeesése 
következtében vált reális lehetõséggé. 

Az elsõ alap a genomprogramok elsõ, „le-
xikális” szakaszának befejezése. Mint tudott, 
2001 elsõ hónapjai óta már baktériumok, az 
élesztõ, az ecetmuslica, a fonálféreg és egyes 
növények mellett az emberi genom, leg-
újabban pedig az egér, a kutya lényegében 
teljes genomiális géntérképe rendelkezésre 
áll, a világháló adatbázisaiból lehívható 

Falus – Buzás • Új lehetõségek a korszerû reumatológiai kutatásban…
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és elemezhetõ. Bár a gének annotációja 
(azonosítása) még sok idõt vesz igénybe, ez 
a lexikális tudásanyag új genetikai informá-
ciós minõséget jelent. Ma már sok tucat faj 
teljes genomját ismerjük, és internetes adat-
bázisokon el is olvashatjuk.

Emellett óriási és naponta bõvülõ adat-
bázist jelentenek a pontmutációk (single 
nucleotide polymorphism – SNP) tömegé-
nek feltárása, hiszen a minden genomban 
megtalálható milliós nagyságrendû SNP-k 
egyenként külön és független allélként, ge-
netikai markerekként kerülhetnek felhasz-
nálásra. Az emberi genomban mintegy 15 
millió SNP található. A mérés technikai kivi-
telezése ma már nagy kapacitású (high-th-
roughput) rendszerekben is megoldott. A 
2002 óta létezõ hatalmas Hap-Map projekt 
több millió SNP-t tartalmaz, és szabadon 
elérhetõ. A legtöbb haszonnal valószínûleg 
az SNP sorozatok, mintázatok együttes 
mérése és detektálása jár majd (de máris 
vannak biztató eredmények például a 
Crohn-betegség esetén). Ma már olyan teljes 
genomot is vizsgálni tudó módszerek is 
léteznek (pl. komparatív genom hibridizá-
ció – CGH), mellyel a az egyes szakaszok 
kópiaszáma is megállapítható.

A második,  a nagyteljesítményû  micro-
array (chip) eljárás, melynek speciális  
jellegzetességei nagyságrendekkel emelik 
az egyidejûleg vizsgálható gének számát, 
szerkezeti (nukleotidsorrend) és funkcionális 
(génkifejezõdés-mRNS) információk töme-
gét képes nyújtani. A génchipek (génlapok) 
rendezetten (microarray), sorokban és oszlo-
pokban kis felületen is több tízezer ismert 
nukleotidszálat tartalmaznak, ezekhez kap-
csolódik a jelzett minta nukleinsav. A leolva-
sás letapogató optikai eljárással történik.  

Végül a harmadik, a legalapvetõbb, az 
egész biológiát lényegileg átalakító eszköz-
rendszer a bioinformatika. Ez az új biosta-
tisztikai/biomatematikai megközelítés korre-
lációs, clusterképzõ eljárásokkal és egyéb, 

naponta bõvülõ szoftvermegoldásokkal 
elemzi a genomiális/expressziós adatban-
kok és a génchiptechnika által szolgáltatott 
adathalmazt, majd biológiai következtetések 
levonására alkalmas elemzést nyújt. Az egyik 
legsikeresebb szoftvereljárás az ún. disease 
pathway elemzés, ahol egyes ismert biológiai 
aktivációs utakban (például jelátviteli utak, 
sejtciklus vagy apoptózis utak, vagy akár 
limfocita-aktiváció) szereplõ komponensek 
génjeinek összefüggõ láncolatát, funkcionális 
klasztereit keresi a program. 

A bioinformatika különleges értéke az 
in silico megközelítés, tehát a nemzetközi 
adatbázisokhoz kapcsolódó számítógépes 
munka (dry lab), ahol esetleg laboratóri-
umi munkától (wet lab) elkülönülten is 
végezhetõ korszerû, kreatív, de egyben 

„génhalászaton” alapuló genomikai kutatás. 
Ez lehetõség térben (távolról) és idõben 
(régebben) végzett adatgyûjtés értéke-
lésére, és ez teszi a genomikát (együtt a 
proteomikával, metabolomikával) igazán 
integratív genomikává. Nagyon izgalmas 
a szakirodalom elemzésére fejlesztett 
szoftverek használata, amikor több száz-
ezer közlemény szövegelemzése nyomán 
kialakított „consensus hálózatokra” vetítik 
egy kísérlet eredményeit, ezzel behelyezve 
azt a „bibliomikai” hálózatba. Ezen a szinten 
találkozik az SNP (tehát DNS) mintázat  a 
génexpressziós mintázattal, és képes ki-
emelni az érintett (esetleg késõbbiekben 
gyógyszertarget) géneket a „betegségútvo-
nalban”. Így tudtak például legújabban a 
skizofrénia és a bipoláris betegség, illetve 
az autizmus genetikai mechanizmusaira 
nézve alapvetõen újat mondani.

Az immunológia,
mint kombinatorikus tudomány

A genomika/posztgenomika korszakában, 
élve az adódó technológiai, informatikai 
fejlõdéssel nem egyes géneket, hanem gén- 
és géntermékhálózatokat, mintázatokat, 
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komplex útvonalakat, érdemes vizsgálni. 
Nem véletlen, hogy az elterjedt modellként 
vizsgált, autoimmunitásra fokozottan hajla-
mos egerekben vagy transzgenikus állatok-
ban az ún. trait analízis, a funkció (vagy a 
kóros funkció) kapcsolt gének hálózatára 
utal, mint  például az inzulinhiányos cukor-
betegségben (IDDM), reumatoid artritiszben 
(RA), szisztémás lupusz eritematózuszban 
(SLE) és pajzsmirigybetegségekben, ami a 
kórképek  humán megfelelõjének poligénes 
jellege miatt nem is meglepõ.

A már ismert gének összefüggéseinek 
feltárása mellett igazi „génhalászat” is végez-
hetõ. Különbözõ stimulációkra (anti-CD3, 
anti-CD28, mitogének, ionomicin és kombi-
nációik) például a T-sejten belül eltérõ ex-
pressziós mintázatok alakulnak ki, ezek ana-
lízise révén eddig nem ismert vagy csak más 
funkciójában ismert gének tucatjait ismerjük 
fel. Mindez (a klinikai gyakorlatban például) 
predikcióra ad lehetõséget.

Az immunológus, ideértve az immunbe-
tegségekkel foglalkozó klinikust is, célja a 
szervezet védekezõ reakcióinak valamilyen 
elõrebecslése. Itt említhetõ például a pato-
génekre, a tumorra, az allergénekre, illetve 
az autoantigénekre való immunválasz, de 
természetesen az immunhiányok predikció-
ja is. Korábbi ismereteinket kiegészítve ma 
már úgy gondoljuk, hogy például a CD4+ 
helper T-sejtek széles kategóriáján belül az 
immunválasz kimenetele szempontjából 
nagyon fontosak a nagyrészt fékezõ hatású 
CD4+ CD25+ regulátoros sejtek (Treg). Csak 
a genomika, az expressziós mintázat globá-
lis analízise lesz képes jelentõs támpontot 
adni a CD4+ effektor és a CD4+ regulato-
rikus sejtek sejtbiológiai különbségére, de 
feltehetõen itt találjuk meg a funkcionális 
különbség ma még molekulárisan alig feltárt 
lényegét is. Ilyen eljárással derült ki például, 
hogy a Foxp3 gén szelektíven fejezõdik ki 
a Treg sejtekben. Ez a predikciós lehetõség 
ad új, individuálisabb megoldásokat az 

immunfarmakológia, illetve a vakcináció 
stratégiája és technológiája számára.

Az immungenomika ma már elterjedten 
használja az egyes sejtek expressziós mintá-
zatát, a sejtspecifikus immuntranszkriptomot. 

Néhány sajátosság, ami alapján az immu-
nológiát kombinatorikus tudománynak 
tekinthetjük, és ami azt kiemelten alkalmassá 
teszi informatikai elemzésre:
1. az antigénreceptorok repertoárjait kombi-

natorikus eseménysor (génátrendezõdés 
és szomatikus hipermutáció) hozza létre

2. a molekuláris és celluláris kölcsönhatások 
jól vizsgálhatóak

3. komplex genetikai és jelátviteli utak ta-
nulmányozhatóak

4. in vitro (például sejtkultúrákban) és 
in vivo (például vakcináció követése) 
kísérletek egyaránt viszonylag könnyen 
megvalósíthatóak

5. nagyszámú adat keletkezik mérésenként
6. jó modellek (például immunológiai beteg-

ségek, transzgenikus állatok)  állnak ren-
delkezésre

7. már ma is nagy betegség-adatbázisok 
(például MHC, vírusok, autoimmune 
immunom) léteznek.

Autoimmun betegségek  és  genomika 

Az autoimmun megbetegedések hátterében 
a saját antigénekkel szembeni  kóros immun-
reaktivitás figyelhetõ meg. Egy-egy autoim-
mun kórkép incidenciája önmagában nem 
magas, de mint betegségcsoport, elõfordulási 
gyakoriságuk jelentõs. 

Az autoimmun megbetegedések multi-
faktoriális eredetûek, ez számos gén és 
környezeti tényezõ együtthatását feltéte-
lezi. Mindössze néhány, kivételt képezõ 
autoimmun kórkép esetében áll egyetlen 
gén mutációja a háttérben, mint például az 
autoimmun limfoproliferatív szindróma (ALS 
syndroma) és az autoimmun poliglanduláris 
endokrinopátia kandidiászisszal és ektoder-
málisz diszpláziával járó formája (APECED 
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szindróma) esetében. Az autoimmun be-
tegségekre való öröklött hajlam vizsgálata 
egyike napjaink legkomplexebb genetikai 
vizsgálati rendszereinek. Az immunrend-
szeri betegségek háttere eredendõen igen 
összetett (elsõsorban a lókuszok nagyfokú 
alléldiverzitása miatt), melyhez még hozzájárul 
a szuszceptibilitás poligén jellege.

A ma már komplex módon, szimultán 
vizsgálható, legfontosabbnak ítélt hajlamo-
sító allélek felelõssé tehetõk korábban nem 
vizsgált allélek együttállásának tanulmányo-
zására a reumatoid artritiszes betegekben 
és kontrollszemélyekben. Ezáltal lehetõség 
nyílik egyszersmind az episztázisos génkölcsön-
hatások (a különbözõ lókuszok által kódolt 
molekulák egymással kölcsönhatásban állnak, 
és egy adott lókusznak megfelelõ genotípus 
befolyásolja a másik lókusznak megfelelõ 
fenotípust) vizsgálatára is, ami a reumatoid 
artritisz betegséghajlamának kutatásában 
nem rendelkezik hagyományokkal. 

Az autoimmun megbetegedések komp-
lexitása rendszerszemléletû megközelítést 
igényel. A nagy áteresztõképességû techno-
lógiák és számítástechnikai háttér segítsé-
gével vizsgálhatók a szabályozó hálózatok 
dinamikus kölcsönhatásai oly módon, hogy 
egyidejûleg számos kölcsönható kompo-
nens elemzése történik.

Reumatoid artritisz

A reumatoid artritisz multifaktoriális, komplex 
genetikai hátterû megbetegedés, ez számos 
gén és környezeti tényezõ együtthatását 
feltételezi. 

A több évtizedes kutatómunka eredmé-
nyeképpen mára a kóros autoimmunitásra 
való genetikai hajlam néhány általános 
sajátossága ismertté vált. 

1. A genetikai hajlam kialakításában a 
legjelentõsebb szerep a fõ hisztokompatibilitási 
rendszer (MHC) génjeinek jut. 

2. A szuszceptibilitási lókuszok jelentõs 
mértékben átfednek a különbözõ autoim-

mun megbetegedések között (így például a 
reumatoid artritisz esetében négy, eredetileg 
idiopátiás diabetes mellitusban (IDDM) azo-
nosított szuszceptibilitási lókusz, az IDDM6, 
IDDM9, IDDM13 és a DXS998 szerepét 
igazolták). Ez alapján nem zárható ki annak 
a lehetõsége sem, hogy számos kórkép 
esetében léteznek közös patogenetikai útvo-
nalak, melyek akár közös terápiás stratégiák 
célpontjai is lehetnek.

A reumatoid artritiszre való hajlam kialakí-
tásában a genetikai tényezõk szerepét iga-
zolja, hogy egypetéjû ikrekben a RA konkor-
danciája 12-15 %, míg kétpetéjû ikrekben 5 
% körüli érték. A RA-es populációs variancia 
kb. 60 %-a genetikai eredetû (Wordsworth et 
al., 2001; MacGregor et al., 2000).

A genetikai hajlam kialakításában az el-
sõdleges szerep a HLA (humán leukocita 
antigén) géneké: a teljes genetikai hajlam 
mintegy 30 %-áért a HLA régió a felelõs. A RA-
es betegek 65-80 %-ban fordul elõ a HLA DRB1* 
04 allélhordozás (szemben a kontrollokban 
megfigyelhetõ 25-34 %-os gyakorisággal). 

Egy közelmúltban végzett egész genom-
szûrés (whole genome screening) a HLA* 
DRB1-et a RA fõ szuszceptibilitási lókusza-
ként azonosította (p=0,00004). Az RA jelleg-
zetes összefüggést mutat azon HLA DRB1 
allélekkel, melyek a DR1 lánc konzervált, a 
70-74. aminosav szekvenciáját, az úgyneve-
zett „shared epitope”-ot kódolják (Gregersen 
et al., 1987). Ez a szekvenciarészlet a mole-
kula peptidkötõ gödrében található. A fenti 
szekvenciát hordozó allélek a következõk: 
a DRB1*0401, DRB1*0404, DRB1*0405, 
DRB1*0408, DRB1*0101, DRB1*0102 és a 
DRB1*1001. A DRB1*0401/*0404 genotípus a 
korai kezdetre és különösen súlyos lefolyásra 
hajlamosít. A DRB1*0401/DRX hordozók 
esetében (ahol az X egy, a „shared epitope”-
ot nem kódoló allél), 4,7-szeres a relatív 
kockázat RA-ra nézve, míg a DRB1*0404/
DRX genotípusúak ötszörös, a DRB1*0401/
DRB1*0404 heterozigóták esetében pedig 
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31,3-szoros relatív kockázattal kell számol-
nunk (Hall et al., 1996). 

A HLA DRB1 allélek öröklõdése erõs kap-
csoltságot (linkage disequilibrium) mutat egyes 
DQB1 allélekkel, mint például a DQB1*0301-
gyel (HLA-DQ7) és a DQB1*0302-vel (HLA-
DQ8) (Ilonen et al., 1990).

A nem-HLA gének közül igazoltan meg-
határozó szerepû a RA-re való genetikai 
hajlam kialakításában az NFKBIL1 lókusz. 
Ezenkívül meghatározó még az arginin → 
citrullin átalakítást végzõ peptidyl arginin deimi-
náz enzim PADI4 lókusza (Suzuki et al., 2003), 
a protein tirozin foszfatáz PTPN8 gén missense 
SNP-je (Begovich et al., 2004), valamint a szer-
ves kationtranszporter SLC22A4 és a RUNX1 
gének intron SNP-i (Tokuhiro et al., 2003). 

A fentiek mellett számos citokin például 
IL-1, IL-1 receptor antagonista, TNF-α (Cvet-
kovic et al., 2002), TNF receptor (Maury et 
al., 2003), IFN-γ (Constantin et al., 2001), 
IL-3, IL-4 (Genevay et al., 2002), IL-6 (Pas-
cual et al., 2000), IL-10, IL-18 (Sivalingam et 
al., 2003), IL-26 (Vandenbroeck et al., 2003), 
kemokinek (például RANTES, Makki et al., 
2000), kemokin receptorok (CCR5, Zapico 
et al., 2000) és más proteinek génjeiben írtak le 
RA-szel összefüggõ polimorfizmusokat.

Összefoglalás

A reumatoid artritisz korszerû kutatása, ami 
a patomechanizmus, a korai diagnosztika, a 
terápia céljait szolgálja ma és egyre inkább 
a közeljövõben a rendszerszemléletû bioló-
gián alapul. 

A sikeres reumagenomika-kutatás ma a 
klinikus, a laboratóriumi szakember és a kuta-
tó (genetikus, immunológus, molekuláris 
biológus) együttmûködõ hálózatában való-
sul meg. A grid központjában a bioinforma-
tikus áll, aki egyrészt az adatok (genetikai, 
laboratóriumi, klinikai) adatbázisokba fogla-
lását végzi, másrészt adatelemzést folytat. 
Kiszolgálja ezt a rendszert a bibliográfia 
naprakész követése, amelyet ma már számító-
gépes elemzés is képes segíteni. A rendszer 
lényegi része a biobank, ahonnan a nagy 
kohortokon alapuló mintagyûjtemények 
származnak. Mindezek együtt képezik az 
integratív klinikai genomika körvonalait.

Jelenleg az integrativ genomikai analízis 
feltételei tehát:
1. Nagy (több ezer) mintaszám (biobankok 

nélkülözhetetlensége)
2. Nagyszámú (százezres nagyságrend) SNP 

meghatározása

1. ábra • (Közel)jövõkép egy komplex reumatológiai kutatásról
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3. Teljes genomot érintõ eljárások (CGH, 
teljes genom expressziós és splice variáns 
analízisek) alkalmazása

4. Proteomikai és metabolomikai profil-
analízis

5. Informatikai feldolgozás
Fõbb ígéretek:
1. A reumatoid artritisz endofenotípusait is 

figyelembe vevõ új SNP és expressziós 
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A reumatoid artritiszt (RA) az általa okozott 
szerteágazó és súlyos klinikai kép, valamint 
a betegség számos vonatkozásban még ma 
is megfejthetetlen kialakulása és patomecha-
nizmusa alapján a reumatológiai betegségek 
királynõjének tartjuk.

A kórkép elsõsorban a fiatal középkorú 
nõket támadja meg, és hazánkban összesen 
mintegy 70-80 ezer beteg érintettségével szá-
molhatunk. Az RA egy autoimmun hátterû, 
krónikus progresszív sokízületi gyulladás 
(poliartritis), mely az ízületek destrukciója 
és deformitása révén a betegek fájdalmát, 
mozgáskorlátozottságát, rokkantságát és 
életminõségük jelentõs romlását idézi elõ 
(Harris, 2005). A kórkép nemcsak az ízüle-
teket érinti, hanem ízületen kívüli tünetekkel 
is jár. A kiserek szisztémás gyulladása (vasz-
kulitisz) például gyakorlatilag minden szerv-
ben, így a koszorúsereken és az agyi ereken 
is megjelenhet, speciális szöveti károsodást 
okozva. A tüdõkben jellegzetes diffúz kötõ-
szövetszaporulat (intersticiális fibrózis) ala-
kulhat ki, esetenként a bõrhöz és más szer-
vekhez hasonlóan kerek árnyékok az ún. 
reumatoid csomók kíséretében. A vesében 
hosszabb fennállás esetén fehérjetermésze-
tû szerves anyag, amiloid képzõdhet, a vese-
funkció jelentõs beszûkülését vonva maga 
után. Mindezek a szervi manifesztációk a 
reumatoid artritiszben szenvedõ betegek vár- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ható élettartamát mintegy tíz évvel rövidítik 
meg kortársaikhoz képest (O’Dell, 2004). 

Mit lehetett tenni a betegség ellen mondjuk 
száz évvel ezelõtt, a festõfejedelem, Pierre-
Auguste Renoir korában (1. ábra) aki a 
kórképben szenvedve élete végén már csak 
úgy tudott tolókocsiból festeni, hogy az ecse-
tet a nyomorék kezéhez kötötte (lásd Renoir 
Múzeum, Cagnes-sur-Mer)? A szalicilátokon 
kívül nem sokat, melynek mellékhatásai 
közismertek, és állítólag Renoir halálában 
is komoly szerepet játszott a szalicil okozta 
gyomor-vékonybél vérzés. Szerencsére 
az utóbbi évtizedben a helyzet alapjaiban 
változott meg, és a reumatoid artritisz kór-
folyamatának megismerésében és érdemi 
befolyásolásában szakterületünk nagyon 
komoly sikereket ért el. Mára már elmond-
ható, hogy a kezünkben vannak a betegség 
elleni fellépésnek hatékony eszközei, me-
lyek a betegség kialakulásának és kórfejlõdé-
sének (etiológia és patogenezis) mélyebb 
megismerésébõl, a korai fázisban történõ 
diagnosztikából és prognosztikából, vala-
mint az idõben elkezdett erélyes és célzott 
gyógyszeres terápiából állanak, mely utóbbi 
a biológiai terápiás szerek alkalmazását is 
magában foglalja. Az alábbiakban errõl a 
három egymást feltételezõ és segítõ kutatási 
irányról lesz szó, mely ma már nagy részben 
a rutin betegellátás szerves részévé is vált.

szöveti destrukció,
korAi diAgnosztikA és célzott 

terápiA reumAtoid Artritiszben
Poór Gyula

egyetemi tanár, az MTA doktora
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A kórfolyamat alapjainak megismerése

A reumatoid artritisz patogenezisének (Smith 
– Haynes, 2006) lefolyását didaktikusan há-
rom idõbeli szakaszra (iniciális, centrális, 
destruktív) bontjuk, azonban tudjuk, hogy 
a folyamatok egymás mellett, egymással köl-
csönhatásban is zajlanak (1. táblázat). 

Az iniciális szakban a szervezet beteg-
ségre való fogékonyságát a közös (shared) 
epitop megléte adja, ami a HLA (humán leu-
kocita antigén) β láncának 3. hipervariabili-
tási régiójában meghatározott, 70-74 kö-
zötti aminosavszekvenciát jelent. Emögött 
leggyakrabban a glutamin (Q), leucin (K), 
arginin (R), alanin (A), alanin (A) sorrend 
verifikálható. A karakterisztikus aminosav 
szekvenciát a 6-os kromoszómán lévõ, az 
MHC (major histokompatilibitási complex) 
II. osztályába tartozó speciális HLA DRB1 
genetikai szubtípusok kódolják. Ezek a HLA 
DRB1*01 (*0101, *0102) a HLA DRB1*04 
(*0401, *0404, *0405, *0408) és a HLA DRB1 

*10 (*1001). Vizsgálataink alapján elmond-

1. ábra • A reumatoid artritiszben szenvedõ Pierre-Auguste Renoir fényképe és önarcképe

ható, hogy a hazai populációban *0101 és 
a *0401 a két leggyakoribb betegségre haj-
lamosító szubtípus. 

A betegség elõidézésében a genetikai 
háttér mellett különbözõ virális (retrovírusok, 
Epstein–Barr-vírus, hepatitis B és C, humán 
herpeszvírus C, parvo vírus B19 stb.) és 
bakteriális (mikobaktériumok, E. Coli, pro-

A Iniciális szakasz (etiológia)
 • Genetikai fogékonyság
 • Exogén vagy endogén antigének 
  (pl. infektív ágensek)
b Centrális gyulladásos szakasz
 • Antigén-prezentálás és felismerés
 • Limfocita-adhézió és migráció
 • A celluláris és humorális 
  immunválasz aktiválódása
c Késõi destruktív szakasz
 • Krónikus szinovális proliferáció, 
  porc- és csontkárosodás

1. táblázat • A reumatoid artritisz patoge-
nezisének három szakasza
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teusz, chlamydia stb.) infektív antigéneknek 
is szerepük lehet. Saját vizsgálatainkban a 
hepatitis B és C vírusfertõzés szerepét írtuk le 
RA-ban, és javasoltuk az artritisz-szûrésekben 
kötelezõvé tenni a vizsgálatot (Csepregi et al., 
2000, 2004). A feltételezett patomechanizmus 
a molekuláris mimikri jelensége, mikor is az 
infektív antigén és a szervezet szöveti struk-
túrája közötti genetikai hasonlóság miatt a 
keletkezett antitestek a szervezet egyes szö-
veteivel is reakcióba lépnek (2. ábra).

A centrális gyulladásos szakaszban az exo-
gén antigén prezentálásában az említett MHC 
II. fehérjemolekulákat felszínükön hordozó 
különbözõ immunológiai sejtek (makrofágok, 
monociták, dendritikus sejtek, B-limfociták 
stb.), míg az antigén felismerésében a CD4+ 
T helper (Th) limfociták receptorai vesznek 
részt. A találkozás a Th sejtek aktiválódását 
indítja el, mely a kóros immunológiai történés 
beindulásának a kulcsa. Az utóbbi évek kuta-
tásai igazolták, hogy a Th sejtek teljes aktivá-
ciójához az antigén felismerésén túlmenõen 
egy kostimuláció is szükséges. RA esetén ezt 
a legfontosabb második szignált a CD80/86+ 
antigén prezentáló sejtek és a CD28+ T helper 
sejtek interakciója jelenti, mely folyamatot a 
CTLA-4 nagy aviditású receptor expressziója 
képes leállítani. Ezután a véráramból hazatér-
nek, vagyis az ízületi (szinoviális) membránra 
jutnak az aktiválás alatt álló Th sejtek, amihez 
a posztkapilláris venulákban a Th sejtek és 
az endothel sejtek közötti elektív adhézió és 
a kemokinek hatására az érlumenbõl történõ 
sejtkilépés szükséges. 

A legfontosabb történések helyszínén a 
szinoviális membránon a T helper sejtek akti-
válódása kétirányban folytatódik. A celluláris 
(Th1) vonalon a makrofágok/monociták 
jelentõs mennyiségû proinflammatorikus 
citokint (a gyulladást elõsegítõ kisméretû 
fehérjemolekulát), közülük is elsõsorban a 
tumor nekrózis faktor (TNF) a-t termelnek. 
A humorális (Th2) vonalon a gyulladást gát-
ló antiinflammatorikus citokinek (például: 
interleukin 4, 10,13) közremûködésével a B-
limfociták, majd a plazmasejtek aktiválódnak és 
a reumatoid artritiszre jellemzõ ellenanyagokat 
(például: reumatoid faktor, anti-filaggrin) 
termelnek. Jelen ismereteink szerint a reu-
matoid artritisz egyértelmûen Th1 túlsúlyú, 
TNF α dominanciájú kórkép (3. ábra). 

A TNF α-nak és az általa beindított cito-
kin kaszkádnak a különbözõ effektor mole-
kulák (például: prosztanoidok, kemokinek, 
adhéziós molekulák stb.) révén nemcsak az 
akut ízületi gyulladásban van kulcsszerepe, 
hanem a krónikus ízületi destrukcióban is. 
Itt az alapfolyamat a krónikus szinoviális 
sejtburjánzás (proliferáció), mely az ún. pan-
nuszképzõdést eredményezi, ami rákúszva 
az ízületeket alkotó porcfelszínre és csont-
végekre azok károsodását, adott esetben 
pusztulását hozza létre. A csontfelszívódás 
(reszorpció) létrejöttében a nagy mennyisé-
gû proinflammatorikus citokin mellett a TNF 
szupercsaládba tartozó RANKL-nak (recep-
tor activator of nuclear factor κ-B ligand) van 
újonnan felfedezett meghatározó szerepe. 
Az RA-hoz társuló porckárosodásban a ter-
melt citokinek a porcsejtek katabolizmusát 
fokozzák; a metalloproteináz enzimek 
elsõsorban a porcmátrix degradációját 
idézik elõ. 

A reumatoid artritisz etiopatogenezisé-
nek megismerésén túl, a betegség elleni ha-
tékony fellépés kulcskérdése a korai fázis-
ban történõ diagnosztika és prognosztika. 2. ábra • Az infektív antigének patogeneti-

kai szerepének feltételezett mechanizmusa 
reumatoid artritiszben (molekuláris mimikri)
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Korai diagnosztika és prognosztika

A betegség korai diagnózisának alapját ma 
is a klinikai tünetek adják, melyek közül a 
szimmetrikus kéz kisízületi és csuklótáji duz-
zanatot, valamint a reggeli kézmerevséget 
kell kiemelni (Harris, 2005). Gyanúnkat a 
betegek magasabb vörösvértest-süllyedése 
és CRP (C-reaktív protein) értéke, valamint 
a radiológiai vizsgálattal talált jellegzetes 
eltérések (ízületközeli csontvesztés és kima-
ródások) erõsíthetik meg. 

A reumatoid artritisz kórisméjének ki-
mondásához szinte nélkülözhetetlenek a 
specifikus immunszerológiai markerek, 
melyek megjelenése a patomechanizmus 
kapcsán vázolt folyamat következménye. 
Azokat a megbízható metodikával talált ellen-
anyagokat tekintjük optimálisnak, amelyek 
szenzitivitása és specificitása magas, a vérbõl 
nagyon korán, sokszor a betegség egyér-
telmû klinikai tüneteinek megjelenése elõtt 

kimutathatóak, és képesek a kórkép súlyos-
ságát, kimenetelét prognosztizálni (Scott, 
2002). Korábban a magas titerben jelenlévõ 
reumatoid faktor, míg ma az anti-citrullinált 
peptideket tekintjük a betegség legjobb la-
boratóriumi indikátorainak (van Venrooij et 
al., 2004). Az anti-citrullinált peptidek vagy 
más néven anti-filaggrinok humán autoanti-
test családjának (2. táblázat) utóbbi években 
történt felfedezése nemcsak diagnosztikai 
és prognosztikai lehetõségeinket bõvítette, 
hanem a betegség patomechanizmusáról 
alkotott elképzeléseinkre is hatással volt. A 
citrullináció a humán szervezetben fiziológiá-
san végbemenõ folyamat, mikor is sejthalál 
esetén a megnövekedett intracelluláris kalci-
umkoncentráció hatására aktiválódik a PAD 
(peptidyl arginin deimináz) enzim, és fehér-
jéket citrullinál. Az immunológia tudománya 
által egyelõre meg nem válaszolt kérdés 
csak az, hogy egyes szervezetekben miért 
képzõdnek a citrullinált proteinek (autoanti-

3. ábra • A centrális gyulladásos szakasz történései reumatoid artritiszben a szi-
noviális membránon. Az aktivált Th sejtek szerepe a celluláris (Th

1 
) és humorális 

(Th
2 
) immunválasz elindításában
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gének) ellen ellenanyagok, míg másokban 
nem, valamint az, hogy ezek az autoantites-
tek milyen szerepet töltenek be a reumatoid 
artritisz kórfolyamatában. Saját munkacso-
portunk vizsgálatában az RA-ban szenvedõ 
betegek anti-filaggrin pozitivitása és a HLA 
DRB1 antigén shared epitopjainak hordozá-
sa között szignifikáns összefüggést találtunk, 
ami azt jelzi, hogy az antigén-prezentálásnak 
kiemelkedõ jelentõsége lehet az anti-filaggrin 
képzõdésben (Schmidt et al., 2006). 

Az RA korai diagnosztikájában az anti-
citrullinált peptidek népes családjából elsõ-
sorban az anti-ciklikus citrullinált peptidet, 
valamint újabban az anti-vimentint tartjuk a 
legértékesebbnek. Az anti-filaggrin pozitivi-
tást a HLA DRB1 shared epitópok meglétével, 
a magas gyulladásos aktivitással, a kiterjedt 
klinikai tünetekkel és a röntgenen észlelt 
korai elváltozásokkal együtt a betegség sú-
lyosságát elõrejelzõ prognosztikai faktorként 
is felhasználjuk (Rojkovich et al., 2000). 

Természetesen a korai diagnosztika és 
prognosztika azért lett kiemelkedõ fontos-
ságú a betegséggel kapcsolatban, mert ma 
már rendelkezünk azokkal a hatékony 
terápiás készítményekkel, melyek idõben 
elkezdve a betegség progresszióját megállít-
hatják, és a beteg szenvedéseit érdemben 
befolyásolhatják. 

Erélyes és célzott gyógyszeres terápia

A reumatoid artritisz kezelésében a gyógy-
szeres és a nem-gyógyszeres eljárásokat 
együtt alkalmazzuk. A nem-gyógyszeres 
lehetõségek közül a krónikus, hullámzó 

kórképben kiemelendõ a betegségre és az 
életmódbeli tényezõkre vonatkozó beteg-
felvilágosítás és a betegek pszichés vezeté-
sének a jelentõsége, melyekkel a beteget 
partnerré tudjuk tenni a gyógyítás folyama-
tában. Ezek mellett gyógytorna és egyéb 
fizioterápiás kezeléseket, segédeszközöket 
alkalmazunk, illetve a beteg állapotától füg-
gõen ortopédiai beavatkozásokra kerülhet 
sor. A gyógyszeres kezelésben a tüneti szer-
ként használt nem-szteroid és szteroid gyulla-
dásgátlók, valamint az ún. betegségmódosító, 

„bázisterápiás” készítmények egyaránt fontos 
szerephez jutnak (4. ábra).

Tekintettel arra, hogy a betegség progresz-
szióját a kezdettõl számított elsõ hat-tizenkét 
hónapban tudjuk a legjobban befolyásolni, 
ezért a korai erélyes bázisterápia jelenti a 
betegek számára a legnagyobb esélyt (Smo-
len – Steiner, 2003). Ez különösen igaz rossz 
prognózisú betegség fennállásakor. A beteg-
ségmódosító készítmények közül elsõként 
mindig a konvencionális szereket alkalmaz-
zuk, elsõsorban a Th limfociták és a makrofá-
gok citokintermelését csökkentõ metho-
trexátot és leflunomidot. Ezen készítmények 
hatástalansága esetén nyúlunk az ún. bioló-
giai szerekhez, melyek a betegség kialaku-
lásában szerepet játszó egy-egy folyamatba 
célzottan avatkoznak be (O’Dell, 2001). 

Ma a legfontosabb biológiai terápiás 
vonalat a celluláris (Th1) immunválaszban 
kulcsszerepet játszó TNFα blokkolása, vala-
mint a humorális immunválaszban megha-
tározó B-sejtek (CD20+) gátlása jelenti. Az 
anti-TNFα terápia részben monoklonális 

        AUTOANTITEST  ANTIGÉN

anti-perinucleáris faktor (APF)
anti-keratin antitest (AKA) filaggrin (filament aggregating protein)
anti-filaggrin antitest (AFA)
anti-citrullinált fibrin (ACF) fibrin
anti-citrullinált vimentin (a-Sa) vimentin
anti-ciklikus citrullinált peptid (a-CCP1 és 2)  ciklikus citrullinált peptid

2. táblázat • Az anti-citrullinált peptidek (anti-filaggrinok) és autoantigénjeik humán családja



1183

ellenanyagok (infliximab, adalimumab), 
részben szolubilis TNFα receptor (etaner-
cept) révén kivitelezhetõ (Nash – Florin, 2005). 
Világszerte több mint egymillió beteget kezeltek 
már ezen biológiai terápiás szerekkel, és a ko-
rábban alkalmazott készítményekhez képest 
RA-ban is jóval nagyobb hatékonyság és prog-
ressziógátlás volt általuk elérhetõ (Feldmann 
et al., 2005). A potenciális mellékhatások 
közül a fokozott infekcióveszélyre, így a lap-
pangó TBC fellángolására kell elsõsorban 
odafigyelni (Hochberg et al., 2005). A TNFα 
blokkoló készítmények ma már a hazai bete-
gek számára is hozzáférhetõvé váltak. 

A célzott biológiai beavatkozások a reu-
matoid artritisz patogenetikai történéseinek 
más lépéseire is kiterjednek. Így biztató, illetve 
eredményes próbálkozások történtek az 
antigén-prezentálás és felismerés, a kosti-
muláció és a limfocita-adhézió és migráció 
gátlása, valamint a késõi destrukcióban 
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Autoimmun betegségek esetében a szervezet 
immunrendszere a T-sejtjei (celluláris) és/
vagy ellenanyagai (humorális) révén a saját 
alkotóelemei (sejtjei, szövetei, szervei) ellen  
indít tartós támadást, miután zavart szen-
ved a gazdaszervezettel szembeni toleráns 
magatartása. Az autoimmun kórfolyamat 
valamennyi szervet, sejtet tönkreteheti, így 
a klinikai orvostudomány teljes vertikulátu-
mában találkozik a problémakörrel. A több 
mint nyolcvan autoimmun kórkép a felnõtt 
lakosság kb. 5 %-át érinti Magyarországon; 
ez közel 400-500 ezer beteget jelent. 

Az autoimmun betegségek idült termé-
szetû kórképek, progresszív lefolyásúak, 
sokszor az életet közvetlenül veszélyeztetik, 
idõnként rokkantságot okoznak, és az élet-
minõséget alapvetõen negatívan befolyásol-
ják. Az autoimmun betegségek szakmai, 
anyagi, össztársadalmi kihívása igen nagy, az 
ezzel kapcsolatos tehertételt az Egyesült Álla-
mokban az onkológiai és a kardiovaszkuláris 
betegségek ellátási gondjai mellé helyezik.

Az autoimmun betegségek egyik cso-
portját a poliszisztémás – korábban az ún. 
kötõszöveti betegségek elnevezéssel illetett 

– kórképek alkotják. Az ebben a csoportban 
lévõ autoimmun betegségekre jellemzõ a 
sokszervi érintettség és az, hogy a megtáma-
dott autoantigének általános sejtmag, cito-
plazma, sejtmembrán alkotórészek, vagyis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a sejtmûködésben szerepet játszó ubiquiter 
fehérjék, enzimek. A poliszisztémás be-
tegségek klasszikus képviselõje a szisztémás 
lupusz eritematózusz (SLE).

Az SLE autoimmun folyamat, amelyben 
a szervezet számos antigén struktúráját – ki-
emelten a sejtmag és citoplazma alkotóele-
meit – autoantitestek és T-sejtek támadják 
meg. A betegség sok szervet (ízület, bõr, nyál-
kahártyák, vese, idegrendszer, véralakele-
mek, sejtmembránok stb.) érint, igen válto-
zatos klinikai képpel jár, progresszív és az 
életet akutan is veszélyeztethetõ állapotot 
jelent. Az SLE incidenciája és prevalenciája 
igen eltérõ, sok tényezõ befolyásolja. Ma-
gyarországon 5-6000 SLE-s beteggel lehet 
számolni, vagyis nem tartozik a gyakran 
elõforduló autoimmun kórképek közé. (Sze-
gedi, 2004).

Az SLE egyik legjellegzetesebb tulajdon-
sága a nagyon nagyfokú klinikai fenotípus-
változatosság (egy populáción belül), de 
fenotípus-variabilitás figyelhetõ meg a 
különbözõ népcsoportok között is. Eltérõ 
sajátosságokkal jellemezhetõk az afrikai, az 
európai-amerikai, a mexikói és a kínai SLE-s 
betegek.

Az SLE-s betegek és a többi poliszisz-
témás autoimmun beteg életkilátásainak 
a jelentõs javulása következett be az el-
múlt húsz évben, ami a komplex terápiás 

A poliszisztémás Autoimmun betegsé-
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lehetõségek bõvülésére, az autoimmun 
destruktív folyamatok kedvezõ befolyáso-
lására vezethetõ vissza (Kiss et al., 1999). A 
rendelkezésre álló intenzív immunmodu-
lációs és antiflammatorikus kezelésekkel, 
hagyományos és újabb immunszuppresszív 
készítményekkel, plazmaferézisekkel és a 
nagy dózisú gammaglobulinokkal, újabban 
pedig a biológiai készítményekkel (Szegedi, 
2005) képesek vagyunk arra, hogy az auto-
immun betegségek akut klinikai történéseit 
közel elfogadható mértékben kontrolláljuk. 
E terápiás eszköztár napról napra bõvül, de 
nem mentes a problémáktól, hiszen igen 
sok, idõnként meglehetõsen komoly mellék-
hatást idézünk elõ az immunmodulációval 
(infekciók, daganatok). A legfontosabb 
nehézsége a jelenlegi terápiának az, hogy 
alapvetõen nem tudja megszüntetni az 
immunpatológiai folyamatot, továbbá nem 
tudja leállítani az idült szervi destrukciót, és 
gyakorlatilag alig van hatásos kezelés az 
idült fibrotizáló folyamatokkal szemben. 
Mitõl válhatna eredményesebbé a terápiánk? 
Úgy gondoljuk, hogy néhány alapvetõnek 
mondható terápiás stratégia feltételeit kellene 
megteremteni.
1. Az okokat befolyásoló, a patogenetikai 

láncolatot korrigálni képes terápiára lenne 
szükség. 

2. Az effektív terápiát a betegség igen korai, 
olyan stádiumában kellene elkezdeni, 
amikor az immunológiai szabályozási 
rendellenességek még könnyebben be-
folyásolhatók. 

3. Végezetül olyan terápiás lehetõségek 
számára indokolt utat találni, amelyek 
jobban harmonizálnak a klinikai fenotípus-
variábilitásokkal, az egyéni, individuális 
sajátosságok fokozottabb figyelembe vé-
telére kellene törekedni.
A felsorolt kívánságok megvalósításának 

feltétele, a poliszisztémás autoimmun beteg-
ségek, köztük az SLE patogenezisének 
tisztázása. Hosszú idõn keresztül a patogene-

zisrõl a klinikai megfigyelések alapján annyit 
tudtunk, hogy multifaktoriális betegség, amit 
genetikai-hormonális és környezeti tényezõk 
által elõidézett immunológiai szabályozási 
rendellenességek váltanak ki.

Genetikai jellemzõk 

Az SLE-s betegek családjaiban figyelték meg, 
hogy a betegségnek genetikai vonatkozá-
sai vannak. Kiderült, hogy az SLE-s beteg 
családtagjai között gyakrabban fordul elõ 
SLE vagy egyéb autoimmun betegség. Az 
egypetéjû ikrek között 25-58 %-ban jelent-
kezhet együttesen a betegség, míg az SLE-s 
beteg testvéreinek kb. hússzor nagyobb az 
esélyük, hogy betegek legyenek, mint az 
átlagpopulációnak (Szegedi, 2004).

A klinikai megfigyelések egyértelmûvé 
tették, hogy a genetikai hajlam mellett külsõ 
tényezõk, így infektív ágensek, gyógyszerek 
és hormonális (nõi dominancia) hatások 
által elõidézett, immunológiai szabályozási 
rendellenességek azok, amelyek az immun-
rendszernek a saját szervezettel szembeni 
toleranciájának elvesztésével, igen változatos 
autoimmun folyamatot indítanak el. Az SLE 
tehát egy olyan poliszisztémás autoimmun 
betegség, amely patogenezisét tekintve multi-
faktoriális okokra vezethetõ vissza, amelyben 
a poligénes anomáliák külsõ tényezõkkel és 
hormonális hatásokkal kiegészülve komplex 
immunológiai zavart hoznak létre. Hogy 
miben nyilvánul meg ez az immunológiai sza-
bályozási rendellenesség SLE-s kórképben, 
ezt tüntettem fel az 1. táblázatban.

Az SLE-s betegek immunológiai rend-
ellenességei sokirányúak, de van néhány 
kiemeltebb, sarkalatosnak mondható szabá-
lyozási eltérés, amelyek csomópontokat 
jelentenek. Ezek a csomópontok megfigyel-
hetõk a humán SLE esetekben, de kirajzolód-
tak a spontán lupuszos egértörzsekben is. 
Alapvetõ az a tény, hogy a maganyaggal 
szemben a B-sejtek anti-DNA-t termelnek 
(tolerancia-vesztés), igen fontos mechaniz-



1187

mus a T-sejtek apoptózisának zavara, a 
képzõdõ autoantigének és immunkomple-
xek fiziológiás eltávolításának károsodása. 
Nagy jelentõséggel bír, hogy az autoreaktív 
folyamatban a T helper és B-sejtek egymást 
támogató és egymástól független hatásainak 
intenzitása fokozódik (amplifikáció), és a 
sokszervi léziókban az egyes target szervek 
(vese, idegrendszer, bõr, szív stb.) érzékeny-
sége klinikailag is meghatározóvá válik. 

Nem véletlen, hogy a lupuszos egerek 
betegségérzékeny gén(allél)-jeinek kere-
sése is  már célzottan ezen csomópontokkal 
kapcsolatba hozható lókuszokra irányultak. 
Miben lehet összegezni a lupuszos egereken 
kapott genomiális kutatásokat? Mindenek-
elõtt abban, hogy a lupuszra legalább két 
tucat betegségérzékeny lókusz a jellemzõ, 
amely lókuszok, ill. az itt elhelyezhetõ 
allélvariánsok különbözõ immunológiai 
sajátosságokért felelõsek. A genomiális 
vizsgálatok arra is rámutattak, hogy az érintett 
lókuszok más autoimmun betegségekben 
is involválódhatnak. A lupuszos egerekbõl 
nyert genetikai eredményekbõl arra lehetett 
következtetni, hogy a többes allél variánsok 
egymásra hatva episztatikus interakciók révén 
egy érzékenységi küszöböt elérve, ill. azt 
meghaladva megteremtik az autoimmun 
kórkép spontán fellépésének esélyeit (Mo-
han, 2001).

A genom szekvenciaszerkezetének a hu-
mán genom részleges feltárulkozása, a fenti 

kérdések reális megválaszolásának lehetõsé-
gét elérhetõ közelségbe hozta.

A genomiális vizsgálatok SLE vonatkozá-
sában is két irányból közelíthetõk meg. Egyik 
logikus kiindulás, hogy a vizsgálatok kiindu-
lási alapjául a spontán-egér SLE modellek 
adatai (Rioux – Abbas, 2005) vagy a humán 
SLE jellemzõnek mondható immunológiai 
szabályozási rendellenességei szolgálnak. 
A másik, mind kiterjedtebben alapot nyújtó 
módszer a génhalászat alkalmazása annak 
érdekében, hogy az SLE-s betegek genomiá-
lis állományának átvizsgálásával a gyanús 
lókuszok, a feltételezett régiók, az ún. kan-
didáns gének (allélek!) megjelölésre kerülje-
nek, és hogy a betegségérzékeny génvari-
ánsok identifikálása megtörténhessen. 

A humángenom-vizsgálatok végsõ és 
legfontosabb célja természetesen az, hogy 
tisztázódjon, a poligénes elváltozások mit 
rejtenek magukban; milyen gének (allél-
variánsok), milyen típusú (genotípusú) szer-
kezeti és milyen funkcionális immunológiai 
abnormitásokat elõidézve járulnak hozzá 
(és milyen mértékben) az SLE patogenetikai 
láncolatához.

Az ún. linkage vizsgálattal a gyanúsított 
gének és jelzõ markerek kapcsoltságát 
keresik, felhasználva az olyan családokat, 
ahol legalább két testvérben fordul elõ az 
SLE. A genom térképszerû megszerkesztésére 
egy-egy betegség, így az SLE-érzékeny génjei-
nek megtalálására, pozicionálására, és a 
különbözõ népcsoportok esetleg eltérõ 
sajátosságainak felderítésére igen-igen nagy 
energiabefektetésre és türelmet igénylõ 
kutatásra van szükség. A hajlamosító gének 
hosz-szabb ideig mint feltételezett kandidáns 
gének szerepelnek, amelyekrõl bizonyítani 
kell, hogy az adott esetben, így az SLE-ben 
az adott gén allél-polimorfizmusa szignifi-
kánsan eltér a genetikailag nem nagy különb-
séget mutató normál populációtól.

A részletek mellõzése mellett, felhasz-
nálva az eddigi kutatási eredményeket, né-

• Perifériás toleranciazavarok
• Autoreaktív T- és B-sejtek fokozott 

aktivitása
• Autoantitest-képzõdés
• Csökkent immunkomplex-eltakarítás
• T- és B-sejtek.makrofágok biokémiai 

anomáliái
• Innate immunitás zavara

1. táblázat • Immunológiai rendellenes-
ségek szisztémás lupusz eritematózuszban
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hány kiemelhetõ tanulságot szeretnék az 
SLE-re vonatkoztatva levonni. A nagy erõfe-
szítések ellenére viszonylag kevés génvari-
áns szerepkörét sikerült eddig véglegesen 
bizonyítani. A meggyanúsított lókuszok és 
az ún. kandidáns gének száma nem kevés, 
de a betegségérzékeny gének pontos pozi-
cionális, szerkezeti és funkcionális azonosí-
tása várat magára (Tsao, 2003).

A komplement szisztémához tartozó, 
többségében korai faktorokat kódoló 
gének mûködészavarai jelenthetnek igen 
erõs prediszpozíciót az SLE kialakulására. 
A 6-os kromoszóma 21-es régiójában talál-
ható gének asszociációja, ezen belül is a 
DRB1*1501/DQB1*0602 polimorfizmusa 
emeli az esélyhányadost. Az Fcγ receptor 
polimorfizmusai az immunkomplexek csök-
kent eltakarítási kapacitásukkal, továbbá a 
PDCD1 (programmed cell death) és a PARP 
(poli-ADP-ribóz-polimeráz) gének alléljei 
a T-sejtek toleráns viselkedésének zavarát 
elõsegítve (T- és B-sejt amplikáció) járulnak 
hozzá az SLE kialakulásának nagyobb rizi-
kójához. (Tsao, 2003)

A kutatások eddigi eredményei alap-
ján megállapítható, hogy az autoimmun 
betegségek, köztük az SLE is, poligénes 
természetûek. Nincs egyetlen gén, amelynek 
az eltérése önmagában magyarázhatná az 
SLE kialakulását. A poligénes elváltozások 
döntõ többségükben allélvariánsok, olyan 
polimorfizmusok, amelyek az immunológiai 
szabályozásokat eltérõ szinteken befolyásol-
ják, és ha ezek együttesen egy feltételezett 
küszöbszintet elérnek, akkor az így fennálló 
autoimmun hajlam lehetõvé teszi a betegség 
kialakulását.

Meg kell említenem, hogy az SLE mellett 
egyéb autoimmun betegségekben, így a I. 
típusú diabétesz mellituszban (DM), szkle-
rózis multiplexben (SM), Crohn-betegségben 
és a reumatoid artritiszben (RA) is széleskörû 
betegségérzékeny-allél kutatás folyik, és 
amint az várható volt, egyes génvariánsok 

– a különbözõ betegségekben – kölcsönösen 
elõfordulhatnak, ami alapján még inkább 
megerõsödni látszik az a klinikai tapasztalat, 
hogy az autoimmun betegségek patoge-
nezisében, hasonló genetikai anomáliák is 
fellelhetõk, és ez a betegségek gyakoribb 
társulási hajlamát is magyarázhatja.

Az egyes autoimmun betegségek, így az 
SLE patogenetikai hátterének felderítésében 
nagy segítséget nyújtanak a chip-techniká-
val végzett génexpressziós vizsgálatok. 
Egy sejt (SLE-s beteg T-sejtjei stb.) génjei 
sokaságának (több ezres) aktuális ex-
pressziós profilját lehet meghatározni. Az 
SLE-s betegek sejtjeinek génexpressziós 
profilját vizsgálva többen (Baechler et al., 
2003; Bennett et al., 2003) azt észlelték, hogy 
az interferon α szabályozási folyamatában 
részt vevõ gének fokozott expressziója 
következik be, amit összefüggésbe tudtak 
hozni a betegség aktiválódásával, és ezt 
elnevezték SLE-s interferon-szignatúrának. 
Késõbb ezt például Sjögren-szindrómás 
betegek sejtjein is észlelték. Ez egyúttal 
magyarázatát is adja annak a tapasztalat-
nak, hogy interferon α kezelés közben 
miért léphet fel gyakrabban SLE (Kirou et 
al., 2005).

A különbözõ autoimmun betegségek 
(SLE; RA; SM; DM) génexpresziós profiljait 
összevetve (Aune et al., 2003), az az érdekes 
eredmény adódott, miszerint a különbözõ 
autoimmun betegségek között hasonlóságot 
lehet felfedezni, így az SLE szignatúra mellett 
az ún. autoimmun szignatúra fogalom (2. 
táblázat) is megszületett (Aune et al., 2004). 

Ezek a megfigyelések arra engednek 
következtetni, hogy az egyes autoimmun 
betegségek poligénes szabályozásainak ele-
mei között átfedések lehetnek, így azonos 
patogenetikai útvonalakat feltételezhetünk, 
amelyek reményt jelentenek a közös terápiás 
célpontok számára.

A különbözõ autoimmun betegségekben 
megfigyelhetõ genomiális hasonlóságokat 
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magyarázni lehet azzal, hogy a betegségér-
zékeny allélek és a génexpresszióban jellem-
zõnek talált profilok között átfedések vannak, 
továbbá, hogy ezek az allélvariánsok klaszte-
rekben helyezkednek el (Becker et al., 1998). 
Ezekkel a genomiális megfigyelésekkel 
értelmezni lehet azokat a régóta meglévõ is-
merteket, hogy miért találkozunk azzal, hogy 
egy betegben több autoimmun betegség lép 
fel, miért léteznek az ún. overlap-szindrómák. 
Mindezek mellett, vagyis a jogosan feltételezett 
közös-hasonló patogenetikai láncszemek 
mellett keresni kell azokat az allélvariánsokat 
is, melyek konkrét autoimmun betegségre, pl. 
az SLE-re specifikusak.

Ennek felderítése óriási erõfeszítést, anya-
gi befektetést igénylõ feladat, hiszen a 
vizsgálatok kivitelezéséhez a betegek és a 
vizsgálati minták többezres sokaságára van 
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A mozgásszervi megbetegedések differen-
ciál-diagnosztikájában gyakran komoly ne-
hézséget jelent egyes neuropátiás kórképek 
korai felismerése. Különösen sok gondot 
okoz a végtagokban jelentkezõ fájdalmakkal 
járó kórképek esetében a diabétesz okozta 
fájdalmas neuropátia. A szegmentális elhe-
lyezkedés miatt a kezdeti herpes zoster 
infekció, illetve annak késõi utóhatásaként 
a poszt-zoszteres neuralgia megnehezítheti 
az egyes betegségek elkülönítését. Gondot 
jelenthet továbbá a betegségek differenciálá-
sában a fej-nyak tájékon jelentkezõ atípusos 
fájdalmakkal induló, majd ebbõl kialakuló 
occipitális vagy trigeminális neuralgia. Az 
alábbiakban áttekintjük a fájdalmak elkü-
lönítését patomechanizmusuk alapján, vala-
mint a tényeken alapuló orvoslás szabályait, 
figyelembe véve az említett kórképekben a 
fájdalomcsillapítás korszerû lehetõségeit.

A FÁJDALOM TÍPUSAI ÉS JELLEMZõI

Nociceptív fájdalom

A Nemzetközi Fájdalom Társaság (IASP) 
meghatározása szerint a nociceptív fájdalom 
olyan pszichofiziológiai jelenség, melynek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neurobiológiai alapja a nociceptio, a 
szövetkárosító ingerek (noxák) percep-
ciója. A noxákat a bõrben, az izmokban, 
a fasciákban, az ízületekben, a csonthár-
tyákban, a különbözõ zsigerek hámjában 
és falában elhelyezkedõ nociceptorok 
érzékelik. A magas ingerküszöbû noci-
ceptorok a vékony velõs hüvelyû (Aδ) és 
velõtlen (C) rostok perifériás termináljai. 
A nociceptív fájdalom sérülést, gyulladást 
követõen jelentkezik, s élettani szem-
pontból hasznos, az életet védõ szerepet 
ellátó fiziológiás jelenség. Figyelmeztet a 
kialakult vagy fenyegetõ szövetkárosodás-
ra, s annak elhárítását célzó magatartást és 
reflexeket vált ki. A nociceptorok élesen 
elkülönülnek az alacsony ingerküszöbû 
elsõdleges érzõ neuronoktól, melyek me-
chanikus (vibráció, nyomás) vagy termikus 
(hideg, meleg) ingerekre aktiválódnak. 
Az alacsony ingerküszöbû, vastag mielin 
hüvellyel rendelkezõ axonok (Aβ) gyors 
információáramlást tesznek lehetõvé a 
perifériáról a központi idegrendszerbe, de 
nem kapcsolódnak a fiziológiás fájdalom 
kialakításához. Az Aβ rostok aktivációja 
normál körülmények között csak a nem 

mozgásszervi megbetegedéseket 
utánzó neuropátiás fájdAlmAk pA-

tomechAnizmusA és terápiájA
Tajti János

egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinika Szeged
MTA–SZTE Neurológiai Kutatócsoport – tajti@nepsy.szote.u-szeged.hu

Vécsei László
 az MTA levelezõ tagja, tanszékvezetõ egyetemi tanár

Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinika Szeged
MTA–SZTE Neurológiai Kutatócsoport – vecsei@nepsy.szote.u-szeged.hu

Tajti – Vécsei • Mozgásszervi megbetegedéseket utánzó…



Magyar Tudomány • 2006/10

1192

fájdalmas érzéskvalitások létrehozását 
eredményezi (Woolf, 1997). 

Neuropátiás fájdalom

A neuropátiás fájdalom alatt értjük azon fáj-
dalomformát, melynek oka az idegrendszer 
sérülése vagy mûködéscsökkenése. Ezen 
definíció szerint a károsodás bekövetkez-
het a szomato-szenzoros pályarendszerben 
a C- és az Aδ rostok területén (perifériás 
idegrendszer), illetve a spino-thalamo-
kortikális rendszer bármely szintjében 
(központi idegrendszer). A neuropátiás 
fájdalomnak védõ szerepe nincs, így kró-
nikus szenvedéshez vezethet (Cruccu et al., 
2004). A neuropátiás fájdalom prevalenci-
anagysága pontosan nem ismert, becsült 
adatok alapján az átlagos populáció 1-1,5 
%-a érintett (Bowsher, 1991; Carter – Galer, 
2001). Amíg a fájdalom akutan jelentkezve 
a szervezet legfontosabb védekezõ me-
chanizmusa, a krónikus fájdalom mögött 
tartós egészségkárosodás keresendõ. A 
három hónapnál hosszabb ideje tartó, fo-
lyamatosan fennálló fájdalmat nevezzük 
krónikusnak. A neuropátiás fájdalomban 
szenvedõ betegeknek nagymértékben 
romlik az életminõségük (Meyer-Ros-
berg et al., 2001). A krónikus fájdalomtól 
szenvedõ páciens sajátosságai: folyamatos 
panasz a fájdalomra; különbözõ testtartá-
sok felvétele, mely a beteg tapasztalatai 
szerint a fájdalmat csökkentik; a pana-
szok gyakrabban kifejezettebbek, mint a 
mögöttük észlelt elváltozások; megválto-
zott életforma, fokozott ingerlékenység, 
alvászavar, étvágytalanság, szorongás és 
depresszió. A neuropátiás fájdalom je-
lentkezhet spontán vagy kialakulhat inger 
hatására. A spontán jelentkezõ fájdalmat a 
betegek „égõ”/„lüktetõ”/„hasogató”/ „áram-
ütésszerû” szavakkal jellemzik. Pareszté-
ziának tartjuk a nem fájdalmas fonák-
érzést (például hangyamászásszerû), a 
dizesztézia a fájdalmas fonákérzést fedi 

(például égõ-parázsló). A stimulus kivál-
totta fájdalom mechanikus, termikus vagy 
kémiai ingerek hatására keletkezik. Az 
allodinia esetében fájdalmat egyébként 
nem okozó inger hatására kellemetlen 
fájdalom alakul ki. A hiperalgézia fokozott 
fájdalomérzést jelent, enyhe fájdalmas 
stimulus esetén. A neuropátiás fájdalom 
tüneteit az idegi sérülés következtében 
kialakuló kóros idegrendszeri aktivitásfoko-
zódással magyarázhatjuk. A neuropátiás 
fájdalom diagnózisának felállítása során 
fontos jel a károsodásnak megfelelõ te-
rületen kialakuló érzészavar, valamint az 
anamnézisben szereplõ idegkárosodáshoz 
vezetõ alapbetegség, mint például a diabétesz 
mellitus vagy herpes zoster.

KLINIKUM

Herpes zoster (övsömör, HZ)

Varicellainfekciót követõen a vírus inaktív 
állapotban visszamarad a spinalis hátsógyöki 
érzõ ganglionokban (DRG) és a ggl. trigemi-
náléban (Gasser-dúc). Bókay János már 
1928-ban pusztán epidemiológiai alapon 
feltételezte a HZ és a varicella közös etiológiá-
ját. A késõbbi korok modern vizsgálati 
módszerei sejtését igazolták. Ismeretlen és 
ismert (immunszuppresszió, paraneoplaziás 
szindróma, tumormetasztázis a gerincoszlop 
csigolyáiban) aktiváló tényezõk hatására a 
vírus az axontranszport segítségével eljut 
az ideg ellátási területének megfelelõ der-
matómába. A bõrben „erythema, vesicula, 
crusat stádiumokon” át jellegzetes elváltozást 
okoz. A bõrjelenségek elõtt már akár egy 
héttel erõteljes fájdalmak jelentkezhetnek, 
melyek a lokalizációnak megfelelõen utá-
nozhatnak degeneratív gerincoszlopi vagy 
végtagízületi megbetegedéseket. A bõrtünetek 
lezajlását követõen egy hónappal még mindig 
meglévõ fájdalmakat nevezzük poszt-zoszte-
res (PZN) vagy poszt-herpeszes neuropátiás 
(PHN) fájdalomnak. 
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Diabétesz okozta
fájdalmas polineuropátia (PDN)

PDN esetében a felsõ végtagokon „kesztyû”-, az 
alsó végtagokon „zokniszerû” lokalizációban 
jelentkeznek a fájdalmak és az érzészavarok 
(tactilis, algeticus, vibratios) disztál felé fo-
kozódó jelleggel. A kórkép hátterében – a 
perifériás idegben – metabolikus funkcióza-
var okozta mielin- és/vagy axonkárosodás 
van. A betegség, fõleg kezdetekor végtag 
kisízületi megbetegedéseket mimikálhat.

Trigeminusz neuralgia
(arcidegzsába, TN)

A trigeminusz ideg területén, rendszerint fél-
oldalon jelentkezõ, igen heves, villámcsapás-
szerû, rövid ideig tartó fájdalmakból álló ro-
ham, melyet a fájdalmas arc eltorzulása kísér-
het (tic douloureux). Pontos etiológiája nem 
ismert, de feltételeznek vírusfertõzést, vasz-
kuláris kompressziót vagy demielinizációt a 
n. trigeminusz agytörzsi belépési régiójában. 
Gyakran atípusos módon kezdõdik (a nyak, 
a vállak mozgása, a rágás provokálja a prozo-
palgiát), differenciál-diagnosztikus nehézsé-
get jelentve, mivel sokszor csak évek múlva 
alakulnak ki az említett jellegzetes tünetek.

Terápiás elvek
a neuropátiás fájdalmakban

A neuropátiás fájdalom igen gyakori beteg-
ség (a traumás idegsérülést követõen a pá-
ciensek 5 %-ában, a szklerózis multiplexben 
szenvedõ betegek 28 %-ában, syringomielia 
esetén 75 %-ban, gerincvelõsérülést követõ-
en 70 %-ban, stroke után 8 %-ban, és diabéte-
szes neuropátiától szenvedõ betegek 20-30 
%-ában alakul ki neuropátiás fájdalom). 
A szokványos analgetikumokra ezen 
fájdalomforma alig reagál. Ez a tény a már 
meglévõ farmakonok (antidepresszánsok, 
antiepileptikumok) új indikációs területen 
való alkalmazásához vezetett. A Neuro-
lógiai Társaságok Európai Szövetségének 

ajánlása alapján a neuropátiás fájdalomban 
az antiepileptikumok, antidepresszánsok 
és opiátok alkalmazása megkísérelhetõ a 
tényeken alapuló orvoslás szempontjait 
figyelembe véve (Cruccu et al., 2004).

Az Amerikai Neurológiai Akadémia (Ame-
rican Academy of Neurology) beosztása a bizo-
nyítékok három szintjét határozta meg, melyekre 
javaslatokat fogalmazott meg. 

BIZONYÍTÉKOK

I. osztályú bizonyíték: egy vagy több jól ter-
vezett, randomizált kontrollált klinikai 
vizsgálat, illetve az ilyen tanulmányok 
szisztematikus áttekintésén (metaanalízis) 
alapuló bizonyíték.

II. osztályú bizonyíték: jól tervezett, megfi-
gyelésen alapuló tanulmányok, melyek-
ben egyidejûleg kontrollcsoport is szerepel 
(esetkontroll, kohort vizsgálatok).

III. osztályú bizonyíték: szakértõi vélemé-
nyeken, esetsorozatokon, esetismerteté-
seken, és nem egyidejû, hanem korábbi 
kontrollcsoporthoz hasonló vizsgálatokon 
alapuló bizonyíték.

JAVASLATOK

1. Kötelezõ: a betegellátás olyan alapvetõen 
elfogadott eleme, mely mögött nagyfokú 
klinikai bizonyosság áll (I. osztályú vagy II. 
osztályú bizonyíték áll rendelkezésre olyan 
esetekben, ahol randomizált vizsgálat nem 
végezhetõ).

2. Ajánlott: a betegek kezelésére vonatkozó 
olyan javaslat, mely közepesen erõs klinikai 
bizonyosságot feltételez (II. osztályú vagy 
III. osztályú bizonyítékon alapuló erõs 
konszenzus).

3. Végezhetõ: olyan terápiás stratégia, melynek 
klinikai hasznossága bizonytalan, nem kö-
vetkezetes vagy egymásnak ellentmondó 
bizonyítékok vannak. (Doody et al., 2001)

A fenti szempontrendszereket figyelembe 
véve, valamint áttekintve az elektronikus adat-
bázisokat (Medline, Web of Science, Coch-
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rane Library) az alább felsorolandó keze-
lési lehetõségekre van mód (Beniczky et al., 
2005; Finnerup et al., 2005). Összehasonlítási 
értéknek azt a számot tekintjük, amely meg-
adja, hogy hány beteget kell kezelni ahhoz, 
hogy az elsõben 50 %-os fájdalomcsökkenést 
érjünk el (number needed to treat – NNT) (Alt-
man, 1995; Cook –  Sackett, 1995). 

ANTIDEPRESSZÁNSOK

1. Triciklikus antidepresszánsok (TCAs)

A TCA vegyületek gátolják a biogén-aminok vis-
szavételét, és erõteljesen befolyásolják a nátrium 
ioncsatornák mûködését. Ennek megfelelõen 
erõsítik a gerincvelõi hátsó szarvi gátló folyama-
tokat, és csökkentik a perifériás szenzitizációt. A 
TCA hatóanyagú gyógyszerek kontrollált tanul-
mányok alapján hatékonyak voltak PHN-ben, 
PDN-ben, poszt-masztektómiás és poszt-stroke 
(centrális) fájdalmakban. Negatív eredményt 
adtak gerincvelõsérülést követõ, humán 
imundeficiencia vírus (HIV) okozta és a 
végtagok amputációja után kialakuló fantom 
fájdalom esetében. Fájdalommal járó poline-
uropátiákban a szerotonin és a noradrenalin 
újrafelvételét egyformán gátló TCA farmako-
nok jobb eredményt adtak (NNT: 2,1), mint 
a fõként csak noradrenerg komponensûek 
(NNT: 2,5). PZN-ben hasonló folyamat volt 
megfigyelhetõ (egyformán gátló TCA, NNT: 
2,5; noradrenerg TCA, NNT: 3,1) (Beniczky 
et al., 2005; Finnerup et al., 2005). 

2. Szelektív szerotoninújrafelvétel-gátlók 
(SSRIs)

Az SSRIs és a kevert szerotonin- és noradrena-
lin-visszavételt blokkolók (SNRIs) nem váltot-
ták be a hozzájuk fûzött reményt (SSRIs, NNT: 
7,0; SNRIs, NNT: 4,0) (Finnerup et al., 2005).

ANTIEPILEPTIKUMOK

1. Gabapentin

A gabapentin a centrális szenzitizáció mér-

séklése útján csökkenti a neuropátiás fájdal-
mat. A feszültségfüggõ kálcium ioncsatorna 
(VGCCs) α

2
δ alegységéhez kapcsolódik a 

gerincvelõi Rexed-féle I-es és II-es laminá-
ban, a nociceptorok centrális végzõdéseiben 
(Beydoun – Backonja, 2003). PDN-ben, 
két nagy tanulmány alapján hatékonynak 
tûnik (Beniczky et al., 2005). A különbözõ 
perifériás neuropátiás típusokat összegezve 
nagy dózis esetén az NNT: 3,8 (Finnerup et 
al., 2005). 

Egy kisebb cross-over vizsgálat során 
PDN-ben a gabapentint a TCA-hoz tartozó 
amitriptylinnel hasonlították össze. Nem 
találtak statisztikailag szignifikáns különb-
séget a fájdalom intenzitásának csökkenését 
alapul véve a két gyógyszer között (Morello 
et al., 1999). 

2. Pregabalin

A pregabalin a központi idegrendszer-
ben a hyperexcitabilis neuronok VGCCs 
α

2
δ  alegységéhez kapcsolódik, és így 

gátolja a kálciumbeáramlást. Ennek követ-
keztében csökken a neurotranszmitterek 

– a glutamát, a noradrenalin és a P-anyag 
– felszabadulása. Így a kóros idegrendszeri 
aktivitásfokozódás normalizálásán keresztül 
csökkenti a perifériás neuropátiás fájdalmat. 
PHN-ben két nagy vizsgálat szerint, valamint 
PDN-ben hatásosnak bizonyult (NNT: 4,2) 
Mellékhatásprofilja kedvezõ, az esetenként 
kialakuló álmosság, szédülés, gyengeség 
csak kisfokú és átmeneti jellegû. Könnyen és 
biztonsággal adagolható farmakon (Sabido-
David et al., 2004).

3. Carbamazepin

A carbamazepinek a depolarizációt követõen, 
a feszültségfüggõ nátrium ioncsatornák inak-
tiválásával csökkentik a neuronok magas 
frekvenciájú repetitív tüzelését. Mérséklik 
továbbá az excitátoros neurotranszmitterek 
felszabadulását, és növelik a szerotonin ki-
áramlását. TN-ben hatékony (NNT: 1,8) és 
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az újonnan diagnosztizált páciensek 70-90 
%-ában gyors kedvezõ választ eredményez, 
de egyéves utánkövetést tekintve a pácien-
sek 40 %-a a mellékhatások miatt felfüggeszti 
az alkalmazását. A kedvezõbb mellékhatás 
profilú oxcarbamazepinnel jelenleg is foly-
nak a nemzetközi vizsgálatok (Beniczky  et 
al.. 2005; Finnerup et al,, 2005).

OPIÁTOK

Az opiátok a leszálló – elsõsorban a periakve-
duktális szürkeállományból (PAG) a gerinc-
velõ hátsó szarvához haladó – gátló pályák 
mûködését befolyásolják. Egyre több az adat 
a szájon át adott opioidok kedvezõ hatásáról 
neuropátiás fájdalomban. 

1. Morfin szulfát

A morfin szulfátot hatékonynak véleményezték 
PHN-ben, PDN-ben és fantomfájdalomban 
(NNT: 2,5) (Finnerup et al., 2005).

2. Oxycodon

Az oxycodon tisztán m receptor agonista, PHN-
ben, PDN-ben kiváló eredményt mutatott, 
hatása vetekszik a morfinéval (NNT: 2,6) 
(Finnerup et al., 2005).

3. Tramadol

A tramadol centrálisan fellépõ analgetikum, 
mely közvetlenül az opiát és közvetetten a mo-
noaminerg rendszerre hat. Vizsgálatok szerint 
PHN-ben és PDN-ben kedvezõ tulajdonságú 
vegyület (NNT: 3,9) (Boureau et al., 2003).

LIDOKAIN

A lidokain fájdalomcsillapító hatása a periférián 
a nátrium ioncsatornák gátlásán nyugszik. 

Felszíni kezelési formában (tapasz) a lido-
kain szükségszerûen alkalmazható terápiás 
forma PHN-ben (Galer et al., 2002). 

Perifériás neuropátiás fájdalomban szen-
vedõ betegek kezelési stratégiájának meg-
határozásakor a következõ szempontokat kell 
figyelembe vennünk:

1. Kiemelkedõ minõségû randomizált kont-
rollált vizsgálatok metaanalízisének ered-
ményeibõl kell hogy kiinduljunk.

2. Sokkal erõteljesebb legyen az új farmakon 
fájdalomcsillapító hatása, mint a korábban 
alkalmazott gyógyszeré volt.

3. A fájdalomcsillapító hatás folyamatos 
legyen.

4. Kevés és enyhe legyen a mellékhatás.
5. A terápia javítsa a beteg életminõségét.
6. Az alkalmazott gyógyszer ára alacsony 

legyen.
A perifériás neuropátiás fájdalom kezelési al-
goritmusát az  1. ábra mutatja be.

1.ábra • A perifériás neuropátiás fájdalom 
kezelési algoritmusa – Perifériás neuropátiás 
fájdalom kezelésekor az elsõdlegesen al-
kalmazható szer a gabapentin/pregabalin 
vagy a triciklikus antidepresszánsok (TCA). 
Esetleges TCA kontraindikáció vagy ha-
tástalanság esetén gabapentin/pregabalin 
választható. TCA kontraindikáció vagy TCA 
és gabapentin/pregabalin hatástalanság 
esetén tramadol, oxycodon, morfin a terá-
pia sorrendje. Lidokain tapasz kiegészítõ 
kezelési módként alkalmazható poszt-her-
peszes neuropátiában (Finnerup et al., 2005).

Tajti – Vécsei • Mozgásszervi megbetegedéseket utánzó…
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Perifériás neuropátiában a fájdalomcsök-
kentés hatékonyságát és az életminõség 
megõrzését alapul véve a farmakonok 
jelenlegi alkalmazási sorrendje a következõ: 
pregabalin/gabapentin>tramadol>opiátok> 

triciklikus antidepresszánsok (Finnerup et al., 
2005). 
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Az artrózis olyan különbözõ etiológiájú, egy-
mást átfedõ ízületi betegségek csoportja, me-
lyek patológiája és klinikai kimenetele igen 
hasonló. Végkimenete az ízületi porc tönkre-
menetele, de nemcsak a porcot, hanem 
az ízület minden alkotórészét érinti. Sokak 
szerint az artrózis számos ízületi betegség végál-
lapota, az ízület elégtelensége, mint ahogy 
szív- vagy veseelégtelenségbe torkollhat szá-
mos szív- vagy vesebetegség (Brandt, 2000).

A primer vagy idiopátiás artrózis pontos 
okát nem ismerjük. Szekunder artrózishoz 
vezethetnek ízületi sérülések, az ízület túlter-
helése, az ízületi gyulladások, fejlõdési rend-
ellenesség, csont-ízületi diszplaziák például 
csípõízületi diszplázia, anyagcsere és hormo-
nális betegségek például hemokromatózis, 
akromegália, hipotireózis stb. (Brandt, 2000; 
Dougados, 2005).

A primer artrózist is feloszthatjuk lokalizált és 
generalizált formára: ez utóbbi háromnál  több 
ízületet érint. A kéz több ízületét érintõ artrózist 
is lokalizáltnak tartjuk (Brandt, 2000).

Klinikai artrózisnak csak azt az artrózist  
nevezzük, mely fájdalmat okoz, a csak radio-
lógiai tüneteket okozó elváltozást nem. Az 
artrózis radiológiai és klinikai tünetei között 
rendkívül laza az összefüggés.

Az artrózis epidemiológiája

Ma a világon mintegy 135 millió artrózisos 
beteggel számolhatunk. Bár az artrózis nem 
a porc elöregedésének következménye,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mint ahogy az arterioszklerózis sem az erek 
elöregedése az életkor növekedésével. A 
radiológiai és a klinikai artrózis egyre gyako-
ribbá válik, a 65 éven felüliek 80 %-ában 
találunk  artrózisra utaló radiológiai tüneteket 
(Brandt, 2000). Tudnunk kell azonban, hogy 
a radiológiai artrózisesetek  20 %-a jár csak 
klinikai tünetekkel (Brandt, 2000).  Bár ma 
csak a klinikai tünetekkel járó artrózist tarjuk 
betegségnek, valószínû azonban, hogy ez a 
szemléletünk hatékony prevenciós illetve 
terápiás módszerek felfedezésével változni 
fog. Elõrejelzéseink szerint 2020-ra az artrózi-
sos betegek száma megkétszerezõdik (Agel 
et al., 2003), részint az idõsebbek számának 
növekedése, részint a  civilizációs ártalmak 
növekedése miatt. A gyermek- és fiatalkori, 
de a késõbbi életkorban bekövetkezõ sport- 
és közlekedési balesetek gyakran vezetnek 
szekunder artrózishoz.  

A primer artrózis kialakulásában a fenti 
okok nem játszanak szerepet. 45-50 éves ko-
rban kezdõdik, legtöbbször a térdet, kezet, 
csípõt, s a gerincet érinti, a bokák, csuklók, 
könyökök primer artrózisa igen ritka.

Az artrózis tünetei és diagnosztikája

Az artrózis jellegzetes tünete a terhelésre, 
fõleg hosszabb ülés, fekvés utáni felkeléskor 
jelentkezõ „indítási” fájdalom, mely az elsõ 
néhány lépést vagy a mozgást nehézzé teszi, 
de aztán az ízület „bejáródik” (Dougados, 
2005). Állandó, különösen nyugalomban 

Az Artrózis pAtogenezise
és fizioterápiás kezelése

Bálint Géza
az MTA doktora, fõorvos

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest
balintg@orfi.hu
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is fennálló fájdalom kísérõ gyulladásra utal 
(Földes et al., 1992).  Jellegzetes az érintett 
ízület csontvégeinek deformálódása, az ízület 
instabillá válása s mozgáskorlátozottsága. Az 
instabilitás és mozgáskötöttség nemegyszer 
együtt fordul elõ (Dougados, 2005).  

Radiológiailag az artrózist
– az ízperemeken növõ, kezdetben porc-

metaplázia révén keletkezõ, késõbb 
elcsontosodó osteofiták,

– a porcpusztulás következtében az ízületi 
rés lelapulása,

– valamint a szubkondrális csont megvas-
tagodása és szklerózisa jellemzi.
Az artrózis diagnózisának megkönnyí-

tésére klasszifikációs kritériumokat haszná-
lunk (Brandt, 2000).

A primer artrózis etiológiája 

Az artrózis legfontosabb kockázati tényezõit, 
melyek közül kiemelkedik az életkor szere-
pe, az 1. táblázat tartalmazza. Az obezitás 
(túlsúlyosság) a csípõ, de fõleg a térdartrózis 
kockázatát lényegesen megnöveli (Brandt, 
2000). Öt kg súlycsökkenés a térdartrózis 
kockázatát 50 %-kal csökkenti (Felson et al., 
1992). Dokkmunkások, bányászok térd-, 
földmûvesek csípõ-, míg szövõnõk ujjart-
rózisa ismert.  Sportolók közül futballisták, 
hosszútávfutók, súlyemelõk térd- és csípõ-
ízületi artrózisa, dzsúdózók ujjartrózisa gya-
kori. A térdartrózis fontos kockázati tényezõje 
a négyfejû combizom (m. quadriceps) gyen-
gesége. Ez az izom stabilizálja a térdízületet, 
s idõsebb korban való gyengülése hozzájá-
rulhat a térdartrózis kifejlõdéséhez, ugyan-
akkor térdízületi fájdalom, illetve duzzanat 
reflexesen azonnal csökkenti a quadriceps 
izomerejét.  A quadriceps erõsítése ugyan-
akkor csökkenti a térdfájdalmat, és javítja a 
funkciót (Lozada, 2005). Egyes adatok szerint 
a C- és D-vitaminok hiánya az artrózis prog-
resszióját növeli (Brandt, 2000). 

A genetikai tényezõk szerepe az artrózis 
kutatásban az utóbbi években elõtérbe ke-

rült. Egypetéjû ikreken végzett, valamint 
populációs vizsgálatok bizonyítják, hogy az 
öröklõdés szerepe az artrózis manifesztáló-
dásában 50-65 %, és ebben az egyes gének-
nek és poligenetikus öröklõdésnek egyaránt 
szerepe van, sõt az öröklõdés az egyes 
ízületek érintettségét is meghatározhatja 
(DiCesare – Abramson, 2005). Kondrodisz-
pláziákban a 2. típusú kollagént kódoló gén, 
a COL2A1 mutációi mutathatók ki. A kolla-
gén 9-et és kollagén 11-et kódoló COL9A1, 
COL9A2, COL11A1 és COLL11A2 gének 
mutációinak szerepe nagyon valószínû. Ezek 
mellett a porc felépítésében és funkcióiban 
fontos szerepet játszó aggrecan (AGC1), 
a porckötõ protein (CRTL-1), a D-vitamin 
receptor (VDR), az ösztrogén receptor (ER), 
az inzulinszerû növekedési faktor (IGP-1), 
a matrilin-1 és a transzformáló növekedési 
faktor (TGFβ1) génjei mutációinak szerepe 
is komolyan felmerül (Bateman, 2004). Az 
ún. small leucin rich proteinek (SLRP): a 
decorin, fibromodulin, lumican, biglycan 
befolyásolják a kollagénrostok felépítését 
és funkcióit, megkötik a növekedési fakto-
rokat, és így alapvetõen befolyásolják a porc 

• életkor
• nõi nem
• nagyobb ízületi sérülés
• korábbi gyulladásos ízületi sérülés
• metabolikus és endokrin betegségek
• túlsúlyosság
• az ízület túlterhelése
• a térd esetében a m. quadriceps 

gyengesége
• nem megfelelõ ízületi propriocepció 

(neurogán arthropátia)
• genetikai tényezõk
• kongenitális ízületi, illetve cson-

trendszeri rendellenessségek, disz-
pláziák

1. táblázat • Az artrosis legfontosabb 
kockázati tényezõi
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fejlõdését és növekedését. A matrilin fehérje-
család, különösen a matrilin-1 és matrilin-
3, integrálja a kollagén, valamint a porc 
alapállományának proteoglikán szerkezetét 
(Bateman, 2004).

Legújabban a szignál transzdukcióban 
szereplõ anyagokat kódoló gének mutációi 
kerültek az érdeklõdés kereszttüzébe. Igen 
jelentõs e téren John Loughlin munkája, aki eze-
ket az újabb kutatásokat kitûnõen foglalta össze 
(Loughlin et al., 2006). A 2q kromoszómán 
található FRZB gén kódolja a szérum „frizzle 
related protein 3”-at (SFRP3), amely a Wnt 
ligandjának antagonistája. A Wnt szekretált 
glikoprotein, és fontos szerepe van a kon-
drogenezisben. Az SFRP3-mal kontrollálják 
a kondrociták érését. Az FRZB génmutációi 
csökkentik a Wnt hatását, és az FRZB nem-szi-
nonim SNP-i (single nucleoid polymorphism), 
a nõk csípõartrózisát okozzák. Az asporin 
(ASPN) a porc extracellularis matrix protein-
jei (ECM) közé tartozik, a korábban említett 
SLRP családba a decorin és biglycan csoport 
tagja (Loughlin et al., 2006), és a 9q 22.31 kro-
moszómán lévõ ASPN gén kódolja. Az ASPN 
gén D14-es allélje japánokban csípõartrózisra 
hajlamosít, míg a D13-as allélnek éppen el-
lenkezõleg, protektív hatása van.  A D14-es 
allél kódolta asporin gátolja a TGFβ signallin-
got, mely indukálja az aggrecan (AGCI) és 2. 
típusú kollagén (COL2AI) gén expresszióját. 
Tudjuk, hogy mind az aggrecan, mind a 2-es 
típusú kollagén alapfontosságú  alkotóeleme 
az  ízületi porcnak.

A calmodulin intracelluláris protein, mely 
Ca++-t köt meg és reagál egy sor más intra-
celluláris proteinnel. A CALM1 gén a 14q24-
q31kromoszómán helyezkedik el. A calmo-
dulin 1 növeli az aggrecan, az aggrecan gén 
(AGC1) és a 2. típusú kollagén szintézisét 
az ízületi porcban, így érthetõ, hogy a 
calmodulint kódoló CALM 1 egyes SNP-i 
artrózisra ható fogékonyságot okoznak. A  
CALM 1 expressziója artrózisos  porcban 
fokozott, de T-alléljének transzkripciós 

aktivitása csökkent. A  CALM 1 bizonyos  
SNP-i csípõartrózisra hajlamosítanak. Mind a 
CALM 1 T-allélje, mind a AGC 1  D14 allélje 
az aggrecan és 2. típusú  kollagén csökkent 
szintéziséhez vezet, hisz az AGC 1 és COL2A1 
expressziójának csökkenését  okozzák. A 
CALM1 TT monozigóta státus az ASPN  D14 
alléljével párosulva az érintettek kockázatát 
tizenháromszorosára emeli. Kérdés, hogy az 
ASPN és CALM1  asszociációk Ázsián kívül 
is elõfordulnak-e. Az FRZB, ASPN és CALM1 
gének szignál transzdukción keresztül fejtik 
ki hatásukat. A szignál transzdukciós utak 
modifikálódnak, és ez új utakat nyithat meg 
az artrózis terápiájában.

Az artrózis patológiája

Korai artrózisban a porcfelszín irregulárissá vá-
lik, a porcfelszín felület több  helyen  behasad. 
Késõbb ezek a hasadékok mélyülnek, a  porc 
ulcerelálódik, sokszor a szubkondrális cson-
tig. Reparációs kísérlet következményeként a 
kondrociták osztódnak, klaszterekben jelen-
nek meg. Az ízperemeken csontos osteofiták 
képzõdnek, melyeket újonnan képzõdõ 
hialin és rostos porc fed be. Korai artrózisban 
– a porc öregedési folyamatával ellentétben 
– a porc  víztartalma nõ. A 2. típusú  kol-
lagén rostok vékonyabbak, mint az egész-
séges porcban, és a kollagén rostrendszer 
lazábbá, rendezetlenebbé válik (DiCesare 
– Abramson, 2005).  Késõi artrózisban az 1-es 
típusú kollagén aránya  növekszik, az alapál-
lomány a proteoglikán koncentrációja felére 
csökken, kevesebb proteoglikán aggregátum 
észlelhetõ. A keratán-szulfát koncentráció csök-
ken, a kondrociták proteoglikán szintézise  a 
még éretlen porc képzõdésére jellemzõ. 

Kalcium pirofoszfát-dihidrát és kalcium-
hidroxiapatit kristályok gyakran találhatók 
artrózisos porcban. E kristályok jelentõsége 
nemcsak gyulladásos epizódok elõidézésében, 
illetve a kalcifikálódó porc nagyobb sérü-
lékenységében rejlik. Frank Rutsch és Robert 
Terkeltaub (2003) rendkívül sok párhuzamot 
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talált az érelmeszesedés és porcmeszesedés 
között. Az arterioszklerózisra jellemzõ intima 
meszesedésben kalcium apatit kristályok 
találhatók, ami a porc pettyezett meszesedést 
okozó apatitit arthropatiájának megfelelõje, 
míg a diabéteszben, krónikus veseelégtel-
enségben jelentkezõ media meszesedés a 
lineáris porcmeszesedést okozó kondrokal-
cinózissal vethetõ össze.

Az  érelmeszesedés, illetve porcmesze-
sedés hasonlóságai a következõk:

– kisfokú gyulladás,
– a kalcifikációgátlók genetikus hiánya,
– a rezidens sejtek, vagyis az erekben a vasz-

kuláris sima-izomsejtek, illetve a porcsejtek 
megváltozott differenciálódása,

– anorganikus foszfát felesleg.

Az artrózis patogenezise

Philip G. Conaghan és munkatársai (2005) azt 
vetik fel, hogy a szubkondrális csont ereinek  
betegsége gyorsítja az artrózisos folyamatot, 
és az artrózisos betegek csökkent túlélése 
a csatlakozó szív- érrendszeri betegségnek 
köszönhetõ. A radiológiailag detektálható 
artrózis és az arterioszklerózis súlyossága 
között ugyanis szoros összefüggés áll fen 
(Cerhan et al., 1995).

Az alacsony születési súly mind artrózis, 
mind szív- és érbetegségek  kockázati ténye-
zõje, valószínûleg azért, mert a szöveti fejlõdés 
megváltozott programozása áll mindhárom 
jelenség hátterében, mások szerint a stro-
masejtek megváltozott lipidanyagcseréje kö-
vetkeztében elõálló differenciálódási  zavar 
az artrózis egyik fontos tényezõje (Apsden et 
al., 2001). Mary S. Beattie  és munkatársai (2005) 
szerint hiperkoleszterinaemiás statin szedõkön 
gyakrabban keletkezik és progrediál az artrózis; 
ebben a hiperkoleszterinaemiának s nem a 
statinszedésnek van szerepe. 

Kétségtelen, hogy a szubkondrális csont 
törése okozta porc-táplálkozási zavar  fontos 
szerepet játszik az artrózis progressziójában, 
de a  vénás pangás és az artrózisos betegek 

fokozott véralvadékonysága is fontos ténye-
zõ  (Conaghan et al., 2005).  A szubkondrális 
csont elváltozása, az intraosseális  nyomás 
fokozódása csökkenti a csont lökhárító 
szerepét, és ez a porc sérüléséhez vezet. Erre 
utal, hogy artrózisos betegek MRI képein 
rendkívül gyakori a csontvelõödéma. Ennek 
hátterében a szövettani vizsgálat csontnekróz-
ist, fibrozist, töredezett csont-trabekulákat talált 
(Zanetti et al., 2000). 

Mechanikus sérülés vagy gyulladás? 
Melyik az elsõdleges? Az artrózis európai 
nomenklatúrája nem-gyulladásos, degen-
eratív betegségre utal, míg az angolszász 
irodalomban használatos osteoartritisz 
elnevezés gyulladásra. Mindkét folyamat 
felismerhetõ az  artrózis klinikai és patoló-
giai megjelenésében, évtizedek óta eldön-
tetlen vitát képez azonban, hogy melyik az 
elsõdleges. Talán döntõ adatot szolgáltat eh-
hez a vitához Maria J. Benito és munkatársai 
(2005) legújabb munkája. A szerzõk tíz igen 
korai és tizenöt késõi térdízületi artrózis-
ban szenvedõ beteg szinoviális szövetét 
vizsgálták. Megállapították, hogy a korai 
kórformában szignifikánsan kifejezettebb 
a gyulladás, nagyobb az ízületi belhártya 
CD4+ és CD8+ T-sejtes és makrofág-infil-
trációja, kifejezett az ér-újdonképzõdés, a 
vaszkuláris endotheliális növekedési faktor, 
az 1-es intercelluláris vaszkuláris adhéziós 
molekula expressziója,  a gyulladásban 
igen fontos szerepet játszó IL-1β és TNFα 
citokineket termelõ sejtek száma, valamint 
COX-2 enzim expressziója. A gyulladás kivál-
tó tényezõit nem vizsgálták; legkézenfek-
võbb, hogy CPPD, illetve hidroxiapatit 
kristályok indítják el a gyulladást. Korábbi 
vizsgálatokból tudjuk, hogy az  artrózisos 
kondrociták is termelnek IL-1β-t és TNFα-t 
illetve az ezek generálódásához szükséges 
enzimeket, a caspase-1-et és a TNFα konver-
táló enzimet, a TACE-t, valamint más gyulladá-
sos mediátorokat, így nitrogén-monoxidot 
(NO) és prosztaglandinokat (DiCesare 
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– Abramson, 2005).  Különösen fontos sz-
erepe van az NO-nak, mely gátolja mind a 
kollagén, mind a proteoglikán szintézist, ak-
tiválja a mátrix metalloproteinázokat (MMP), 
és fokozza a porcsejtek apoptózisát.

A biomechanikai teória

A porc degenerációját mind  a normális porc 
fokozott terhelése, mind az abnormális porc 
(például hipotireózisos, akromegáliás, kond-
rodiszpláziás porc) normális igénybevétele 
okozza. Normális porc fokozott igénybevé-
tele  mögött állhat normálistól eltérõ ízület 
(diszplázia, ízületi tengelyeltérés és instabil, 
hipermobil ízület, statikai rendellenesség) 
vagy  ismétlõdõ trauma (például foglalkozási 
túlterhelés vagy kisebb sérülések). 

A porcnak nincs ideg- és érellátása. A 
mechanikai nyomás „érzékelése” biokémiai 
úton történik: az α5 β1 integrin a mechano-
receptor molekula: a nyomás ioncsatornákat 
nyit meg, foszforilálódnak  a fokális adhéziós 
molekulák, a fokális adhéziós kinázok, vala-
mint a paxillin és β-katenin tirozinja (Lee et 
al., 2000).  Ezt IL-4  autokrin szekreciója kö-
veti, mely molekula II. típusú receptorához 
kötõdve hiperpolarizálja a kondrociták sejt-
hártyáját.  Ezt aggrecan mRNS termelõdése 
és a matrix-metalloprotein 3 (MMP-3) szint 
csökkenése követi. Az artrózisos kondrociták 
membránja ezzel ellentétben depolarizáló-
dik, az aggrecan-termelõdés nem követke-
zik be. Hogy a porc ismétlõdõen fokozott 
terhelését meddig tudják a kondrociták, illetve 
az alapállomány kompenzálni, nem tudjuk. 
Számos szerzõ megállapította azonban, hogy 
ismétlõdõ, fokozott terhelés és mikrotraumák 
következtében ugyanaz következik be, 
mint korai artrózisban: a porc víztartalma, 
proteoglikán tartalma elõször megnõ, a 
porcsejtek osztódnak, a kollagén rosthálózat 
szétzilálódik, majd proteoglikán tartalma 
csökken, a sejtek nekrotizálódnak. A trauma 
IL-1, TNFα, NO fokozott elválasztásához ve-
zet, s innen a porcdegeneráció ugyanazon 

a módon zajlik, mint szinoviális gyulladás 
esetén. A degradáló enzimek fõképp az IL-1 
hatására választódnak el.

Az MMP-k, – melyeket a kondrociták vá-
lasztanak el – közül az MMP-1, MMP-8, de 
különösen az MMP-13, melyeket kollagená-
zoknak is hívunk, hasítják  a II. típusú 
kollagént. A hasított natív kollagént aztán az 
MMP-2 (gelatinase A) az MMP-9 (gelatinase 
B) és az MMP-3 (stromelysin) és a cathepsin 
B hasítja tovább. Ha plasminogenbõl plasmin 
képzõdik, ezzel karöltve az MMP-k a porc 
alapállományt is gyorsan degradálják.

Az aggrecanázok, az ADAMTS-4 és 
ADAMTS-5, az aggrecanokat hasítják az alap-
állományban. Az ADAMTS-5 konstitutív en-
zim, vagyis az egészséges porcszövetben is 
jelen van, míg az ADAMTS-4 az IL-1 és TNFα 
hatására képzõdik. A porclebontást gátoló 
TIMP-ek (tissue inhibitor of metalloprotein-
ase) és PAI-1 termelõdését a TGFβ irányítja: 
de ezek termelõdése artrózisban csökken, nem 
tudják ellensúlyozni a porcdegenerációt.

Az osteofiták képzõdését a vénás pangás 
és a TGFβ fokozott expressziója indítja el, 
vagyis a TGFβ az osteofiták növekedési te-
rületén fokozottan termelõdik, míg az ízületi 
porcban termelõdése csökken.

A biokémiai és patológiai változások hatása

Mind a szubkondrális csont vénás pangása, 
fokozott terhelése, mind az ízületi tok gyulla-
dása, illetve az osteofiták növekedése fájdal-
mat okoz. A fájdalom reflexesen szinte azon-
nal csökkenti az ízületet stabilizáló izmok 
erejét. Térdartrózis esetén elsõsorban a m. 
quadriceps ereje csökken. Az ízület instabillá 
válik, ami a gyulladást, porcpusztulást tovább 
fokozza.

A térdartrózis fizioterápiája

Ezzel a lépéssel el is jutottunk az artrózis 
fizioterápiájának alapjaihoz. Ennek céljait a 
2. táblázatban foglaltuk össze.
Ad. 1. A túlterhelt vagy artrózisos ízület 
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terhelésének csökkentésére, elsõsorban 
teherviselõ ízületek esetében a túlsú-
lyos beteg fogyása csökkenti a fájdalmat 
és a beteg panaszait (Messier et al., 
2000).  Csökkenti  persze a fájdalmat a 
bot vagy mankó használata is: csípõar-
trózis esetén, bottal járáskor a csípõ 
terhelése 40 %-kal csökkenhet (Lozada, 
2005), a betegek azonban nem szí-
vesen használnak botot vagy mankót. 
A sarok laterális oldalának megemelése ék 
alakú 0,5 cm-es parafaemelõ cipõbe he-
lyezésével a térd mediális kompartment-
jének artrózisa okozta fájdalmat jelentõsen 
csökkenti  (Kerrigan et al., 2002). Csípõ-
artrózisos fájdalom a cipõsarok megemelé-
sével csökkenthetõ (Oshawa – Keno, 
1997). A patello-femorális ízület artrózisa 
okozta fájdalom a patella tapasszal való 
mediál felé húzása 25 %-kal csökkentette 
a beteg fájdalmát (Cushnaghan et al., 
1994). Az instabil térd térdrögzítõvel való 
stabilizálása is csökkenti a terhelést és a 
fájdalmat (Krohn, 2005).

Ad. 2. Fájdalomcsökkentés. Mint láttuk, a 
terhelés csökkentése önmagában is csök-
kenti a fájdalmat, de a fájdalom fizioterápiás 
eszközökkel  is csökkenthetõ. A transkután 
elektromos idegstimuláció (transcutaneous 
electric nerve stimulation – TENS)  hatékony a 
fájdalom csökkentésében (Osiri et al., 2000), 

de több vizsgálatra lenne szükség. Mind az en-
dogén hõképzés, melyet ultrahang kezeléssel, 
rövid- és mikrohullámú kezeléssel érhetünk 
el, mind a  konduktív hõkezelés (paraffin-
pakolás, infravörös besugárzás, iszapkezelés) 
csökkentheti a fájdalmat (Bálint – Bender, 
1995). Eredményes fájdalomcsökkentõ a 
lézerkezelés is.
Elsõsorban fájdalomcsillapító hatása van a 
termál ásványvízkezelésnek is (Bender et 
al., 2005). Fájdalomcsillapító hatású a szá-
razföldi és a víz alatti gyógytornakezelés 
egyaránt (Bennel – Hinman, 2005). Vannak 
azonban olyan közlések is, melyek szerint 
a  placebokezelés is effektív artrózisban 
(Bennel et al., 2005). Kétségtelen, ahogy 
azt magunk is megállapíthattuk, hogy 
a fizioterápiás kezelés placebo hatása 
lényegesen nagyobb a gyógyszeres pla-
cebóénál (Bálint G, 1992). A sokat reklá-
mozott pulzáló mágneses tér kezeléssel 
sem lehetett  randomizált, kontrollált ket-
tõs vak vizsgálatban a placebokezeléshez 
képest fájdalomcsökkentést kimutatni 
(Pipitone – Scott, 2001).

Ad. 3. Az ízületet stabilizáló izmok ere-
jének megtartása vagy helyreállítása. A 
quadriceps erejének csökkenése és a térd 
propriocepciójának romlása a térdartrózis 
szükségszerû következménye. Gyógytorna-
kezeléssel nemcsak az ízület környéki 
izmok ereje javítható, de a beteg általános 
állapota, fájdalma, életminõsége is. Az 
Európai Reumaellenes Liga (EULAR) és 
az Amerikai Reumatológiai Kollégium 
(ACR) egyaránt ajánlja mind az izomerõ-
sítõ, mind az aerob gyakorlatokat, ezek 
hatékonyságát metaanalízisek megerõsítik 
(Bennel – Hinman, 2005). A gyógytornász 
felügyelete alatt végzett egyéni illetve cso-
portos torna sokkal hatékonyabb, mint az 
otthon végzett. Az otthon végzett torna 
hatékonyabb, ha közben egy csoporttorna 
kurzuson is részt vesznek a betegek (Ben-
nel – Hinman, 2005).

• A túlterhelt vagy már artrózisos 
ízület terhelésének csökkentése

• A fájdalom csökkentése
• Az ízületet stabilizáló izmok erejé-

nek megtartása vagy helyreállítása
• Az ízület körüli izomspazmus csök-

kentése
• Az ízület mozgástartományának 

megtartása vagy helyreállítása
• Az artrózisos beteg aerob kapacitá-

sának megtartása vagy helyreállítása

2. táblázat • Az artrózis fizioterápiás 
kezelésének célkitûzései
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Ad. 4. Az ízület körüli izomszpazmus az 
ízület stabilizálását szolgálja, reflexesen 
is létrejön. A szpasztikus izom hipoxiássá 
válik, ezért fájdalmas. Az izomszpazmust 
elektroterápiás módszerekkel, melegke-
zeléssel, masszázzsal, tornával is csökken-
teni tudjuk (Bálint – Bender, 1995).

Ad. 5. Az ízület mozgástartományának meg-
tartása vagy helyreállítása a gyógytorna 
igen fontos feladata. (Bennel – Hinman, 
2005)

Ad. 6. Az aerob kapacitás megtartása vagy 
javítása fontos célja a gyógytornakezelésnek, 
hisz az aerob kapacitás csökkenése felelõs 
valószínûleg az artrózisos betegek fokozott 
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Kedves Olvasóink!

A szaknyelvek, így az orvosi nyelv helyesírása sem egységes. Sok szó 
esetében többféle írásmód is használatban van. Mivel zavaró lenne, ha egy-
egy kifejezést a különbözõ cikkekben másként olvasnának, ezért összeállí-
tásunkban igyekeztünk egységes és magyarosított írásmódot alkalmazni. 
Köszönjük a szerzõknek, hogy hozzájárultak ehhez. (a szerk.)
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A XIX. század második felében került sor a 
Thököly- és Rákóczi-hamvak felkutatására 
Nikodémiában (Izmir) és Konstantinápolyban. 
A felkutatás vezetõje Thaly Kálmán volt, aki 
sok szorgalommal kutatta a korszak magyar 
történelmének eseményeit, néha romantikus 
eltúlzással. Az õ nyomain emlékezünk a 
hamvak feltalálásáról, visszafogva azt a pát-
oszt, ami õt jellemezte.

Rákóczi halála és végrendelete

Mikes Kelemen Törökországi levelei-ben 1735. 
március 12-én a következõket írja: „Mert 
már egy néhány napoktól fogvást, nem látom 
urunkot (Rákóczit) ollyan állapotban, mint 
az elõtt, mert ha igen titkollva is, de észre 
lehet venni, hogy vagyon valamely belsõ 
baja, az õ természet szerint valo, mindenkori 
jó kedve, most meg ollyan gyakorta valo, és 
mintha erõszakal volna. Azt is hozzá teszem, 
hogy már egy kevés idõtõl fogvást igen kezd 
apadni, az õ kövér teste és ábrázattya igen 
vékonyodik.” (Mikes, 1966. 200., a halálról 
és a végrendeletrõl részletesen: Köpeczi, 
1992) Észreveszi, hogy a fejedelem hány és 
hideglelést érez, az arca elsárgul. (Mikes, 1966. 
201–202.)

Április 8-án így fogalmaz: „A mitõl tartot-
tunk, abba már benne vagyunk, az Isten 
árvaságra téve bennünket és kivevé ma kö- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
züllünk az mi édes urunkot és atyánkat.” „Há-
rom óra után reggel, ma nagy péntek lévén, 
mind a mennyei, mind a földi atyáinknak 
halálokot kell siratnunk, az Isten mára halasz-
totta halálát urunknak.” Elmondja, hogy 
ápri-lis elején lett rosszul, ennek ellenére 
meghallgatta távolról a misét, még dohány-
zott, általában megtartotta a „rendet”. 7-én 
éjjel felvette az utolsó kenetet, majd „elaludt”, 
mint „egy gyermek”. „õ szegény árvaságra 
hagya bennünket ezen idegen földön. Itt 
irtóztató sírás, rívás vagyon közöttünk, az 
Isten vigasztallyon bennünket.” (Mikes, 1966. 
202–203.) 

Ezt a történetet leírja César de Saussure 
svájci utazó és diplomata, aki 1733-ban került 
Rodostóba (Tekirdag), és Rákóczi szolgá-
latába fogadta. (Köpeczi, 1992) Törökorszá-
gi levelei-ben 1735. március 23-án felfigyel 
arra, hogy a fejedelem nem jól érzi magát, nem 
eszik úgy, mint szokott, és „külleme sem szo-
kásos”. (De Saussure, 1909; 1999. 275.) Ezután 
leírja a betegség különbözõ jeleit, Mikeshez 
képest viszont újdonsággal is szolgál, ami-
kor megemlékezik arról, hogy a fejedelem 
felolvastatta 1732-es végrendeletét, s ki-
jelentette, hogy sok minden hiányzik belõle, 
így többek között nem szól József fiáról és 
azokról a személyekrõl, akik azóta érkeztek 
Rodostóba. Arra azonban már nem volt ideje, 

A thököly- és rákóczi-hAmvAk fel-
kutAtásA törökországbAn

Köpeczi Béla
az MTA rendes tagja, nyugalmazott egyetemi tanár

Tanulmány

Köpeczi Béla • A Thököly- és Rákóczi-hamvak…



Magyar Tudomány • 2006/10

1206

hogy mindezeken írásban is változtasson. 
Saussure a halált epeömlésnek tulajdonítja, 
amely elhatalmasodott egész testén. 

Véleménye szerint ez azzal magyaráz-
ható, hogy szomorúan vette tudomásul az 
1727 óta Rodostóban szolgáló Paul Wilhelm 
Bohn dán tiszt árulását, aki 1733-ban a feje-
delem engedélyével Párizsba ment, és ott is 
folytatta kémkedését Ausztria és Oroszország 
érdekében, miután elõzõleg a konstanti-
nápolyi császári követ útján Rákóczi udvará-
ról küldte jelentéseit Bécsbe. (Kont, 1912)

Igaz, hogy Rákóczi rossz néven vette Bohn 
árulását, de 1735 januárjában küldött utolsó 
emlékiratában kijelenti, hogy a letartóztatás 
nagy szolgálatot tett neki, mert eddig sem 
hitt benne, és nem is adott számára hivatalos 
megbízatást.

A fejedelmet ebben az idõben az foglal-
koztatta, hogy miként vehet részt spanyol 
és francia segítséggel és a Porta jóindulatára 
támaszkodva a lengyel örökösödési háború-
ban. Ebben az emlékiratban említi a követ-
kezõket: „Én nem viseltetem kevesebb buz-
galommal hazám iránt és emellett köteleznek 
az eskük, hogy biztosítsam fejedelemségem, 
Erdély szabadságát és jogát.” (Köpeczi, 1991) 
A halál okát tehát nem ebben kell keresni, 
hanem Mikes és Saussure leírása alapján kell 
a betegségét meghatároznunk.

A halál után értesítették a Portát és a 
francia követet, Louis Saveur Renaud de 
Villeneuve márkit, aki hosszú idõn keresztül 
nem tartott kapcsolatot Rákóczival. õ jelenti 
a francia udvarnak április 22-én a halál körül-
ményeit, elküldi Rákóczi végrendeletét és 
Toulouse grófnak, Du Maine hercegnek és 
Charolois grófnak írt levelét, akiktõl kérte, 
hogy járjanak el XV. Lajosnál a végrendelet-
ben meghatározott összegek kiutalásában. 
(György, 1909; Bartucz, 1935)

A szélesebb közönséget a Mercure de 
France júniusi számában értesíti: „François 
Léopold Ragotzki, qui vivoit retiré à Rodosto, 
lieu situé sur les bords de la Mer de Marmore, 

entre les Dardanelles et Constantinople, a 
25 lieuës de cette Ville, y mourut le 8 Avril 
dernier, agé environ de 56 /!/ ans.” (Ragotzki 
Ferenc Lipót, aki visszavonultan élt Rodostó-
ban, amely a Márvány-tenger partján fekvõ 
helység, a Dardanellák és Konstantinápoly 
között, 25 mérföldre a várostól, meghalt ápri-
lis 8-án, körülbelül 56 /59/ éves korában.)

A végrendeletben József mellett a feje-
delem megemlíti az udvarában tartózkodó 
személyeket, így Saussure-t is, aki 1739-ben 
már Párizsban tartózkodik, és 500 livre-t meg 
is kap. Ehhez fûzi a következõ megjegyzést: 

„De hát olyan meglepõ ez? Nem tapasztaljuk-
e naponta, hogy a hatalmasok nem a legjobb 
adósok?” (Corr. pol. Hongrie, 352.)

Rákóczi szívét a grosboisi kamalduliak-
nak küldte, akik számára ugyancsak egy 
bizonyos összeget adományozott. A szívet 
Louis Molitard és Zay András vitték el, és 
átadták a kamalduliaknak. A házfõnök, Ma-
caire Pen, a kertben temette el, és emléktáb-
lát állított, amelyen felsorolják a fejedelem 
címeit, szólnak arról, hogy „az isteni gond-
viselés” útján Rodostóba került, és ott is halt 
meg. A fejedelem szerénységbõl elutasította 
a „felséges fejedelem” címet. (Pillias, 1939. 
120–121.) A kamalduliak a XVIII. század 
második felében elfogytak, a kolostort a 
trappisták vették át, majd magántulajdonba 
került. A szívet azóta is kutatják, német tisztek 
1870-ben, majd az egyik magántulajdonos, 
de hiába. Magam abban reménykedtem, 
hogy Rákóczi kézirataival együtt a szívet el-
vitték a Saint-German-des-Prés templomába 
és onnan Troyes-ba. Kutattam mindkét helyen, 
de hiábavaló módon.

Rákóczi Versailles-i ügyvivõje, Bon, vis-
szavitte az aranygyapjas rendet Madridba, 
mikor Rákóczi József felbukkant, elhozta 
számára, majd ismét visszavitte a spanyol 
fõvárosba.

Mikes folytatja a halál utáni teendõk leírását, 
így április 16-án leírja, hogy felbontották a 
végrendeletet, és õ is kapott 5000 német fo-
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rintot, de azt csak Franciaországban veheti át. 
Megjegyzi: „Mikor vesszük, Isten tuggya”. A 
testet kiterítették, a borbélyok megvizsgálták, 
s azt állították, hogy nem csuda, ha meghalt, 
hiszen „gyomra és vére tele volt sárral”, az 
agya veleje egészséges volt, de annyi volt, 
mint két embernek szokott lenni, esze is 
volt annyi, mint tizenkettõnek”. (Pillias, 1939. 
204.)  A testet egy kis házban raktározták el, 
várva, hogy a Porta engedélyt adjon a Kons-
tantinápolyba való vitelre. 

Júliusban közli, hogy az engedélyt meg-
kapták. Saussure-rel együtt elindultak a török 
fõvárosba, s eltemették a Szent Benedek 
jezsuita templomban anyja mellett. Mikes 
szerint Zrínyi Ilonának „csak a koponyáját 
találták meg, a fia koporsójában bé zárták és 
együtt eltemették”. (Mikes, 1966. 204.) Ez a 
megállapítás késõbb sok gondot okozott a 
sírok megtalálóinak.

A történetet hasonlóképpen mondja el 
Saussure is, bizonyos kiegészítésekkel. õ 
írja le, hogy a fejedelmet bebalzsamozták, 
majd felöltöztették az V. Fülöp spanyol király 
által adott aranygyapjas díszruhába. „Három 
napig feküdt pompásan feldíszített ravatalán, 
amelyet szép csarnokban állítottak fel. Végül 
ezt mély sírboltban helyezték.” (De Saussure, 
1999. 280.) õ is elkísérte a testet Konstanti-
nápolyba, biztosította, hogy egy francia ke-
reskedõ tûzbiztos raktárában helyezték el, 
onnan vitték a jezsuitákhoz, akik eltemették 
azon a helyen, ahol anyjának volt az oltára.

Amikor 1738-ban Csernavodában Rá-
kóczi József meghalt, kívánsága az volt, hogy 
apja mellett temessék el. 1738. november 
10-én Mikes ezt írja: „Mikor a testet felbontot-
ták, mája mód nélkül megdagadot volt, a 
testet egy pinczébe tétettem, mindaddig ott 
lesz, míg válasz jön a Portától.” (Mikes, 1966. 
235. részletesen a Rákóczi Józsefrõl szóló ki 
nem adott tanulmányomban K. B.) A fejede-
lem kamarása nem szerette Józsefet, halála 
azonban megrendítette. Errõl a következõ-
ket írja: „Ebben a fejedelemben a mi fogyat-

kozás volt, nem a természettõl volt, hanem a 
neveltetésétõl, esze szép volt, szíve jó, de a harag-
ról soha meg nem intették, noha mindgyárt el 
is múlt, de gyakorta jött elõ, se azt néki nem 
tanátsolták, hogy kívánnya magát szeretetni 
másokal.” [Thaly, 1890. 1893a.]) A testet nem 
tudta lekísérni Konstantinápolyba, mert Ha-
vaselvén és Moldvában járt, valószínû, hogy 
Csáky Mihályra jutott ez a feladat.

A Rákóczi-hamvak feltalálása

Thaly Kálmán 1888-ban kereste fel a most 
már a lazaristák kezében lévõ Szent Benedek-
templomot, ahol F. X. Lobry volt a rendfõnök, 
aki szívesen fogadta, és örömmel is vette 
szándékát. Közölte azonban, hogy a hamvak 
megtalálására csak engedély birtokában ke-
rülhet sor, amelyet Bonetti internuncius útján 
lehet beszerezni. Az internuncius meg is adta 
az engedélyt a következõ feltételekkel: 1. A 
feltárás a zárt templomban történjék, mert el 
akarják kerülni, hogy az ásatást tömeg vegye 
körül, mint ahogy 1839. július 23-án történt. 2. 
A megnyitásnál csak Thaly, Fraknói Vilmos 
és a lazaristák vegyenek részt. 3. A feltárás 
eredményeit titokban kell tartani két éven 
keresztül. 4. A történetírók emlékeket vihet-
nek magukkal.

Az engedély megadására 1889-ben került 
sor. Thaly és Fraknói ez év október 7-én 
jelentek meg a templomban, ahol a házfõnö-
kön kívül fogadta õket Bonetti internuncius, 
a lazaristák és egy török munkás, akit a laza-
risták áttérítettek a katolikus hitre. Elõször 
Rákóczi József tetemét találták meg, mégpe-
dig úgy, hogy mésszel volt letakarva. Bonetti 
és Fraknói rosszul lettek, kivonultak a sírhe-
lyekrõl. Ezután megtalálták Bercsényi Miklós-
né Csáky Krisztina sírját. Rövid megszakításra 
került sor, majd Zrínyi Ilona hamvait találták 
meg. Kiderült, hogy a koponya nem Rákóczi 
sírjában volt, hanem külön eltemetve.

Ezután megvizsgáltak egy nagy koporsót, 
amelyrõl feltételezték, hogy a fejedelemé, 
nagysága alapján. Ezen az aktuson már 
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Fraknói is részt vett. Kiemelték a koponyát, s 
errõl Thaly ezeket írja: „Meg volt tehát, ott volt 
kezeimben az a régóta keresett drága fõ, a leg-
nemesebb magyarok egyikének feje, II. Rákóczi 
Ferenc hamvait megtaláltuk.” (Thaly, 1893. 
220.) A meghatódás természetes volt a magyar 
történészeknél és a lazaristáknál. Fraknói itt 
ismét rosszul lett, és visszament a szállodába, 
megígérve, hogy a jegyzõkönyv aláírására 
visszajön. Thaly megállapítja, hogy Rákóczit 
XV. Lajos korabeli francia ruhában temették el. 
Találtak különbözõ díszeket és ruhafoszlányo-
kat, sõt egy amulettet is, amelyet Thaly szerint 
Báthory Zsófia adott neki. A talált leletekrõl 
Thaly vázlatot készített, amelyen csatokat, 
aranypaszományt, szemfedõ maradványo-
kat, egy jeruzsálemi olvasót, a más említett 
amulettet, egy aranyzsinór gombkapcsolót 
és egy aranypaszományos szegélyt lehetett 
látni. (Thaly, 1893b. 228–229.) Thaly így 
emlékezett meg errõl: „Rákóczi történet-
írójának kegyeletes kezeivel gyöngéden 
begöngyöltem, beburkoltam az én régi 
vezérlõ-fejedelmem dicsõ fejét, királyszínû 
bársonyba, aranyos bíborba, lágy selyembe, 
ne érje föld, legyen megóva nedves légtõl.” 
(Thaly, 1893b. 229.)  A csontokat egy céd-
rusládába visszarakták, és elhelyezték az 
említett oltáron. Visszajött Fraknói, és aláírták 
a jegyzõkönyvet, amelynek elsõ helyén a 
lazarista rendfõnök neve szerepelt.

Lobry rendfõnök maga is leírja a hamvak 
megtalálásának történetét, megemlíti, hogy 
Thaly tizenhét éve kereste Rákóczi hamvait, 
és negyedszer volt már Konstantinápolyban. 

„Ces voeux étaient enfin comblés, aussi était- il 
en proie à une émotion qu’il avait peine à 
maitriser.” (Lobry, 1906. 16.) (Óhajtásai teljes 
mértékben megvalósultak, olyan érzés fogta 
el, amelyen csak nehezen tudott uralkodni.) 
A jegyzõkönyvet franciául fogalmazták, fel-
sorolták a megtalált sírokat (Bercsényi Mik-
lóst kivéve).

Meglepõ, hogy Thaly, aki felfedezte 
Bercsényiné Csáky Krisztina tetemét, nem 

érdeklõdött férje hamvai iránt. Az érdem 
1903-ban Szádeczky Lajosé volt, aki Rodos-
tó belvárosában, egy örmény kápolnában 
megtalálta Bercsényi Miklós, Esterházy Antal 
és Sibrik Miklós hamvait. (Szadeczky, 1904) 
Bercsényi 1725. november 6-án, Eszterházy 
1722. augusztus 12-én és Sibrik Miklós 1735. 
október 8-án halt meg. (Mikes, 1966 alapján, 
117., 76., 206.) Ezeket kiemelte, és késõbb 
egyesítették a Szent Benedek templomban 
találtakkal.

Ezután tizenöt év telt el, s 1904-ben I. Fe-
renc József engedélyt adott a hamvak haza-
hozatalára. Az engedélyben többek között ez 
áll: „Hála legyen érte az isteni gondviselésnek, 
azok az ellentétek és félreértések, melyek 
súlyosan nehezedtek elõdeinkre századokon 
át, ma egy végképp letûnt korszak történelmi 
emlékei… Keserûség nélkül gondolhatunk 
tehát mindnyájan a mögöttünk álló borús kor-
szakra, a király és nemzet egyesült kegyelete 
keresheti fel mindazok emlékezetét, a kiknek 
vezetõ szerep jutott a letûnt küzdelmekben.” 
(Márki, 1910. 717–18.) A király tehát megbékélt 
II. Rákóczi Ferenccel és bujdosó híveivel, úgy, 
ahogy ezt több korabeli magyar történetíró 
és a közvélekedés állította.

Thököly hamvainak felkutatása

Thököly Imre a szabadságharc kitörése után 
azt remélte, hogy visszatérhet Erdélybe, a 
Porta azonban ezt nem engedte meg. Még 
Zrínyi Ilona életében arra gondolt, hogy áttér 
a katolikus hitre, és letelepedhet Rómában 
vagy Spanyolországban. (Thaly, 1893a) Erre 
azonban nem kerülhetett sor, mert semmi 
biztosítékot nem kapott.

1705. szeptember 13-án a nikodémiai Virá-
gok mezején meghalt, de elõbb aláírta végren-
deletét. (Thaly, 1874) A végrendeletben az áll, 
hogy mostohafiára hagyja minden birtokát, 
és kiköti, hogy az egyik Rákóczi fiút róla ne-
vezzék el. Meghagyja azt is, hogy az eperjesi 
luteránus kollégiumra hagyja rimaszombati 
és gyöngyösi „portióit”, egy gyöngyös gyûrût 
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hagy Feriolnak, a konstantinápolyi francia 
követnek, és különbözõ hagyatékokat ad 
embereinek és a szegényeknek.

A temetésrõl titkára, Komáromy János ír 
Rákóczi Ferencnek szeptember 13-án: „Mél-
tóságos Thököly Imre fejedelmet õ Nagysá-
gát az édes hazáján kívül hosszas bujdosási, 
sok példátlan szenvedés után, minden em-
bereknek útján, 13-dik praesentis, vasárnapra 
virradólag 3 órakor, Nicomédián kívül, az 
Virágok Mezején lévõ csiflikjébül (mezei 
lakából) az árnyékvilágból kiszólította.” (Kés-
márki Thököly, 1873. 635–636.) Egy másik, 
október 9-i levelében ehhez hozzáteszi, hogy 
27-én éjszaka Nilcomédiában „az örmények 
temetõ kertjekben, szép, kies, magányos 
helyen, nagy sürü, zöldelõ, árnyékos fák 
alatt, hol tudniillik magát életében gyakran 
mulatni szokta volt, egy hidegforrás mel-
lett […] tisztességesen eltemettük, rakott 
sirban tétetvén… és sírja feliben fehér már-
ványkõbül epithafiumot most készíttetvén 
czímere alatt ilyen írással”. Felsorolja, mit 
tartalmazott az írás, megemlítve, hogy Thö-
köly Magyarország és Erdély fejedelme volt, 
harcolt a szabadságért, s ismerte egész Európa.

Szadeczky Lajos 1888 októberében Niko-
démiában felkereste a sírt az ún. új temetõben, 
és megtalálta Thököly tetemét. A következõket 
írja: „Megengesztelt lélekkel rebegtünk ismét 
felette, kívánván hosszas bujdosásáért és 
édes hazájáért és nemzetségéért való nyo-
morúságáért szegénynek: Requescat in pacem. 
Amen”. (Szadeczky, 1904. 611.) A feltárt ham-
vakat csatolták a Szent Benedek-Templom 
tetemeihez. (Lobry, 1906. 91.)

1906. október 17–18-án a kiküldött magyar 
delegáció, Thaly Kálmán, Forster Gyula, 
Fraknói Vilmos, Thallóczy Lajos, Török Au-
rél, Forster Jenõ és Kolossa Ferenc aláírták 
a jegyzõkönyvet, amelyben felsorolják az 
átvett hamvakat, tehát II. Rákóczi Ferencét, 
Zrínyi Ilonáét, Rákóczi Józsefét, Thököly Im-
réét, Bercsényi Miklósét, Eszterházy Antalét, 
Sibrik Miklósét és Bercsényiné Csáki Krisz-
tináét. A lazaristák részérõl a már többször 
említett Lobry rendfõnök írta alá. Ezzel véget 
ért a bujdosók hamvainak feltárása, és meg-
kezdõdött a hazahozatal megszervezése.

Kulcsszavak: II. Rákóczi Ferenc, Thököly Imre, 
magyar-török kapcsolatok.
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Ferenc József II. Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozatalát elrendelõ leirata
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„Nem temetés, hanem igazi diadalmenet 
volt, a minõben élõ fejedelmek nem része-

sülhetnek, a holtak közül is csak azok, 
akiknek egykori dicsõségük már ’eszmeivé 

finomult’ – olvasható
a kortársi beszámolók közül az egyik leg-
inkább objektív igényû összefoglalásban 
– a külföldi újságírók pedig csodálkoztak, 

néztek, de nem értették.”
(Szádeczky, 1906, 3.)

II. Rákóczi Ferenc fejedelem és bujdosótársai 
ünnepélyes újratemetése egy évszázaddal 
ezelõtt a historizmus idején, rendkívül össze-
tett eseménysor. Összefonódik benne 
politika, tudomány, diplomácia, szervezés, 
látványosság, különbözõ egyházak és 
nemzetek együttmûködése, társadalmi 
igény, tömeg-élmény, a századfordulón Eu-
rópa-szerte a históriai menetekben tobzódó 
szellem és rejtett alternatíva. Az esemény 
asszociációs idõhatárai tágasak. Középkori 
rituálé érvényesült a gyászmenetben, és a 
filmfelvevõk a jövõ emlékei. 1906. október 
végi napjaiban minden összesûrûsödött: az 
ismeretlen múlt, a bizonytalan jelen, a lehet-
séges jövõ, az európai válság és a megújulását 
keresõ ország létélményei.

Orsova, Budapest, Kassa, Késmárk szer-
tartásait dokumentumok tömege örökítette 
meg. Percrõl percre tudósított a sajtó, rögzí- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tették a fotográfiák, és lepergethetõ minõ-
ségben vették fel az elsõ filmhíradók. 
Mindent tudhatunk: mennyiért adták ki a 
Kerepesi úti ablakokat a háziurak, mit fújtak 
a zenészek, milyen színekben pompáztak a 
vármegyei bandériumok, és miért sztrájkol-
tak a kassai csizmadiák. De semmit nem tu-
dunk, ha nem ismerjük a hamvak temetési 
szertartásában kifejezõdõ kultusz jellegét, 
és nem értjük meg a katarzist vágyó ország 
szorongásait.

A végtisztesség

1906. október 27-én 9 órakor gördült át a magyar 
határon a különvonat a bujdosók hamvaival. 
Orsován kétszáz fõnyi küldöttség fogadta. Az 
új kormány, Wekerle Sándor miniszterelnök, 
Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter, 
gróf Apponyi Albert kultuszminiszter, gróf 
Andrássy Gyula belügyminiszter, Josipovich 
Géza horvát miniszter, Jekelfalussy Lajos 
honvédelmi miniszter, gróf Zichy Aladár, 
a király személye körüli miniszter és Justh 
Gyula, a képviselõház elnöke. Az országot 
az egykori Rákóczi-birtokok vármegyéi, s 
Kolozsvár és Marosvásárhely városi küldött-
sége és a környék népe képviselte. Kinyi-
tották a termes vasúti kocsit: villanylámpák 
világították meg a fekete selyemmel bevont 
emelvényre helyezett, hermelinpalástokkal 
letakart koporsókat, az erdélyi fejedelmi 
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uralkodói jelvényeket. A hamvakat a magyar 
kormánynak a különvonat kísérõbizottsága 

– Fraknói Vilmos püspök, báró Forster Gyula 
fõrendiházi tag, Thallóczy Lajos közös pénz-
ügyminisztériumi osztályfõnök és Török Aurél 
egyetemi tanár – nevében Thaly Kálmán, a 
Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályá-
nak elnöke adta át. Rövid történelmi aktus, 
õszi köd, szitáló esõ és kordon. Átlépni 
csak engedéllyel, díszöltözetben lehetett. 
Az orsovai járás fõszolgabírája elrendelte, 
hogy a rendbontókat nyolcnapi elzárással 
büntetik. „Riadó lelkesedés”-rõl lelkende-
zett a hivatalos sajtó: „az ünnepség csillogó 
tûzfolyama hatalmasan megáradt és tengerré 
szélesedett.” Thallóczy másként látta: „csak 
kevés ember verõdött össze, nép alig volt; az 
a 140 csendõr nem rendet csinálni, csak fázni 
jött […] Fraknóinak szép imája nem tette meg 
azt a hatást, amit vártunk tõle.” (R. Várkonyi, 
1961, 293-294.)

A Keleti pályaudvar üvegtetõs csarnokában 
október 28-án 8 óra 34 perckor zendült fel a 
Szózat. Bárczy István fõvárosi polgármester 
röviden beszélt. A gyászbóbitás hat fehér ló-
val vont üveges hintóra Rákóczi, az édesanya 
Zrínyi Ilona és a fejedelem fia, Rákóczi József, 
a másikra Bercsényi Miklós, Esterházy Antal 
és Sibrik Miklós rodostói fõudvarmester, a 
fekete paripás gyászkocsira Thököly Imre 
koporsóját helyezték. Amint a Kerepesi úton 
elindult a menet, megkondultak a fõvárosi 
harangok, és zúgtak mindvégig, amíg a Szent 
István-bazilikához értek. 

Rendjét elvben I. Rákóczi György erdélyi 
fejedelem temetése mintájára alakították ki. 
Koreográfiájában a historizmusra mindenütt 
jellemzõ látványosságot érvényesítették, el-
vetve Thallóczy javaslatát, aki a ceremóniák 
mellõzését javasolta. Megszervezésére a 
miniszterelnök Szendrei Jánost, a honvé-
delmi minisztérium tanácsosát, az Országos 
Régészeti és Embertani Társulat fõtitkárát, a 
históriai menetek tapasztalt rendezõjét kérte 
fel. (Kincses, 2003, 164-165.) A hamvak 

nyughelyérõl hosszú viták után döntöttek 
a Gellérthegy és a Mátyás-templom helyett 
Kassáról, és Eperjes helyett Késmárkról. 
(Sinkó, 1993, 135-138.)

Csatlósokkal vezetett lovon, kezében 
Rákóczi-címeres fekete lobogóval gróf Ha-
dik János nyitotta meg a gyászmenetet. Négy 
égszínkék ruhás, párducbõr kacagányos 
harsonás után az ország zászlójával gróf 
Vay Ádám, Rákóczi udvari fõkapitányának 
leszármazottja következett. Majd a fõváros 
és a vármegyék lovas bandériumai után a 
zenekar lépdelt: zöld süveg és dolmány, 
piros és kék nadrág, sárga csizma és táro-
gató. Utánuk jött a lovas vitéz a temetési 
kornétával és a páncélos lovag a buzogán-
nyal. õket négy apród követte, külön-külön 
bársonypárnákon aranyozott sisakot, pal-
lost, sarkantyúkat és az aranygyapjas rend-
jelet vitték. Csatlósok vezették az arannyal 
hímzett Rákóczi-címeres takaróval borított 
fekete mént. Utána a katolikus klérus, papi 
ornátusban, mintegy kétszázan. Ezután 
jelezték a lovas lámpavivõk és lovasok, 
a szabadságharc tépett hadilobogóival, 
hogy a fejedelmi gyászhintó következik. 
Bíborszínû bársonytakarón aranyfonállal 
hímzett Rákóczi-címer. Kétoldalt a gyász-
hintó mellett korhû ruhában apródok és 
testõrök kísérete. Utána Rákóczi Julianna 
leszármazottai képviselték a családot.

A Bercsényi-, Esterházy- és Thököly-ham-
vak koporsóival a gyászkocsik ugyancsak 
históriai rituáléval kialakított menete után a 
bujdosók földi maradványait Konstantiná-
polyból meghozott öttagú bizottság élén 
Thaly Kálmán ballagott. Majd a kormány, a 
fõrendiház, az alsóház, fõméltóságok, a tör-
vényhatóságok és más testületek küldöttei 
vonultak díszmagyarban. A Bazilika lépcsõ-
jén nyolc bronzkandeláberben lobogott a 
láng. Kossuth Ferenc fogadta a hamvakat, 
és száz magyar hölgy, a 18. századi nagy-
asszonyok korhû ruhájában, koszorút he-
lyezett Zrínyi Ilona koporsójára.
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Bercsényi gyászhintója követte a fejede-
lemét a Bazilikába. A három méter magas 
Castrum dolorist Strobl Alajos tervezte. Dísz-
õrségben a vármegyék és a városok képvi-
selõi álltak, kivont karddal. Felhangzott a 
Te Deum, utána gyászmise következett. A 
szertartást végzõ Samassa József egri bíboros 
érseknek Szmrecsányi Lajos egri püspökkel 
együtt segédkezõ Prohászka Ottokár székes-
fehérvári püspök mondott ünnepi beszédet.

A Bazilikából a klérus, a kormány és az 
ünneplõk átmentek Thököly Imre fejede-
lemnek a Deák téri templomban felállított 
ravatalához. A szabadságharc vallási toleran-
ciatörvényét demonstrálva együtt hallgatták 
végig az evangélikus püspöki karral és 
a református papsággal Scholtz Gusztáv 
bányavidéki evangélikus püspöknek a 
protestánsok megpróbáltatásait idézõ szavait. 
(Hivatalos sorrendje…, 2004, 179-183.)

A több tízezer fõnyi közönség délután 
négyig róhatta le kegyeletét. A vonat este 
nyolc elõtt indult tovább. Október 29-én 
Felsõ-Magyarország fõvárosában, Kassán a 
gyászmenet a budapestihez hasonló históriai 
kosztümben és rendben vonult a dómba. A 
szemtanú szerint mégis „Budapesten inkább 
a modern Magyarország, Kassán a Rákóczi-
kori Magyarország elevenedett meg. A külsõ 
keret is stylszerû volt, a diadalkapuk Rákóczi 
várai, bástyái és házai motívumaiból lettek 
összeállítva”. Ott volt az egész Felsõ-Magyar-
ország; népes vármegyei bandériumok kor-
hû öltözetben címerek, zászlók erdejével, a 
lakosság Máramarostól Trencsénig, és Erdély 
küldöttsége. Ötkor megkondultak a dóm ha-
rangjai, a klerikusok énekkara elkezdte a 129. 
zsoltárt, a pontifikáló fõpap a Kryrie eleisont 
intonálta, s huszonnégy ágyúlövés tisztelet-
adásával II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai 
hamvait végsõ nyugvóhelyükre helyezték a 
kassai dóm kriptájában. Testamentumához 
híven Thökölyt Imre földi maradványait a 
késmárki új evangélikus templomban tették 
örök nyugalomba.

„A három temetési ünnepély között a 
budapesti volt a legnagyobb, a kassai a 
legfényesebb, a késmárki a legközvetlenebb” 

– írta a szemtanú, Szádeczky Lajos. Összeha-
sonlította a francia, az osztrák, a millenniumi, 
a cári, a szultáni történelmi ünnepségekkel, s 
megállapította, hogy külsõ fényben Napóleon 
hamvainak hazahozatala sem volt különb. A 
rendezõk nehéz feladatokkal birkóztak meg. 
Különbözõ méltóságú, különbözõ vallású 
történelmi személyiségek temetési szertartá-
sait három különbözõ helyen, látványosan, a 
kor historizmusának követelményei szerint 
bonyolították le. Sok száz hivatalos résztvevõt 
szállítottak, láttak el, több tízezer fõnyi közön-
séget irányítottak, különbözõ véleményeket 
egyeztettek vagy szereltek le. Az országos 
helyzet több mint labilis, sztrájkok követik 
egymást. A kormányzó Függetlenségi Párt a 
belsõ elégedetlenség következményeit a lát-
ványossággal, a közvélemény tudatos irányí-
tásával védte ki, és ha igaz, a hamvakat szállító 
vonatok alapos biztonsági meggondolásból 
száguldtak éjszaka végig az országon. Percnyi 
pontos kiszámítottsággal zajlott minden. A 
villamosvasúti sztrájkbizottság közlemény-
ben tudatta: „Elmegyünk mindnyájan a nagy 
fejedelem temetésére.” Tömegek áramlottak az 
utcákon, és szorongtak a Monarchia jellegzetes 
állomásain. Mesterlegények szállták meg a 
háztetõket, és az út menti fákon fürtökben lóg-
tak az iskolások. Idõ elõtt zárták be a Bazilika 
kapuit a túlbuzgó õrök, és a gyerekeikkel kint 
rekedt asszonyok felháborodása tumultuózus 
jelenetekbe torkollott, de szerencsétlenségrõl 
nem tudunk. A hatóságok a teljes rendõri és 
tûzoltói állományt mozgósították, Pesten a 
rendõrök kuruc vitéznek maszkírozva ügyel-
tek a rendre. Szegeden puskatussal szorították 
vissza a tömeget, a Bazilikánál pedig razziát 
tartottak. Mégis a korunkból visszatekintõ, 
a tévé mindennapos közvetítésében a 
tüntetõket szétverõk brutalitásán edzett nézõ 
számára ez szinte operett, mint a nagy sikerrel 
játszott Ocskay brigadéros.
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A gyászmenet szimbólumait a kor histo-
rizmusára jellemzõen a hazai elõzmények 
és a külföldi példák alapján alakították ki. 
(Sinkó, 1993, 141-145.) A fekete lepellel le-
takart paripa, a mortuarium ló európaszerte 
a gyászmenet középkori rituáléja, az újabb 
kutatások szerint honfoglaláskori hagyo-
mány. (Szabó, 1989, 68-69.) A páncélos vitéz 
az elhunyt alteregója, a fegyver, a sarkantyú, 
tollas sisak tulajdonságaira utal. Kámzsás 
barátok lámpával a dóm körül Báthory 
Zsófia fejedelemasszony az éppen kétszáz-
ötven évvel azelõtt zajlott kassai temetésére 
emlékeztettek: a tizenkét szegény, kezében 
mécsessel már akkor régi szokásrendet 
követett. Így vonult át halottaival Mohács 
évszázadába a középkori Magyarország. A 
vármegyék históriai kosztümjei, a címerek, 
zászlók, a párducbõr és farkasbõr kacagá-
nyok, s a 19. században kialakított tárogató, 
az akkoriban divatba jött elnevezéssel a 

„kuruc világot” hivatott megjeleníteni. Mind-
ezt a kiegyezés kori polgári Magyarország 
vállalatai készítették, jó minõségben, kiváló 
technikával, a koszorúkat Garay Antónia 
virágüzlete, a korhû egyenruhákat Weiner 
és Grünbaum császári és királyi egyenruha-
szabósága szállította. (Kincses, 2003, 165.)

Cilinder és páncélsisak, gázlámpák és 
tollas kucsmák együttese nem okozott za-
vart. Európa szerencsésebb országaiban is a 
polgári társadalmat történeti ünnepein his-
tóriai kosztümökbe öltözött látványosságok 
kísérték át a büszke és szörnyû huszadik szá-
zadba. Az ellentmondás a félremagyarázott 
történelem, a félreértelmezett helyzet, az 
öncsalások abszurditásából következett. Ha 
olvasni tudunk a sorok között, a gyászbeszé-
dek akaratlanul is érzékeltették a jelmezek 
mögötti világot, az ünnep ellentmondásait, a 
fortélyos félelmet a jövõ miatt. A Pesti Hirlap 
október 31-i száma közölte a Késmárkon 
Thökölyt búcsúztató Prónay Dezsõ, ország-
gyûlési képviselõ, az evangélikus egyház 
egyetemes felügyelõje beszédét és benne a 

17. századi történeti ének sorait: „Nyugodjál, 
koporsód legyen békességes / Állapotunk 
most is nem gyönyörûséges”. 

Rákóczi-kultuszok

Temetésén nem érvényesült egységes kultusz. 
Bizottságok, rendezõk, szónokok minden 
igyekezete ellenére sem. A nevezetes sze-
mélyiségek kultusza egyidõs a történelem-
mel. A 18. század óta pedig minden ország 
társadalma látványosan ápolja nagyjai emlé-
kezetét. Elzarándokol nyugvóhelyére, gyûjti 
ereklyéit, megrendezi ünnepeit, és kialakítja 
szertartásait. Fontos társadalmi igényt, lelki 
szükséget elégít ki. (Dávidházi, 1989) Ér-
téket hordoz, és értéket teremt. De ha az 
emberek nem beszélhetik meg szabadon 
tegnapjaikat, ha tilalmakba ütköznek, ha 
nem tudhatják meg, hogy mi történt velük, 
akkor behúzódnak lelki katakombáikba, 
maguk teremtenek maguknak jól-rosszul 
történelmet, rítust, szertartást, emlékeket. 
Esetleg elfogadják a különbözõ hatalmak 
fals közléseit, vagy pótcselekvések vakvá-
gányaira futnak, és hordozzák érthetetlen 
érzelmeik súlyos terheit.

Rákóczi nevét 1711 után tiltotta a hatalom, 
bujdosótársaival együtt hazaárulónak, a 
szabadság megrontójának nyilvánította a 
magyar országgyûlés 1715: 49. törvénycik-
ke. Kultusza a törvényen kívüli világban 
alakult ki. Táplálta a megélt történelem, mert 
az ország minden lakosa átélte 1703-1711 
eseményeit. Alakította, mint mindenütt 
Európában, a nemzeti kegyelet; gróf Ester-
házy József fõudvarmester, császári tábornok, 
majd országbíró például bátyja, Esterházy 
Antal, bujdosó generális birtokára, Majkra 
kamalduliakat telepített, és felépült a ma-
gyar Grosbois. Hiába hárította el a honvágy 
gyötörte öreg Mikes kérését a királynõi szó: 

„Rodostóból nincs visszatérés”, 1794-ben 
kijátszották a cenzúrát, és a Törökországi 
levelek-kel mégis hazatért író soraiból értesült 
Magyarország a fejedelem titokban történt 
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temetésérõl és bizonytalanul megjelölt nyug-
helyérõl: Konstantinápolyban „a jezsuitákhoz 
küldvén… Sírt pedig azon a helyen ástak, 
ahová temették volt az urunk anyját”. A tör-
ténettudomány belsõ öntörvényû fejlõdése, 
a jezsuita historikusok, Kazinczy és mások 
forrásgyûjtõ munkája és az élõ hagyomány 
egyaránt hozzájárult, hogy Mikes mûve a 
bujdosók hazatérésének eszmei elõkészítõje 
lett. (Hopp, 1973, 110-125.)

A reformkorban a polgári átalakulás, a 
szabadság, a nemzeti önrendelkezés, az eu-
rópai felzárkózás megvalósításáért indított 
küzdelem hatotta át a Rákóczi-kultuszt. Innen 
elemi ereje, hitelessége és a határokat is áttörõ 
jellege. Kölcsey, Vörösmarty, Arany, Petõfi 
verseiben, Jókai prózájában a kulcsszavak: 
a számkivetett, a hamvak, a bujdosók sírja, 
a néma hant, a zarándoklás, az árvaság, a 
könnyek, a temetés, a hazatérés látomása. 
Valamennyi a szimbólumok szintjén Rá-
kóczi nevét idézte fel. Vörösmarty Mikes 
búja (1826) címét megváltoztatta a cenzúra 
miatt: Öreg rabszolga keserve Pompejus 
sírjánál: „Árva hazád tiltott nevedet nem 
zengheti többé”. A rabszolga szava egyértel-
mû: „Elmondom néki: ’Itt nyugszik fejedel-
me hazádnak, / Számkivetett onnan, mert 
nem vala benne szabadság ’”. A számûzött 
fejedelem alakját a reformkor saját feladatai 
szempontjából értelmezte. Liszt zenéjét, 
Berlioz Rákóczi-induló-ját a külföldiek is 
felfokozott érzelmekkel méltányolták. A 
szabadságharc történetét csaknem kizárólag 
Rákóczi Emlékirataiból ismerték. A külföl-
dön már 1739-ben megjelent Mémoires a 
cenzúra ellenére bejutott az országba, Labor-
falvi Róza édesapja, Benke Sándor pedig le 
is fordította. A kiváltságokból kirekesztett 
néppel országos harcot indító, a vallássza-
badságról törvényt hozó fejedelem képe be-
épült a jobbágyfelszabadítás, a törvény elõtti 
egyenlõség, a polgári nemzet megteremté-
séért küzdõ társadalom tudatába. Megkésett 
történettudomány, elmaradt forrásfeltárás és 

az udvari történetírás szélsõséges hangja, a 
hatalom tilalma tág teret nyitott a mítoszok-
nak is. A lakosság nyelvi, vallási, nemzetiségi 
megosztottságban élt, Rákóczi neve közös 
értékeket fejezett ki a szlovák, ruszin, román 
néphagyományban is. Igaz, túl általános 
jellegû volt, sémákba foglalt, érzelmekkel és 
morális követelményekkel áthatott, és mesés, 
mint általában minden nép hagyománya. 
Látni vélték, nem hitték, hogy meghalt, úgy 
tudták, él, õrizték rejtett kincseit, és várták, hogy 
hazatér a 18. század végén is. 

Rákóczi nyugvóhelyérõl az elit körében 
bizonytalan képzetek éltek. 1839. június 23-án 
a konstantinápolyi Szent Benedek-templom 
renoválása közben a munkások felnyitották 
a kettõs sírt, összesereglett a környék, a 
török katonaságnak kellett beavatkoznia, a 
francia és az ausztriai követség is foglalko-
zott az üggyel, titkolták, de Magyarországra 
is eljutott a hír. (Thaly, 1893, 126-27., 148-49.) 

A forradalomba forduló reformkori Rá-
kóczi-kultusz összetett jellegét jól kifejezi 
Petõfi két, hangulatában is nagyon különbözõ 
Rákóczi-verse. Az 1847-ben írt Szent sír kulcs-
szavai a feledés, a gyáva nemzet, a hazája 
szabadságát hiába váró számûzött. Az 1848 
áprilisában keletkezett és sokat idézett Rá-
kóczi címû versben a költõ beszédhelyzete 
teljesen más, Rákóczihoz szólva fogalmazza 
meg a kultusz programját, a katartikus be-
teljesülést: „Hamvaidnak elhozása végett / 
Elzarándokolnánk szívesen, / De hol tettek 
le a földbe téged, / Hol sírod? nem tudja sen-
ki sem! // Oh de lelked , lelked nem veszett 
el // Vedd a zászlót , vedd szellemkezedbe// 
Aki kezdte, az végezze be!”. 

A szabadságharc leverése után Törökor-
szágba menekültek rendre elzarándokoltak 
a sírhoz. Orbán Balázs 1851-ben járt Isztam-
bulban: „felkerestem a galatai Szent Bene-
dek Kolostor templomában Rákóczi Ferenc 
és Zrínyi Ilona emléktábláját s leborúlék 
azon szentélyben, amelynek kriptájában 
vannak a szent hamvak valahol elrejtve az 
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utókor számára, midõn eljövend a hazába 
való visszaszállításnak alkalmas ideje”. Klap-
ka György 1853 decemberében le is másolta 
a sírkövek feliratát, és elküldte az akkor még 
genfi emigrációban élõ Horváth Mihály tör-
ténetírónak, sõt gróf Teleki László is kapott 
másolatot. Lehet, hogy ez a másolat jutott el 
Thaly Kálmánhoz, bár csak az Emlékiratok 
1868. évi kiadásában tette közzé. Ipolyi Ar-
nold váradi püspök és történetíró a sírok 
elõtti oltárnál misét mondott 1862 elején, 
amikor Törökországban járt küldöttséggel, 
a mûvészettörténész Henszlmann Imre és a 
régész Kubinyi Ferenc kíséretében. Eötvös 
Lóránd nemrégiben megtalált, 1862. február 
9-én keltezett II. Rákóczi Ferenc keserve 
címû verse a bizonyíték, hogy a kultusz az 
erõsen természettudományos érdeklõdésû 
tizennégy esztendõs diákot is megérintette. 
(A Rákóczi szabadságharc 2004, 656.) A 
politikai légkör gyors változására viszont 
jellemzõ, hogy a Nemzeti Képes Újság 1863. 
április 5-i számát lefoglalta a rendõrség. Ta-
lán, mert Thaly Kálmán II. Rákóczi Ferenc 
címû cikkében Széchenyi István példájára a 
fejedelmet az elmúlt század „legnagyobb ma-
gyarjá”-nak nevezte? Vagy mert nyughelyé-
rõl tudósított? „A nagy fejedelem hamvai a 
konstanczinápolyi Szent Benedek rendûek 
(!) templomában tétettek le az oltár elé, a hol 
most is nyugosznak, azon négyszögû, czíme-
res és feliratos kõlap alatt, mely képünkön 
látható. Nincs magyar, aki föl ne keresné e 
szent sírt, ki Sztambulban jár és hálakönnye-
ket ne sírna rá. A leghazaszeretõbb magyar 
hamvai nyugszanak ott.” Ilyen körülmények 
között a kultusz könnyen torzul. Reményi 
Károly korán jelezte a veszélyt, a Fõvárosi 
Lapok 1867. júliusi számában írta: „Honi 
lapjainkban és évkönyvekben igen sokat 
összeírtak már a nagy fejedelem nyughelyé-
rõl, azonban az igazat bevallva: e leírások 
nagyobbrészt bonyolódottak, s nem ritkán 
tévesek voltak […] én is leírám röviden, amit 
II. Rákóczi Ferenc sírjáról magyar embernek 

tudni illik.” Majd összefoglalja a Rákóczi sírját 
az európai uralkodók nyughelyével, össze-
hasonlító, valószínûleg elsõ gondolatokat. „Kik 
megszoktuk az európai mauzóleumokban, 
hogy mily pompázó szarkofágokat emelnek 
nemcsak a jó, de sokszor a hitvány uralkodók-
nak is: mélyen elnémulva állunk itt a nagy-
fejedelem túl egyszerû sírkövénél. Hiányoznak 
ezen a magasztaló versek is, miket udvari 
költõk szoktak nagyobbrészt hazudni, de an-
nál szívre hatóbbak az igék, miket kortársak 
meggyõzõdésébõl átkölcsönözve ide vésett a 
kegyelet.” (Reményi, 1867, 602.)

A kiegyezést követõ években a Rákóczi 
nyughelyéhez fûzõdõ kultusz kettõs jellegû, 
egyrészt áthatotta a köznemesi romantika 
történetszemlélete, másrészt a pozitivista tör-
ténetírás tárgyszerûbb felfogása érvényesült, 
és társadalmi mozgalommá lett. 1873-76 kö-
zött, majd 1896-1903-ban magánszemélyek 
és az ország valamennyi vármegyéje, vá-
rosa feliratban fordult a képviselõházhoz, 
hogy hasson a kormányra, kezdjék meg 
a hamvak hazahozatalának elõkészítését. 
Érveik sokfélék. A kezdeményezõ Zemplén 
vármegye a nemzet jövõjének záloga a múlt 
iránti kegyelet, Magyarország új korszakát 
éli, és Rákóczi a legönzetlenebb politikus. 
Csanád vármegye Franciaországra is muta-
tott: Napóleont hazaszállította Szent Ilona 
szigetérõl, és pompás sírba helyezte. Deb-
recen érvelése: Rákóczi „a polgári jog védel-
méért küzdött, azért, hogy szabad hazában 
szabad és független polgárok éljenek és azok 
szívben, lélekben, tettben, gondolatban egyek 
legyenek”. Természetesen sok a szóvirág, az 
üres pátosz, de sokszor elhangzik az is, hogy 
Rákóczi országrésznyi birtokát a haza javára 
áldozta, és vallásszabadságot akart. 

 A kormány halogatott, a királyi érzékeny-
ség elhárított, a bürokrácia manõverezett. A 
Monarchia konstantinápolyi követe például 
kijelentette, már nincsenek hamvak: az 1849-
es emigránsok felbontották Rákóczi sírját, 
és üresnek találták. 1676-ban, születésének 
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évfordulójára az ország minden részérõl ja-
vasolták, kérték, követelték: vizsgálják meg 
a sírt, és hozzák haza a fejedelem hamvait. 

„Még nem érett meg rá az idõ” – ismétlõdött a 
válasz a millennium (1896), és a szabadság-
harc kirobbanásának kétszáz éves évfordulója 
(1903) alkalmával elhangzott követelésekre 
is. Titokzatosságok, krimi-históriák mindig 
is termékeny talajba hullnak a közvélemény 
körében. Aki csak tehette, meglátogatta Ro-
dostót és a konstantinápolyi Szent Benedek-
templomot. A század végére a Rákóczi-sír 
kultikus hely lett.

Közben éles tudománypolitikai harcban 
a társadalomtörténeti szemlélet háttérbe 
szorult a romantikus szemlélettel szemben. 
A magyar történelem egészének szempont-
jából is fontos kérdés lett, hogy a jobbágyok 
vagy a nemesek kezdeményezték és vitték-e 
végig a szabadságharcot. Mi is valójában Rá-
kóczi öröksége?

Thaly Kálmán saját bevallása szerint is 
1875 körül lett a Rákóczi-kultusz tudatos 
alakítója. Mûvei, tudománypolitikai kulcs-
pozíciói, s a Függetlenségi Pártban vitt 
szerepe révén elért nagy népszerûségét 
azzal növelte, hogy a hamvak kérdését aktuális 
politikai üggyé formálta. A török-orosz háború 
idején, a Pesti Napló 1878. évi március 3. szá-
mában élesen támadta Tisza Kálmánt, hogy 
hagyta, az orosz hadak feldúlják majd a szent 
hamvakat. Sok sóhaj repül Rodostó felé – írta 

– az „elnyomott, elnemzetietlenített hazából. […] 
A Rákóczi névtõl Bécsben még ma is irtóznak, 
és amitõl Bécsben irtóznak, attól irtózik Tisza 
Kálmán is”. Érzelmei õszinteségében, ügy-
buzgalmában nincs mit kételkednünk, az 
akkori Magyar Tudományos Akadémiától 
kapott hatalmas anyagi támogatást nem 
herdálta el, több mint tíz kötet forrást adott 
ki, de az eredeti történeti énekek közé 
könnyedén kevert saját költeményeket, s 
a maga felfogását vetítette vissza Rákóczi 
korára. A sírok feltárása körül fáradhatatlanul 
tevékenykedett. Az országgyûlés ülésein a 

hamvak hazahozatala érdekében elhangzott 
beszédeit a naplók szerint a baloldal és a 
szélsõbal helyeslõ közbekiáltásokkal kísérte. 
Ma elképzelhetetlen mértékben segítették 
a hivatalos tudománypolitikai fórumok. 
Szónoklataiban részletesen elmondta tetteit 
a hamvak érdekében, közben megfeledke-
zett Fraknói Vilmos diplomáciai munkájáról, 
Thallóczy Lajos teljesítményérõl. Véleményét 
abszolutizálta, nem tûrte a kritikát, a Rákóczi-
kort szinte hitbizományszerû tulajdonának 
tekintette, és durván útszélre szorította, aki 
az õ imádott vadászterületére merészkedett. 
Herczeg Ferenc szerint kisajátította, és a 
Függetlenségi Párt programjának keretei 
közé szorította a fejedelmet, és barátaival 

„megtették tiszteletbeli pártelnöknek”. Ady 
Endre véleményét tudományos elemzések 
erõsítették meg: a Thaly-jelenség pszicho-
lógiai probléma. Levelei aláírását, a „Vén 
Kuruc” önmeghatározást olvasva úgy látjuk, 
hogy a szabadságharc romantikus tablójára, a 
köznemesi táborba önmagát is odafestette, s 
mi több, a kultusz tárgyává varázsolta. „Most 
már én, öreg szolgája a Rákóczi-kultusznak 

– végezte beszédét Orsován – befejeztem 
feladatomat.” Táviratok, levelek, beszédei 
közben a közbekiáltások tanúsítják, hogy 
talán nagyobb ünneplésben részesült, mint 
a hazatérõ bujdosók. 

A romantikus történetszemlélet sajátossá 
formálta a Rákóczi-szabadságharcot. Vég 
nélküli fegyveres harc, fényes külsõség, 
társadalmi tartalmát vesztett szabadság-
eszme, s az abszolutizált „kuruc” jelzõ 
határozta meg. Minden kultuszra jellemzõ 
a tárgyak fetisizálása. Thaly Kálmán már 
1869-ben a Vasárnapi Újság lapjain megem-
lít „egy mûvészileg készült mente-gombot 
(ezüstbõl, philigran mû)”, amelyet a Rákó-
czit bujdosásba kísérõ ifjú, Szathmári Király 
Ádám akkor kért volna el emlékül, „midõn 
a magyar ruhát letette, s mely gomb Bold-
ván, Ádám unokájánál ma is megvan”. Mai 
ismereteink alapján nehéz elképzelnünk, 
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hogy Ádám „elkérte a magyar fejedelem 
mentéjének egyik gombját”. (Kis, 2006.) 
Hasonló gombhistóriát ismertetett Thaly 
a Magyar Történelmi Társulat 1872. õszi 
ülésén. Felhozatta Ipolyságról Sági Balogh 
János híres cigányzenészt, aki „Rákóczi ud-
vari zenekara egyenruhájáról is ereklyeként 
õriz néhány sajátszerû idomú fémgombot”. 
Bizonyságul felolvasott Thaly egy akkor 
kezéhez jutott állítólagos dokumentumot, 

„a Czinka Sándornak Rákóczi udvari ze-
nészének Rodostóból, 1735. április 21-én 
kapott levelét, ebben a levélíró Laczi nevû 
öccsét a hazából Törökországba hívja, hogy 
õt a ’Rákóczi Ferenc keservire’ úgy, mint 
az édesapjuk a fejedelem halálos ágyánál 
fújta, megtanítsa”. Miközben Rákóczinak 
Rodostóban nem voltak cigány zenészei. 
(Sárosi, 1996, 44-46.) Beszámolt arról is a 
titoktartási idõ betartása után, hogy 1889. 
október 7-én a sírhely felbontásakor a sír-
ból három tárgyat ereklyeként magához vett, 
egyet Fraknóinak, egyet Kossuth Lajosnak 
ajándékozott. Az olvasó achátkõ szemét arany-
ba foglaltatva óraláncán hordta. (Thaly, 1893, 
232.) A gyászmenetben kucsmáján Bottyán 
János generális forgóját, oldalán Esterházy 
Antal kardját viselte. Ez már az intézményesült 
kultusz különleges megnyilvánulása volt. 

Mégis 1906 a hivatalos kultusz pillanata. 
Mint a hamvak befogadásának feltétele jött 
létre. Az Osztrák-Magyar Monarchia ideoló-
giai viszonyai között a hamvak repatriálása 
alig áthidalható nehézségbe ütközött, mert 
a Rákóczit és bujdosótársait árulónak nyil-
vánító törvény eltörlését kívánta meg. Az 
országgyûlési döntés, a király és császár jóvá-
hagyása pedig bonyolult közjogi manõvert 
és diplomáciai tapintatot követelt. Ezzel 
szemben egyfelõl merev elzárkózás, másfe-
lõl jogi és történeti kínos magyarázatok, he-
ves indulatos viták egyre inkább elmérgesí-
tették a kérdést. Az 1715: 49. törvénycikket 
Kossuth „káromlásnak”, Thaly a bujdosók 
birtokai eladományozása érdekében hozott 

döntésnek és „szégyenfoltnak”, Eötvös Ká-
roly „nemzetkáromlásnak” nevezte. Az erõs 
aktuális politikai töltettel a Vérmezõn 1903. 
október 11-én rendezett gyûlés jegyzõköny-
vében „rágalmazásnak” és az alku be nem 
tartott pontjának nyilvánították. Megoldásra 
gróf Apponyi Albert házelnök talált módot. 
Kassán, az 1903. évi Rákóczi-kiállításon 
mondott pohárköszöntõjében a kiegyezés 
elvi alapján vázolva a trón és a nemzet jó 
viszonyát, az országgyûlésre hárította a 
törvénycikk feloldásának felelõsségét: „a 
népképviseleti alapra fektetett országgyûlés 
tegye jóvá azt, amit a rendi országgyûlés 
vétett”. Ez azt jelentette, hogy az eddig 
kizárólag Habsburg-magyar ellentét lecsapó-
dásaként felfogott kérdést önkritikusan az 
országgyûlés illetékességére utalta.

Az 1900-as évek közepén a Monarchi-
át is elérte az egész Európát sújtó válság. 
Magyarországot mélyreható, elhúzódó 
belpolitikai krízis rázta meg. Megbukott a 
harminc éve kormányzó szabadelvû párt, 
az uralkodó nem adott megbízást a gyõztes 
ellenzéknek, s az országtól a katonai újon-
cok létszámának felemelését követelte, a 
Függetlenségi Párt obstrukcióval tiltakozott, 
Tisza István miniszterelnök a házszabály 
módosítására készült. Ebben a feszült hely-
zetben 1904. március 10-én Thaly Kálmán 
a Függetlenségi Párt nevében látványosan 
békejobbot nyújtott Tisza Istvánnak. A 
tárgyalásokkal elõzetesen elõkészített je-
lenetért nem késett az uralkodói köszönet: 
április 18-i keltezéssel Ferenc József uta-
sította Tisza Istvánt, hogy foglalkozzék „II. 
Rákóczi Ferenc hamvai hazaszállításának 
kérdésével”. Fenntartásokkal, de megtör-
tént az uralkodó részérõl a lényeges lépés a 
Rákóczi-kultusz legitimálására. A kulisszák 
mögött zajló súlyos tárgyalásokról, s az 1905-
ben újra kiélezõdõ ellentétekrõl Kossuth 
Ferenc részletes beszámolói tudósítanak. A 
legitimálás fontos állomásai már a Wekerle-
kormány idején: az uralkodó rendeletének 
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„II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai haza-
szállításáról” törvénybe iktatása, az 1715: 49 
tc. eltörlése, és ezek uralkodói szentesítése 
1906. október 22-én.

Ez a hivatalos Rákóczi-kultusz lényege-
sen új értelmezést kívánt. Thaly a Rákó-
czi-kéziratról címmel lelkesen foglalja 
egységbe Rákóczi és Ferenc József nevét: 
Ilyen közeledés a Habsburg ház és a magyar 
nemzet között csak Mária Terézia idején 
volt. „… Háromszáz év óta parlagon hever 
a magyar királyszeretet mérhetetlen kincse.” 
Most Ferenc József részt kért magának a 
nemzet érzelmeibõl, „velünk ünnepelvén 
nemzetünk hõseit felejthetetlen kapcso-
latot fog teremteni a magyar nemzet és a 
Habsburg ház fiai között […] Eggyé lesz 
nemzet és király”. Kijelentését a temetési 
ünnepségeken sokszor megismétli. „Hála 
az uralkodónak! Éljen a király, éljen Rákó-
czi szelleme!” Az ünnepi retorikában sok 
a toposz, az általános séma, a „thalyzmus” 
mint a „kuruc érzések tárogatója” és hasonló 
megfogalmazás. Ha valaki behatóan elemzi 
ezeket a kötetet kitevõ szövegeket, nyilván 
nagy százalékos arányban állapíthatja meg 
az uralkodóházat és Rákóczi történelmi 
személyiségét összekapcsoló megbékélés 
szellemét. Elmaradt azonban a válasz vagy 
gesztus Rákóczi történelmi jelentõségének 
legitimálására. A szertartáson a magyar 
király nem képviseltette magát, az osztrák 
parlament a Monarchián belül, mint eddig 
is, elhatárolódott Magyarország problé-
máitól, az osztrák és a magyar történészek 
formális jó viszonya nem fejlõdött érdemi 
együttmûködéssé. A Monarchia és Magyar-
ország, miként a hivatalos Rákóczi-kultusz, 
nem élte túl az elsõ világháborút. Lehetett 
ekkor még alternatíva a túlélésre?
 

Csapdák és katarzisok

Az ország két napon és két éjszakán át ün-
nepelt. A vasútvonalak mentén õrtüzeket 
raktak, és széles körzetbõl összegyûlve fal-

vak, városok, mezõvárosok lakossága állt 
sorfalat. Vallási, nyelvi, nemzetiségi elhatáro-
lódást a lakosság körében nem tártak fel a 
kutatók. Thallóczy tájékoztatása szerint a 
román hatóságok rendkívül elõzékenyen 
viselkedtek. Szegeden október 27-érõl 28-
ára virradó éjjel egy órára állt meg a vonat. 
Löw Emmanuel, a nemzetközi hírû tudós 
rabbi mondott beszédet. Azt hangsúlyozta, 
hogy a nemzet hû fiává nem a származás, 
nem a fajrokonság, hanem a rokon érzés, s 
a csatlakozó önfeláldozat avat. „Nem a szív-
nek vére, hanem a szívnek verése.” Mintha 
Babits 1939-ben élesen megfogalmazott 
kérdésére, a Ki a magyar?-ra elõlegezte vol-
na a választ. Kassára eljött a térség ruszin és 
szlovák lakossága, és szivárványos jövõrõl 
szónokoltak a rétorok. 

Sokan bírálták a temetés módját, rende-
zését, körülményeit. „Ha megköveznek 
érte is, kimondom – írta Apáthy István a 
Pesti Napló október 28-i számában –, hogy 
nemzedék még nem volt méltatlanabb a 
mainál arra, hogy Rákóczi koporsója elõtt 
leboruljon.” A hivatalos Rákóczi-kultusz vis-
száját Ady világította meg. „Még a hõseinket 
is kisajátítják, Rákóczi koporsóját õk, akik 
Rákóczit becsapták és elárulták, úgy körülál-
lották, hogy mi nem férkõzhettünk hozzá. 
[…] Álhazafiasságukkal agyonterrorizálnak 
ezek minket.” (Idézi: R.Várkonyi, 1961, 
296.) A Le Temps kritikus cikkére a Budapes-
ti Napló 1906. november 1. számában Ady 
hevesen válaszolt. „A Le Temps embere nem 
érthet minket, s nem tudhatja, ki nekünk 
Rákóczi. De a csúfolódó cikknek egy mon-
data majdnem megdöbbenti az embert. Azt 
írja a Temps, hogy kutya nehéz sorsuk lehet 
Magyarországon az európai gondolkozás és 
haladás embereinek, ha vannak ilyenek. És 
nem a Temps krónikása az elsõ, aki ezt sejti 
és írja. Komolyabb hangon és komolyabb 
helyeken is írnak már errõl Nyugaton […] 
Ez valami, amit Magyarországon meg kell 
tudnia mindenkinek.” A temetés nemzet-
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közi visszhangja nagy és felületes. Több 
kritikából kitûnt, nem ismerik, amirõl írnak. 
Néhány osztrák és cseh cikkben Rákóczi 
rebellis, lázadó, jobbágynyúzó fõúr, sõt az 
is elhangzott, hogy ruszin volt, vagyis a régi 
udvari történetírás és az akkori ellenséges 
propaganda sztereotípiáit ismétlik. Miköz-
ben a hazai könyvtárakban több vaskos 
kötetben kiadva sorakoztak Rákóczi írásai. 

 Az 1900-as évtized a magyar kultúra 
szellemi megújulásának fontos ideje. Indult 
a Huszadik Század, a Nyugat, Bartók és Ko-
dály népzenegyûjtése, s megjelennek Ady 
vitázó kuruc versei: „Rákóczi úr tudta, / Hogy és 
just is, és hogy mégis / Merre van a föld népének 
/ Boldogságos útja” (Két kuruc beszélget). 

 Új igény tûnt fel a történettudományban 
is. Megjelent több jobbágykatonalevél, a 
marosszéki jobbágyok Rákóczi szabadság-
ígéretére hivatkozó folyamodványa, a 
fejedelem szociális intézkedését tanúsító do-
kumentum. A sárospataki országgyûlés paraszt-
katonákat a földesúri függésbõl felszabadító 
törvényét 1906-ban bárki olvashatta. Ott van 
a történetírók asztalán a lelkiismereti szabad-
ságot a kiváltságokkal nem rendelkezõknek 
is jogává avató dokumentum, együtt azzal, 
hogy a többségi vallásúaké legyen a temp-
lom, s a többség köteles a kisebbségnek 
templomot építeni. A méltán elsõ kisebb-
ségvédelminek nevezhetõ törvénnyel 
együtt Rákóczi kormányzókörével közösen 
kezdeményezett más reformjai sem nyer-
nek e példátlan temetési nyilvánosságban 
hivatalos említést. Miért nem használták ki 
ezt a visszahozhatatlanul fontos történelmi 
pillanatot? Hihetetlen, de az 1906. esztendõben 
még hiányzott Rákóczi tudományos életrajza. 
Több meddõ pályázat után Márki Sándor 
hatalmas munkával készült biográfiájának 
elsõ kötete, miután Thaly igényeit érvénye-
sítette a szerzõ, csak 1907-ben jelent meg. 
Ugyancsak az ünnepélyes temetés után 
látott napvilágot Marczali Henrik útkeresõ 
tanulmánya, a Rákóczi és a nép. 

Eredeti történeti szövegekbõl alig néhány 
szónok idézett. Rákóczi 1703-ban kiadott 
államelméleti imájából csak Fraknói merte 
felolvasni az orsovai állomáson a következõ 
sorokat: „Adj Uram azoknak, akiket vezére-
inké akartál tenni rendeltetésükben bölcses-
séget, az ellenkezõ dolgokban erõsséget, a 
szerencsés dolgokban tartózkodást…” Kü-
lönben a beszédek többnyire a kor retorikai 
divatját követik: érzelmesek és felszínesen 
aktualizálnak. Sok beszéd hangneme bántó, 
dagályossága idézhetetlen, képzavarai mulatsá-
gosak: „hazajöttek a számûzött kuruc vezérek 
[…] a koronás király s az ujjongó nemzet 
vállain”. És hitelüket vesztették legszebb 
szavaink. A rendelkezésünkre álló források 
szerint csak Orsován, a határon énekelték a 
Boldogasszony anyánk címû éneket, talán 
mert hangsúlyos sora – a „nagy ínségben 
lévén így szólít meg hazánk” – nem illett 
az álságos hivatalos boldogsághoz. Seb-
tében készült mûdalok arattak a közönség 
körében sikert. 

Messzeható következményekkel járt, 
hogy az egyoldalú romantikus felfogás érvé-
nyesült: II. Rákóczi Ferenc fejedelem alakja 
az akkor már jól dokumentált történeti való-
ságból kiemelt, a néptõl elszakított, korfölötti 
eszmeiségbe emelt árnyalak lett. Talán észre 
sem vették gondtalan tömjénezõi, hogy elve-
szett belõle, amit elõdeinkbõl saját létünkben 
hordozunk. A sokat hangoztatott nemzeti 
függetlenség, polgári jogvédelem, az ifjúság-
nak feladatul adott megújulás gyökeresen 
más körülmények között kap majd szomorú 
aktualitást. Mert egy évtized se telik el, és 
Krúdy szavaival, a földbõl lángnyelvek csap-
nak ki, és a technika csodájaként ünnepelt 
filmfelvevõk a véres lövészárkok körül pász-
tázzák a temetetlen holtakat.

Miért Kassa? Miért nem a Mátyás-temp-
lom? – tették fel a hamvak hazahozatala alkal-
mával többször is az éles kérdést. A választ, 
Thaly Kálmánnak a kriptába helyezés elõtt 
elhangzott beszédét a Pesti Hírlap október 
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30-i száma hozta. Nagyanyját és édesapját is 
itt temették el, „Kassa kuruc város […] Most 
már, hogy hamvai ide jöttek, és nem valami 
modern múzeumban temettetnek el, hogy 
ebben a templomban, ahol õ annyira imád-
kozott […] az az õ kassai hívének, megõszült 
szolgájának gondolata volt, […] hogy ebbe a 
felséges székesegyházba jöjjenek az õ szent 
hamvai. Azt hiszem, nem cselekedtem hibá-
san, amikor ezt ajánlottam. Hála a felséges 
úrnak, hogy ezt az ajánlatomat is méltóztatott 
elfogadni. (Felkiáltások: Éljen a király! Éljen 
Thaly Kálmán!)”. A valóság prózaibb. Ferenc 
József rendeletére 1897-ben III. Béla hamvait 
Székesfehérvárról a koronázási templomba 
vitték, s a sajtó az Árpád-házi nagy uralkodó 
leszármazottjaként ünnepelte az öreg ki-
rályt. (Thaly, 1897, 568-570.) Rákócziról az 
uralkodó a régi sztereotípiákat ismerhette. 
Fejedelemnek egyetlen megnyilvánulásában 
sem nevezte. A hivatalos kultusz keretei 
között Rákóczi országszervezõ munkája 
nem kaphatott helyet. Miközben a magyar 
történelem négy alakja közül õ az egyik, akit 
Európa számon tartott és elfogadott. 

A bujdosók temetésén kevés szó esett 
Európáról, Rákóczi békekoncepcióját 
talán meg sem említették. Annak ellenére, 
hogy a reformkorban indult történetírók 
munkái és a többkötetnyi francia, angol, 
német, holland dokumentum a huszadik 
század hajnalán is hitelesen tájékoztatott a 
szabadságáért küzdõ Magyarország szerves 
európai jelenlétérõl. Rákóczi politikájában a 
garanciális, megegyezéses béke igényérõl, 
és arról, hogy az öreg kontinens egységét, 
jövõjét biztosító hatalmi egyensúly fontos 
feltétele térségünk stabilitása. 

Voltak, akiket megrendített a temetés. 
Vajon sejtették, hogy most ünnepelnek utol-
jára együtt a történeti Magyarország távoli 
tájainak különbözõ rendû, rangú, vallású 
és nemzetiségû lakosai? A sír bezárult. A 
kérdések nyitva maradtak. 

Kulcsszavak: kultuszkutatás, II. Rákóczi Fe-
renc és szabadságharca, Rákóczi-kultusz, 
Thaly Kálmán, historizmus, pozitivista 
magyar történészek, történelem és politika, 
Osztrák-Magyar Monarchia
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Szegedi szikra gyújtotta fel az ’56-os forra-
dalmi lángot címmel egy éve megjelent 
írásomban hívtam fel a figyelmet a szegedi 
egyetemisták és fõiskolások meghatározó 
szerepére az ’56-os országos forradalom és 
szabadságharc elindításában (Szolcsányi, 
2005). Szegeden 1956. okt. 15-tõl az egyete-
mi ifjúság vezetõi végig szoros kapcsolatot 
tartottak a rektorral, a dékáni vezetéssel és 
több egyetemi tanárral akik támogatták azt 
az elképzelésüket, hogy alapítsanak a párttól 
és annak ifjúsági szervezetétõl, a DISZ-tõl 
független ifjúsági szervezetet, a Magyar Egyete-
misták és Fõiskolások Szervezetét. A MEFESZ 
október 16-án olyan egyesületként alakult 
meg, mely oktatási célkitûzéseken kívül 
politikai követeléseket, így az ország függet-
lenségének és semlegességének kivívását 
és ennek érdekében országos mozgalom 
megszervezését is célul tûzte ki. Nagy Imre 
mártírtársának, Losonczy Gézának Snagov-
ban írt és az utóbbi hónapokban kiadott 
kronológiai feljegyzései szerint is az október 
23-i események „megtörténtére döntõ hatással 
volt az elõzõ héten Szegeden kirobbant diák-
forrongás” és a MEFESZ megalakítása (Baráth 

– Sipos, 2006).
A szegedi professzori kar további bátor, 

kockázatot vállaló kiállásának szép példája 
volt az a távirat is, melyet 1956. nov. 3-án du. 
6 órakor küldtek el Szent-Györgyi Albertnek, 
kérve a nemzetközi tudományos közösség 
nyilvánosságának segítségét a magyar forra-
dalom vívmányainak megõrzése és az ország 
függetlenségének kivívása céljából.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appeal from the University of Szeged, Hungary 
címmel a Nature november 17-i számában 
jelent meg a Szent-Györgyi által eljuttatott 
szegedi „declaration” (Appeal, 1956). A le-
vél jelentõségének megítélését jól tükrözi az 
a tény, hogy a táviratot a szerkesztõk a News 
and Views rovatban az 1956-os Nobel-díjasok 
bejelentésének hírét megelõzõ helyen közölték. 
A kiáltvány magyar szövegét a professzorok 
elküldték a Szeged Népe címû napilapnak is, 
melynek november 4-i számában a kiáltvány 
az alábbi formában jelent meg:

„A szegedi egyetem felhívása a világ 
valamennyi egyeteméhez. 

Az újjászületett demokratikus Ma-
gyarország nemzeti függetlenségé-
nek visszanyerése után békében és 
barátságban kíván élni közvetlen 
szomszédaival és a világ valamennyi 
népével. Mi, a szegedi egyetem felhí-
vást intézünk a világ valamennyi egye-
teméhez, hogy erkölcsi tekintélyükkel 
álljanak mellénk abban a törekvé-
sünkben, hogy hazánk függetlensége 
és ezzel a béke helyreállítása – amely 
a tudományos munka alapfeltétele 

– mielõbb biztosíttassék. Külön kérjük 
azokat a tudósokat, akikkel az elmúlt 
évek során személyes kapcsolatba 
léphettünk, akár külföldön, akár 
hazánkban, legyenek segítségünkre. 
Szerény erõnkkel eddig is arra töre-
kedtünk, hogy kutatásainkkal az egész 

’56-os szegedi kiáltvány A NaTure-ben
Szolcsányi János

az MTA rendes tagja, PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
janos.szolcsanyi@aok.pte.hu
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 emberiség haladását és jobb jövõjét 
szolgáljuk. A jövõben is mindent 
meg akarunk tenni, hogy az általunk 
mindig becsült szomszéd népek és a 
világ valamennyi kutatójával együttmû-
ködhessünk. Boldogok volnánk, ha 
ez a célunk megvalósulna.

  Baróti Dezsõ rektor
  Korpássy Béla dékán
Ábrahám Ambrus, Bónis György, 
Budó Ágoston, Csík Lajos, Fodor 
Gábor, Greguss Pál, Hetényi Géza, 
Huszák István, Ivánovics György, 
Jancsó Miklós, Kanyó Béla, Koltay-
Kastner Jenõ, Szabó József, Szabó 
Zoltán, Szõkefalvi-Nagy Béla, Waltner 
Károly egyetemi tanárok”.

A Nature-ban megjelent felhívás a követ-
kezõ két mondattal zárul: „We ask you to 
make this declaration known in possibly 
wide circles. Here follows a great number 
of signatures, representing practically the 
whole senate and faculty.” Az ’56-os forra-
dalom leverését követõen a szerkesztõk az 
aláírók nevét érthetõ módon nem hozták 
nyilvánosságra, de hivatkoztak rá, hogy 
a felhívást Szent-Györgyi Albert Woods 
Hole-ból juttatta el a folyóirathoz.

A kiáltvány elküldésének idején az egye-
temi oktatás szünetelt és az egyetemi, kari 
tanácsi  munka is rögtönzött körülmények 
között folyt. Így az aláírók névsorából az ér-
tesítés hiányosságai folytán távollétük miatt is 
sokan hiányozhattak, mint például a tünteté-
seken, Forradalmi Tanácsokban aktív szerepet 
vállaló Halász Elõd, Kukán Ferenc, Láng Imre, 
Nyiri Antal, Perbíró József professzorok (Kiss, 
2002; Perbíró; 2002). Ezek közül Perbíró József 
jogászprofesszor, dékánhelyettes neve feltét-
lenül kiemelést érdemel. A MEFESZ szegedi 
megalakításának vezetõi (Kiss Tamás, Lejtényi 
András és Tóth Imre joghallgatók) október 

15-tõl tárgyaltak elõbb Perbíró József dékán-
helyettessel, majd Baróti Dezsõ rektorral új 
diákszervezet megalakítása céljából. Perbíró 
József elnökölt azon az október 20-i MEFESZ 
nagygyûlésen, melyen a jelenlévõk lelkesen 
megszavazták azokat a pontokba szedett 
politikai és oktatási követeléseket, melyeket 
azután küldöttek vittek szét az ország többi 
egyetemére, így a Budapesti Mûszaki Egye-
temre is. A tanár-hallgató együttmûködésre 
jellemzõ példa, hogy október 21-én rektori 
kocsit bocsátottak egy hallgató rendelkezé-
sére, hogy késedelem nélkül vigye a MEFESZ 
megalakulásának hírét Pécsre.

Véleményem szerint Szegeden épp az egye-
temi oktatók aktív közvetítõ szerepvállalása 
miatt nem került sor fegyveres összetûzésre. 
Így válasz nélküli provokáció maradt, hogy 
az ÁVH-sok október 24-én a tüntetést még 
erõszakkal verték szét, berontottak a kol-
légiumokba, a diákokat megverték, Perbíró 
professzort falhoz állították, és „kutyák, ellen-
forradalmárok” felkiáltással sorozatokat 
lõttek a falba és a falépcsõbe (Kiss, 2002). 
Szegeden az ’56-os forradalomnak egy halá-
los áldozata volt. Egy levegõbe lõtt sortûz 
véletlen találatától esett el október 26-án 
egy fiatal tüntetõ. Ennek ellenére Perbíró 
Józsefet mint a szegedi forradalom vezetõjét 
elsõ fokon tizenöt év börtönbüntetéssel sújtot-
ták, melyhez az ügyész törvényességi óvást 
jelentett be a halálbüntetés mellõzése miatt 
(Perbíró; 2002). 

A Nature-höz és Szeged Népé-hez 
elküldött felhívás aláíróit kizárólag ezért a 
tettükért tudomásom szerint nem büntet-
ték meg. Baróti Dezsõ elítélése és bebör-
tönzése után 1957-ben egy évre Greguss 
Pál botanikusprofesszort nevezték ki rek-
tornak annak ellenére, hogy õ is aláírta a 
kiáltványt.

Kulcsszavak: ’56-os forradalom, MEFESZ, 
Szeged, Nature

Szolcsányi János • 56-os szegedi kiáltvány a Nature-ben
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Módszertani bevezetés

A világgazdaság mérete az utóbbi két évti-
zedben gyorsuló ütemben növekedett, az 
ehhez kapcsolódó növekvõ társadalmi fo-
gyasztás soha nem tapasztalt környezeti igé-
nybevétellel járt együtt. Az anyagfelhasználás 
intenzitása globálisan növekszik a termelés 
ésszerûsítése és a szolgáltatásokon, valamint 
az infokommunikációs technológián alapuló 
globális gazdaság részleges dematerializációja 
ellenére.

Az anyagáram-elemzés azon módszerek 
egyike, mely szemléltetni képes, hogy létez-
nek alternatívák e paradoxonon való túllé-
pésre. Ráadásul úgy látszik, hogy a fenntart-
hatóságról szóló vita utóbbi két évtizedében 
a gazdaság tovább folytatta addig megszokott 
tevékenységét. A gazdaság mérete nem 
csökkent, sõt erõforrás-felhasználása még 
kiterjedtebb környezeti terhelésekkel járt. 

Ezért szükséges a gazdasági folyamatok 
hatékonyságának mérésére szolgáló más 
módszerek keresése. A rendszernek magá-
ban kell foglalnia a globális gazdaságot moz-
gató anyagáramlások tudatosulását. Ennek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
érdekében intézkedés szükséges, és a 
módszertannak alkalmasnak kell lennie a 
gazdasági rendszer anyagigényét jellemzõ 
sajátosságok feltárására.

Hozzávetõleges becslések alapján az 
ember által keltett anyagáramlások nagysága 
a kontinenseken meghaladja a földtani folya-
matokéit. A természetes fejlõdéshez képesti 
gyors változás következménye – rövid és 
hosszú távon – negatív hatások megjelenése 
lesz a gazdaság-környezet rendszerben, 
ami veszélyeztetni fogja az ember életben 
maradását és fejlõdését. Ezért a gazdasági 
rendszeren keresztülfolyó természetes anyag-
áramlásokat fel lehet használni a környe-
zetterhelés és fenntarthatóság mérésére 
alkalmas mutatóként (Schmidt-Bleek, 1994; 
Hinterberger et al., 1996). A pénzügyi muta-
tóval összevetve az anyagáramlás mint fizikai 
mutató alkalmasabb a különbözõ régiók és 
különféle idõszakok fenntarthatóságának 
mérésére.

A környezeti hatások értékelésére szám-
talan eszköz áll rendelkezésre. Ilyen eszkö-
zök például a környezeti hatásvizsgálat, az 
integrált környezeti és gazdasági számlák 

AnyAgárAmlások A világ legfe-
jlettebb országAibAn
Az egyesült állAmok

és jApán példáján
Pomázi István

PhD, szakmai fõtanácsadó, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
pomazi@mail.kvvm.hu

Szabó Elemér
fõtanácsos, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

szabo@mail.kvvm.hu
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rendszere, a környezeti felülvizsgálat, az élet-
ciklus-elemzés és az anyagáram-elemzés. 

Az anyagáram-elszámolás a természeti 
erõforrások használatának és az anyagok 
gazdasági tevékenységeken történõ átáram-
lásának elemzésére alkalmas eszközök 
egyike. Az Európai Unió Statisztikai Hivatala 
(Eurostat) Az anyagáramszámlák politikai 
jelentõsége címû dokumentumában meg-
állapította, hogy az anyagáramszámlák fej-
lesztése azokban az országokban elõnyös, 
amelyek meghatározták már nemzeti céljai-
kat és az összegzett anyaghatékonyság javu-
lását jellemzõ mutatóikat.

Az anyagáram-elemzés (material flow 
analysis – MFA) egyre fontosabb eszközzé 
válik a társadalom erõforrás-használatának 
megértésében. Az MFA az ipari ökológia 
fogalmát alkalmazza az anyag és energia gaz-
dasági és környezeti rendszereken keresztül 
történõ áramlásának vizsgálatakor. Az MFA-
modellek magukban foglalják a rendszerbe 
való bevitelt (például a környezetbõl kiter-
melt természeti erõforrásokat), a rendszeren 

keresztül történõ áramlást (a nyersanyag-
feldolgozástól a fogyasztásig) és a rendszer 
kimenõ oldalát (például hulladék, vissza-
nyerés és újrafeldolgozás). Ez a megközelítés 
elõsegíti az energia- és az anyagáramlások 
és környezeti hatások közötti viszony jobb 
megértését. Az MFA az erõforrás-gazdálko-
dás rendszerszemléletét biztosítja a termék 
kifejlesztésétõl és elõállításától az üzleti 
gazdálkodáson át egészen a közpolitikák 
kidolgozásáig.

Az anyagáram-elszámolások által nyújtott 
információk alapvetõek az ökohatékonyság, 
azaz a gazdaság anyagfelhasználásának, 
valamint a Faktor 4 és Faktor 10, azaz az egy-
ségnyi termékre jutó természeti erõforrás-, 
nyersanyag- és energiabevitel csökkentési 
céljának elérésében. Az anyagáram-statisz-
tikák szoros kapcsolatban állnak az anyag-
áramalapú módszerekkel (pl. összanyag-
szükséglet, életciklus-elemzés, (kémiai) 
elemáram-elemzés, valamint az egységnyi 
szolgáltatásra jutó anyagbevitel, ökológiai 
lábnyom és környezeti tér fogalmakkal is).

1. ábra • A társadalmi-gazdasági-környezeti rendszer
vázlatos anyag- és energiaáramlási modellje
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A gazdasági növekedés általában együtt jár 
a nyersanyagok, az energia és más erõforrások 
iránti növekvõ igénnyel, ami hatást gyakorol 
a piaci árakra és a külkereskedelemre. Az 
erõforrások korlátozottságával kapcsolatos 
aggodalmak többször jelentkeztek az elmúlt 
évtizedekben. Az elmúlt idõszakban az erõ-
forrás-használat ismét a figyelem középpontjába 
került a növekvõ nyersanyagárak (fõként 
kõolaj) és kereslet körülményei között. Ez 
a helyzet következményekkel jár a termé-
szeti erõforrások felhasználásának gazdasági ha-
tékonyságára nézve, ennélfogva politikailag 
fontos üggyé vált ez a kérdés az OECD-tag-
államokban és az üzleti életben egyaránt.

Az OECD-országok a globális erõforrások 
felhasználásában betöltött súlyuk miatt kü-
lönleges felelõsséggel tartoznak, és fontos 
szerepet játszanak a fenntarthatóbb erõfor-
rás-használat elérésében. A fõ cél a gazdasági 
növekedéshez szükséges megújuló és nem 
megújuló erõforrások biztosítása, ugyanak-
kor az ezek kitermelésével, feldolgozásával 
és használatával járó környezeti hatások 
megfelelõ kezelése. A hatékony erõforrás-
gazdálkodás hozzájárul a növekvõ erõfor-
rás-termelékenységhez, ami nagyobb hozzá-
adott értéket hordoz kevesebb erõforrás-be-
vitel mellett. Az erõforrás-termelékenység 
meghatározó szerepet játszik a környezeti 
terhelések csökkentésében és a nagyobb 
jólét megteremtésében is.

Az anyagáram-elemzések készítésekor 
alkalmazott fogalomrendszer fõbb elemei 
(összegzett mutatói) az alábbiakban foglal-
hatók össze:

• Közvetlen anyagbevitel (direct material 
input – DMI): valamennyi gazdasági ér-
tékkel rendelkezõ és a termelésben vagy 
a fogyasztásban felhasznált anyagot ma-
gában foglalja. A hazai kitermelés és a 
behozatal összege.

• Összes anyagbevitel (total material input 
– TMI): a DMI és a fel nem használt hazai 
kitermelés összege.

• Összes anyagszükséglet (total material 
requirement – TMR): a TMI és behoza-
tallal kapcsolatos közvetett (felhasznált és 
fel nem használt) áramlásainak összege. 
A TMR így a legátfogóbb anyagbeviteli 
mutató, amely valamennyi beviteli áram-
lást tartalmazza. 

• Hazai (feldolgozásból származó) kibo-
csátás (domestic processed output, DPO): 
a természetbe történõ kibocsátást jelenti, 
amely a hazai kitermelésbõl és behoza-
talból származó anyagok felhasználásá-
hoz kapcsolódik. A DPO tartalmazza a 
levegõbe és vízbe történõ kibocsátásokat, 
a lerakókban elhelyezett hulladékot és a 
szétszóródó áramlásokat. A DPO nem tar-
talmazza az újrafelhasznált anyagokat.

• Összes hazai kibocsátás (total domestic 
output – TDO): a DPO és a fel nem 
használt (ki)termelésbõl származó anyag-
lerakás összege. A mutató a (hazai) 
gazdasági tevékenységek nyomán a kör-
nyezetbe kerülõ összes anyagmennyisé-
get jelenti.

• Közvetlen anyagkimenet (direct material 
output – DMO): a gazdaságot elhagyó 
anyagok összes mennyisége, akár a hazai 
környezetbe történik a kibocsátás, akár 
árukivitel formájában külföldre kerül. A 
DPO és a kivitel összege.

• Összes anyagkibocsátás (total material 
output – TMO): a gazdaságot elhagyó 
anyagok összmennyisége, a TDO és 
kivitel összege. 

• Hazai anyagfelhasználás (domestic 
material consumption – DMC): a gazda-
ságban felhasznált összes anyagot jelenti, 
kivéve a közvetett áramlásokat. Így a 
DMC a legközelebbi megfelelõje a ha-
gyományos nemzeti számlákban megje-
lenõ összegzett bevételnek. A DMC a 
DMI-kivitellel csökkentett része. 

• Összes anyagfelhasználás (total mate-
rial consumption – TMC): a DMC és 
a behozatallal és kivitellel kapcsola-

Pomázi István – Szabó Elemér • Anyagáramlások…
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tos közvetett áramlások összege, amely 
vagy életciklus-elemzési típusú vagy in-
put–output módszerek felhasználásával 
számítható. A TMC a TMR-kivitellel és a 
hozzá kapcsolódó közvetett áramlások-
kal csökkentett része.

• Fizikai kereskedelmi mérleg (physical 
trade balance – PTB): azt mutatja meg, 
hogy vajon a külföldrõl származó erõfor-
rás-behozatal vagy az erõforrás-kivitel 
mértéke a nagyobb-e, és a hazai anyag-
felhasználás mennyire alapul a hazai 
erõforrás-kitermelésen vagy a külföldrõl 
történõ behozatalon. A fizikai kereske-
delmi mérleg kétféle módon állítható 
össze. A közvetlen anyagáramlások PTB-
je egyenlõ az ország vagy régió behoza-
talának és kivitelének különbségével. 
Az átfogó PTB a behozatallal és kivitellel 
kapcsolatos közvetett áramlások figye-
lembe vételével is kiszámolható.

• Nettó állománygyarapodás (net addition 
to stock – NAS): a gazdaságban évente fel-
gyülemlõ anyagmennyiséget mutatja, így 
a „gazdaság fizikai növekedése” kifejezés 
is használható. Az állományalkotó any-
agok fõleg az új infrastruktúrák építésére 
felhasznált építõanyagokat és a tartós fo-
gyasztási cikkeket (például autók, gépek 
és berendezések) jelentik.
A tanulmány további részében a hét leg-

fejlettebb ország (G-7) közül az Egyesült 
Államok és Japán mint globális méretekben 
is hatalmas „anyagcserével” bíró gazdaságok 
példáján szemléltetjük a társadalmi metabo-
lizmus vizsgálati módszerét.

Amerikai Egyesült Államok

A nyersanyagok felhasználásában bekövet-
kezett változások 1900-2000 között jól tük-
rözik az anyagok iránti keresletet és az anyag-
felhasználás hatékonyságának természetét. A 
2. ábrán bemutatott ún. „anyaghegy” kilenc 
anyagfajtát tartalmaz. A keresletnövekedés 
trendjei jól jelzik a gazdasági növekedést 

és fellendülést. A csökkenõ igények trend-
vonalai a gazdasági visszaesés idõszakaival 
esnek egybe. A kõzetek, a homok és a 
kavics képviselik a legnagyobb mennyi-
séget az egész XX. századon keresztül. A 
legszembetûnõbb növekedés 1945-tõl az 
1970-es évek elejéig tartott, amely a második 
világháború utáni gazdasági robbanással és 
a szövetségi államokat összekötõ autópálya-
építésekkel magyarázható. A legnagyobb 
visszaesések a gazdasági válságokkal esnek 
egybe, amikor nagymértékben csökkent a 
kereslet egyes nyersanyagok iránt. Az 1980-
as évek elején lezajlott gazdasági recesszió 30 
%-os anyaghasználat-csökkenéssel párosult, 
míg az 1929-1932 közötti gazdasági világválság 
idõszakában a nyersanyag-fogyasztás 47 %-kal 
csökkent.

Az Egyesült Államokban hivatalosan nem 
létezik anyagáram-elszámolási rendszer, en-
nek ellenére hosszú idõszakra nyúlik vissza 
az ásványi nyersanyagok és energiahordo-
zók áramlásainak nyomon követése. Ebben 
a folyamatban hagyományosan a következõ 
szervezetek vesznek részt: Geológiai Szolgá-
lat, Bányászati Hivatal, Energiatájékoztatási 
Hivatal, Mezõgazdasági Minisztérium, Keres-
kedelmi Minisztérium és Környezetvédelmi 
Ügynökség. Az utóbbi években az Energia-
ügyi Minisztérium és a Környezetvédelmi 
Ügynökség jelentõs összegekkel támogatta 
a hatékony anyag- és energiafelhasználás 
ösztönzésével kapcsolatos kutatásokat és 
kezdeményezéseket.

A növekvõ nyersanyag-felhasználással 
és azok hosszú távú rendelkezésre állásával 
kapcsolatos aggodalmak az Egyesült Álla-
mokban már az 1950-es években megfogal-
mazódtak. Harry S. Truman, az akkori elnök 
1951-ben kérte fel William S. Paley-t, a CBS 
médiahálózat nagyhatalmú elnökét az El-
nöki Anyagpolitikai Bizottság vezetésére. A 
Bizottság megbízatása elsõsorban arra szólt, 
hogy mérje fel az amerikai gazdaság hosszú 
távú nyersanyagigényét, a hosszú távú 



1229

Pomázi István – Szabó Elemér • Anyagáramlások…

kínálatot, az esetleges ellátási hiányokat, a 
kormányzati politikák, tervek és programok 
konzisztenciáját és megfelelõségét. A Paley-
Bizottság felállítása mindenekelõtt nemzet-
biztonsági és katonai célokat szolgált a koreai 
háborúra és a hosszan tartó hidegháborúra 
felkészülõ Egyesült Államokban.

Az anyagáramlások és a kapcsolódó 
környezeti externáliák fontos stratégiai 
kérdések a nemzetbiztonsági politika, a 
gazdaságpolitika és a környezetpolitika 
kidolgozása és a jól megalapozott döntésho-
zatal szempontjából. Nemzetbiztonsági 
megfontolásból például érdemes tudni, hogy 
az Egyesült Államok a felhasznált nyersan-
yagok több mint felét behozatalból fedezi. 
Ezen anyagok nagy része stratégiai nyersanyag, 
és zömük politikailag instabil országokból 
származik. A függõség foka a legjobban a 
nyersolaj példáján világítható meg: 2002 
végén az USA olajszükségletének majdnem 
kétharmada (63 %) származott külföldrõl. 

Az alumíniumgyártásban, a benzin-elõál-
lításban, a szigetelõhabok elõállításában és 
az acél- és urángyártásban használt fluoritot 
pedig teljes egészében olyan régiókból 
szerzi be az USA, amelyekkel bizonytalan 
kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkezik, 
és ez bármikor veszélyeztetheti a folyamatos 
és biztonságos nyersanyagellátást.

Az anyagáramlásokról szóló információk 
nemcsak nemzetbiztonsági, hanem makro-
gazdasági és vállalati szempontból is nagyon 
fontosak. Ezek az adatok jól hasznosíthatók 
a különbözõ technológiai fejlesztések 
esetében is. Például az elektronikai ipar az 
1990-es évek elején olyan forrasztóanyag 
elõállítását vette fontolóra, amely az egyik 
legveszélyesebb anyagot, az ólmot váltotta 
volna ki. Az alternatív anyagok (bizmut és 
indium) áramlásának elemzése azt mutatta, 
hogy mind gazdaságossági, mind környezeti 
szempontból nem lenne hatékony az ólom 
helyettesítése. Az anyagáramlás adatainak 

2. ábra • Az Egyesült Államokban felhasznált nyersanyagok mennyisége,
1900-2000 (Kelly, 2002 nyomán)
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felhasználása más meglepõ eredményekhez 
is vezetett az USA-ban. A New York-i Tudo-
mányos Akadémia kutatócsoportja ezt a 
módszert követte a New York-i kikötõben 
felhalmozódott higany keletkezési forrásai-
nak azonosítására. A vizsgálatok azt tárták 
fel, hogy a legnagyobb mennyiséget a 
fogászati létesítmények bocsátották ki a 
szennyvízbe. Az anyagáram-elemzés kritikus 
elem volt a cementipar stratégiai jövõképé-
nek kidolgozásakor is. Ezek az áramlások 
nemcsak a cementgyártáshoz szükséges 
nyersanyagokat térképezték fel, hanem azon 
anyagokat is, amelyek kiegészítõ fûtõanyag-
ként és egyéb adalékanyagként szolgálnak 
(autógumik, mûanyaghulladékok, szén-
hidrogén-hulladékok stb.). Ezen anyagok 
elhelyezkedése és elérhetõsége legalább 
olyan mértékben fogják meghatározni a 
cementipar jövõjének gazdaságtanát, mint a 
mészkõ, az agyag és a homok.

Az anyagáram-elemzések szerepe jelen-
tõs lehet a potenciális környezeti veszélyek 
azonosításában és a megelõzõ intézkedések 
megtételében. Az elmúlt több mint három 
évtizedben széles körben terjedt el a nyomás-
sal kezelt (préselt), magas arzéntartalmú fa-
lemezek használata az építõiparban (évente 
mintegy 20 000 tonna arzén). A fakonzervá-
lásra használt arzén anyagáramlásainak 
pontos feltárása és azonosítása segítheti az 
életciklusuk végét elért fa építõanyagok kör-
nyezet- és egészségkímélõ ártalmatlanítását.

Az anyagáram-elszámolások közpolitika-
készítési lehetõségeinek feltárására állította 
fel a Nemzeti Kutatási Tanács a Természeti 
Erõforrások, Termékek és Hulladékok Anyag-
áram-elszámolásával Foglalkozó Bizottságot. 
Ez a Bizottság ajánlásokat fogalmazott meg 
az anyagáram-elszámolások hatékonyabb és 
rendszeresebb alkalmazására a közpolitikák 
kidolgozásakor.

A nemzeti szintû anyagáram-elemzések 
mellett a magánszektorban alkalmazott 
módszerek nagyban segíthetik a megfelelõ 

döntéseket a hatékonyabb anyag- és ener-
giafelhasználásban, valamint a környezeti 
ártalmak csökkentésében. A problémaori-
entált anyagáram-elemzés mikroszinten 
nagyobb hasznokkal járhat, mint a hivatalos 
anyagáram-elszámolások makroszinten. Az 
anyagáramlások nyomon követését külön-
bözõ célokra lehet használni: egyszerû telep-
hely-szintû tömegmérleg az anyagfelhasz-
nálás hatékonyságának javítására, vállalati 
stratégiák készítése a beruházásokra és ki-
bocsátásokra, a termelés számára kritikus 
erõforrások elérhetõségének komplexebb 
értékelése, a termékek anyagi felépítésének 
jobb megértése, az újrahasznosítás és újrafel-
használás lehetõségeinek feltárása.

Az építkezéssel kapcsolatos tevékeny-
ségek sok anyagot, energiát és vizet használ-
nak fel, és sok települési hulladékot termel-
nek. Az USA közel ötszáz gazdasági ágazatá-
nak input-output elemzése azt mutatta, hogy 
az építõiparban több szén-dioxid keletkezik, 
mint a teljes villamosenergia-ágazatban. Ez 
az ágazat nagy mennyiségben használ fel 
fémeket, ötvözeteket, üveget és fát, miközben 
az anyagkiválasztást sokkal inkább az árak 
és az elérhetõség határozzák meg és nem 
a környezeti szempontok és hatások. Az 
építõanyagok késõbbi ártalmatlanítását rit-
kán veszik figyelembe a tervezésnél, ráadásul 
az építõipar átlagban 10-25 százalékkal több 
anyagot rendel, mint amennyi valójában 
szükséges lenne. Ezért az életciklus-elemzés 
és az anyagáram-elszámolás rendszeres 
alkalmazása kézzelfogható pénzügyi és 
környezeti hasznokat eredményezhet az 
ágazat számára.

A World Resources Institute 1997-ben 
publikálta a Resource Flows: The Material Ba-
sis of Industrial Economies címû jelentését, 
amely elsõként dokumentálta négy OECD-
ország (Németország, Japán, Hollandia és az 
Egyesült Államok) összes anyagszükségletét. 
A 2000-ben megjelent The Weight of Na-
tions: Material Outflows from Industrial 
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Economies címû újabb jelentés teljessé tette 
az elsõ jelentésben elemzett anyagáramlási 
trendeket az 1975-1996 közötti idõszakot 
vizsgálva, ezenkívül a vizsgált országok köre 
kibõvült Ausztriával.

A jelentés fõbb megállapításai a követ-
kezõkben foglalhatók össze. Az ipari orszá-
gok anyagfelhasználása egyre hatékonyabbá 
vált, ugyanakkor a hulladékképzõdés nö-
vekedett. A gazdasági növekedés és anyag-
felhasználás egy fõre és a GDP egységére 
vetítve egyaránt szétvált egymástól, ugyan-
akkor az összesített erõforrás-használat és a 
hulladékáramlások növekedése folytatódott. 
Az ipari országok éves erõforrás-bevitelének 
fele-háromnegyede hulladék formájában egy 
éven belül visszajut a környezetbe.

A környezetbe történõ anyagkibocsá-
tások egy fõre vetítve az Egyesült Államok-
ban voltak a legmagasabbak (25 t/fõ/év) a 
vizsgált idõszakban, míg Japánban ennek 
kevesebb, mint fele volt (11 t/fõ/év). A rejtett 
áramlásokat is beszámítva ezek az értékek 
jócskán megnövekedtek (USA 86 t/fõ/év és 
Japán 21 t/fõ/év). A fosszilis energiahordozók 
kitermelése és felhasználása uralta a kibocsá-
tási áramlásokat valamennyi vizsgált ország-
ban. A modern ipari társadalmak szénen ala-
puló gazdaságokra épülnek. A szén-dioxid 
átlagban több mint 80 %-át teszi ki – súlyban 
kifejezve – a gazdasági tevékenységekbõl 
származó anyagkibocsátásnak.

Az Egyesült Államok saját földrajzi hatá-
rain belül a gazdasága által igényelt nyers-
anyagok több mint 90 %-át képes kitermelni, 
és csak nagyon kis mennyiség jut kivitelre. 
A különbség a gazdaságon belül marad 
épületek, infrastrukturális létesítmények és 
tartós fogyasztási cikkek formájában (évi 
mintegy 2 milliárd tonna), vagy pedig bekerül 
a környezetbe (több mint 23 milliárd tonna). 
Az USA gazdaságán belül meghatározóak 
az energiahordozókkal kapcsolatos anyag-
áramlások: a szénbányászatból és a fosszilis 
tüzelõanyagok elégetésébõl származó rejtett 

áramlások több mint 50 %-át teszik ki az 
összes hazai kibocsátásnak. Az egyéb ásványi 
nyersanyagok kitermelésével, a termõföld 
eróziójával és az építkezések földmunkáival 
kapcsolatos rejtett áramlások újabb 24 %-ot 
érnek el. A rejtett áramlások mennyisége csak 
kismértékben csökkent a vizsgált idõszakban 
(17,2 milliárd tonnáról 16,3 milliárd tonnára). 
A szén- és ércbányászatból származó hulla-
dékok mennyisége 1975-1996 között növeke-
dett a bányaterületek kiterjedése és az ércek 
csökkenõ fémtartalma következtében. A 
talajerózió mértéke csökkent egyes területek 
gazdálkodásból történõ kivonásával, de még 
mindig megközelítette a 3,5 milliárd tonnát.

Ezzel szemben a hazai (feldolgozásból 
származó) kibocsátások (DPO) áramlásai 
jelentõsen növekedtek, 5,3 milliárd tonnáról 
6,8 milliárd tonnára. Ezeket az áramlásokat 
a szén-dioxid uralja a teljes DPO 82 %-ával. 
A közlekedés üzemanyag-felhasználása 
jelentékenyen megnõtt. Az üzemanyag-haté-
konyság javítására tett intézkedések megtor-
pantak az alacsony árak miatt, és a fogyasztói 
igények kezdtek eltolódni a nagyméretû és 
nehéz sportautók felé, amelyek kétszer több 
üzemanyagot fogyasztanak, mint egy átlagos 
személygépkocsi.

Az egy fõre jutó és az abszolút értékben 
mért anyagáramlások az Egyesült Államok-
ban voltak a legmagasabbak a vizsgált orszá-
gok közül. Az elemzett idõszak alatt a csök-
kenõ hazai rejtett áramlások és a növekvõ 
hazai kibocsátások nettó hatása körülbelül 
egymilliárd tonna (3 %) növekedést ered-
ményezett. Ezen idõszak alatt ugyanakkor az 
USA GDP-je 74 %-kal, népessége pedig 23 
%-kal nõtt. Ezek a trendek a kibocsátási áram-
lások gazdasági és demográfiai növekedéstõl 
való nagymértékû szétválását tükrözik. Ez 
a szétválás azonban kevésbé látványos, 
ha a rejtett áramlásokat nem számítjuk. A 
hagyományos hulladékok és szennyezõ-
anyag-kibocsátások 1975-1996 között 28 
%-kal növekedtek.
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Japán

Japán az OECD-országok között vezetõ sze-
repet játszik az erõforrás-hatékonyság javí-
tásának elõmozdításában, és a XXI. század 
fogyasztói társadalmának viszonyai között 
próbálja meg bevezetni a buddhista filozó-
fiában gyökerezõ mottai-nai szellemét. Ez 
a megközelítés eredetileg azt vallja, hogy 
harmóniában kell élni a természettel, annak 
erõforrásait pedig elõrelátó és gondos mó-
don kell használni. Modern értelmezése – „ne 

pazarolj” – az utóbbi években honosodott 
meg, amelynek lényege a környezetkímélõ 
és takarékos életmód, illetve az újrahasznosítá-
son alapuló társadalmi modell elterjesztése.

Japán nagymértékben függ a természeti 
erõforrások behozatalától, mindeközben az 
üvegházhatású gázok kibocsátásában a világ 
negyedik helyén áll. Ezért a globális kérdése-
ket az elszámolási rendszerben is meg kell 
jelenítenie az erõforrások kereskedelmét 
figyelõ statisztikák létrehozásával.

A Környezeti Kutatások Országos Intéze-

3. ábra • Japán anyagáramlása, 2001-2002 (Ministry of the Environment of Japan, 2004)
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te az 1990-es évek legelejétõl foglalkozik a 
környezeti erõforrások számláinak elõállítá-
sával. 1993 óta a Japán Környezetvédelmi 
Ügynökség éves jelentéseiben közzéteszi 
az anyagmérlegeket is. 1997 óta ugyanazt 
a módszertant alkalmazzák, így folytonos 
idõsor alakult ki. A 2002. évi jelentés szerint 
Japánban 1120 millió tonna anyagot vettek 
ki a természeti erõforrásokból, amelyhez 
további 710 millió tonna nyersanyagot és 
70 millió tonna készterméket importáltak, 
vagyis 1900 millió tonna új anyag lépett be a 
gazdaságba. Tömegét tekintve az új források 
40 %-a behozatalból származott. A visszafor-
gatott erõforrásokkal kiegészítve (200 millió 
tonna) a japán gazdaságban mindösszesen 
2100 millió tonna anyag áramlott keresztül. 

Japán és más iparosodott országok egy-
aránt nagy mennyiségû természeti erõforrást 
használnak fel és alakítanak át termékek 
széles körévé.

Japánban a hazai (feldolgozásból szárma-
zó) kibocsátás (DPO) 1975-1996 között 20 
%-kal növekedett, míg a népességbõvülés 
12,4 % volt. Az összes hazai kibocsátás 
(TDO) is mintegy 20 %-kal nõtt ebben az 
idõszakban a DPO és a hazai rejtett áramlá-
sok növekedése következtében. A DPO és 
a TDO növekedése fõleg az 1980-as évek 
végétõl volt megfigyelhetõ, azt megelõzõen 
a DPO csaknem állandó szinten állt, míg a 
TDO gyengén csökkent.

A TDO az egy fõre vetített értékek alap-
ján az 1970-es évek végétõl az 1980-es évek 
közepéig csökkenõ tendenciát mutatott, míg 
a DPO kicsit csökkent. Mind az egy fõre jutó 
DPO, mind a TDO szembetûnõen nõtt az 
1980-as évek végén, amikor az országban 
úgynevezett „buborékgazdaság” mûködött. 
Japánban az egy fõre jutó DPO 4 t/fõ volt az 
oxigén figyelembevétele nélkül és 11 t/fõ 
oxigénnel együtt. Az oxigén nélkül számított 
DPO kisebb mértékû növekedést mutatott, 
1990–1996 között közel állandó szinten 
maradt, miközben az oxigénnel együtt te-

kintve növekedett. Ennek a különbségnek 
az a magyarázata, hogy a fosszilis tüzelõan-
yagok elégetésébõl származó szén-dioxid-
kibocsátás – amely a DPO-t túlnyomórészt 
meghatározza – növekedett, ugyanakkor más 
kibocsátás (például talajra történõ szilárdhul-
ladék-lerakás) csökkent.

1990-1996 között a közvetlen anyagbe-
vitel (DMI) lényegében csökkent, fõleg a 
„buborékgazdaság” összeomlását követõ 
építõipari tevékenység visszaesése követ-
keztében. A nettó állománygyarapodás 
(NAS) elsõsorban az építõipari tevékenység 
ingadozását tükrözte. A NAS meredeken 
megugrott a „buborékgazdaság” idején az 
1980-as évek végén, ugyanezt a tendenciát 
követte a DMI változása is, hiszen az építõ-
ipari anyagok a közvetlen anyagbevitelben 
meghatározó szerepet játszanak, és a DMI 
szinte kizárólagosan az állománygyarapo-
dásban testesült meg.

Az anyagkibocsátás intenzitása, vagyis 
az egységnyi GDP-re és egy fõre jutó DPO 
és TDO 1990-ig csökkent a pénzgazdaság 
fizikai gazdaságnál nagyobb ütemû növeke-
dése miatt. 1990-et követõen azonban az 
anyagfelhasználás és a gazdasági növekedés 
szétválása nem folytatódott, mert a DPO és 
a TDO egyaránt nõtt, miközben a gazdasági 
növekedés lelassult. Ez a folyamat az ener-
giafelhasználás szerkezeti változásával ma-
gyarázható: viszonylag alacsony olajárak, a 
háztartási energiafogyasztás (beleértve a ma-
gángépjármûvek üzemanyag-fogyasztását 
is) az összenergia-felhasználás ütemében 
emelkedett és a CO

2
-kibocsátás fokozódásá-

hoz is hozzájárult, de ez a trend kevésbé 
segítette a GDP bõvülését.

A TDO nagyságát alapvetõen a fosszilis 
tüzelõanyag-égetésbõl származó szén-dio-
xid-kibocsátás mértéke határozza meg. A 
CO

2
-kibocsátás 1975-tõl az 1980-as évek kö-

zepéig nagyjából állandó szinten maradt, azt 
követõen az 1990-es évekig emelkedésnek 
indult. A CO

2
-kibocsátás hirtelen megugrása 
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követte a GDP-növekedés mértékét 1973, 
vagyis az elsõ olajválság elõtt. Ezek a trendek 
szoros kapcsolatban voltak az energiaár-
mozgásokkal.

A CO
2
 mellett a DPO másik jelentõs ösz-

szetevõje az ellenõrzött lerakókon történõ 
hulladékelhelyezés. Ez tényleges tömegénél 
nagyobb környezeti jelentõségû, mert Japán 
szûkölködik megfelelõ hulladékelhelyezési 
lehetõségekben. A part menti területek 
ilyen célból történõ felhasználása néha az 
élõhelyek csökkenését vonta maga után. 
A lerakókon elhelyezett hulladék men-
nyisége sokkal kisebb, mint a keletkezett 
mennyiség. A hulladékstatisztikák szerint 
1995-ben – nedves tömegben kifejezve – 50 
millió t települési szilárd és 400 millió t ter-
melési hulladék képzõdött. A keletkezett és 
lerakott mennyiség közötti különbözetet az 
újrahasznosított vagy égetéssel és szárítással 
csökkentett tömeg alkotja. A települési szi-
lárd hulladék háromnegyedét térfogatában 
égetéssel csökkentik, de a gyakorlatban 
ezt nemkívánatos melléktermékek kísérik, 
például légszennyezõ anyagok kibocsátása, 
beleértve a rendkívül mérgezõ dioxinokat. 
Az évente lerakott hulladékmennyiség 
1990-ig csaknem állandó volt, de az 1990-es 
években csökkenésnek indult a hulladék-
minimalizálási és újrahasznosítási intézke-
déseknek köszönhetõen.

A kimenõ áramlások másik fontos osztá-
lyát a szétszóródó használat képezi. A szét-
szóródó áramlások meghatározó részét az 
állati trágya talajra történõ elhelyezése alkotja. 
A japán mezõgazdaságban a mûtrágyákat 
és növényvédõ szereket kiterjedten alkal-
mazzák a termelékenység fokozására a kor-
látozott méretû, mûvelés alatt álló területeken.

A kimenõ áramlások vízre vonatkozó becs-
lései durvák és elégtelenek, bár azok viszonylag 
jelentéktelenek a szilárd anyagok mennyisé-
géhez képest. Mindazonáltal a szennyvízáramlá-
sokat alaposan kell elemezni, mert azok a japán 
környezetpolitika fontos területét jelentik.

A teljes DPO 90 %-át a levegõbe történõ 
kibocsátás jelenti. A DPO talajra jutó része 
nemcsak relatív értelemben, de abszolút 
értékben is csökken a teljes DPO-ban.

Az építõipari tevékenységek során 
kiemelt föld uralja a hazai rejtett áramlásokat. 
A kiemelt föld bizonyos hányadát az építési 
területrõl elszállítják, és lerakókon helyezik 
el, vagy más célra hasznosítják, miközben 
másik része helyben marad (feltöltésre hasz-
nálják). Csak az építési területrõl lerakókba 
vagy más alkalmazásra kerülõ „földfeles-
leg” nagyságát figyelik. A földkiemelés 
összmennyisége sokkal nagyobb, mert a 
kiemelési munkák általában egyengetésre és 
feltöltésre, valamint a földfelesleg minimalizá-
lására irányulnak. 

A bányászati tevékenységekhez kap-
csolódó rejtett áramlások mennyiségükben 
egyértelmûek Japán korlátozott fosszilis-
energia- és fémérckészlete miatt. Követke-
zésképp a hazai rejtett áramlások DPO-hoz 
való hozzájárulása viszonylag csekély más 
erõforrásokban gazdagabb országokkal 
összevetve. Figyelembe kell venni, hogy 
a hazai rejtett áramlások kis mértékét ellen-
súlyozza a behozott fémek és energiahordo-
zók importált rejtett áramlása. Ez Japán 
környezetterhelésének kereskedelmi partne-
reire történõ földrajzi áthelyezését mutatja.

A gazdasági ágazatok szerinti szétválasz-
tás azt mutatja, hogy az egyes ágazatok 
különbözõ mértékben járulnak hozzá a 
kimenõ áramlásokhoz. A DPO tekintetében 
a legnagyobb részesedést az energiaellátási 
és a feldolgozóipari ágazatok képviselik nagy 
szén-dioxid-kibocsátásuk révén. A TDO 
esetében az építõipari ágazat felülmúlja ezt 
a két ágazatot a kiemelt föld nagy menny-
isége miatt.

A NAS a japán technoszférában a 
kormányzati és magánberuházások kit-
erjedése függvényében ingadozott. A 
NAS az 1980-as évek végén erõteljesen 
növekedett, azt követõen egy alacso-
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nyabb szinten állapodott meg. Minthogy 
Japánban az iparosodás jóval rövidebb 
múltra tekint vissza, mint a nyugati ál-
lamokban, az építõipari tevékenység 
még igen aktív, és jelentõsen hozzájárul 
az anyagáramlások általános képéhez. A 
közvetlen anyagbevitel közel 60 %-a az állo-
mánygyarapodásban nyilvánul meg. Ez az 
érték szoros kapcsolatban áll az építõipari 
anyagok bevitelével és a földkiemeléssel. 
Az állomány jelentõs bõvülése elõrevetíti, 
hogy a jövõben növekedni fog a bontási 
hulladékok mennyisége. A japán kormány 
ezért – érthetõ módon – ösztönzi a bontási 
hulladékok újrahasznosítását.

A mutatók idõsorainak elemzése ala-
pján az egy fõre jutó TMR növekvõ trendet 
mutat. Ez egybevág a hulladékáramlások 
bõvülésével. A DPO és TDO 1975-1996 között 
20 %-kal nõtt. Ezek a trendek fõleg az 1980-
as évek második felétõl mutatkoztak. Azt 
megelõzõen a DPO csaknem állandó volt, 
és a TDO pedig lassan csökkent.

Összefoglalás

A nemzetgazdasági anyagáram-elszámolás 
fõ célja összegzett háttérinformáció biztosí-
tása a társadalmi-gazdasági rendszer fizikai 
szerkezetének összetételérõl és változásairól. 

Az anyagáram-elszámolás hasznos eszköz 
a gazdaság és környezet kölcsönhatásának 
elemzéséhez, továbbá környezeti és inte-
grált környezeti, társadalmi és gazdasági 
mutatók származtatásához. Ezek a mutatók 
lehetõvé teszik a bruttó hazai termékhez ha-
sonló összegzett gazdasági mutatókkal való 
összehasonlítást, így segítenek a politika 
figyelmének a tisztán pénzügyi elemzéstõl a 
biológiai-fizikai szempontok beépítése felé való 
elmozdításában.

Az anyagáram-elemzés más módszerekkel 
kiegészítve hozzájárulhat a társadalmi és ipari 
metabolizmus bonyolult folyamatainak mé-
lyebb megismeréséhez, segítve a különbözõ 
közpolitikák (például energiapolitika, 
környezetpolitika, biztonságpolitika stb.) 
kidolgozásának megalapozását.

A fejlett országok tapasztalatait felhasz-
nálva fontos feladat Magyarország átfogó 
anyagáramlás-számláinak összeállítása; az 
elsõ lépések a KSH Környezetstatisztikai Osz-
tály és a BME Környezetgazdaságtan Tanszék 
együttmûködésében megkezdõdtek.

Kulcsszavak: anyagáram-elemzés, társa-
dalmi metabolizmus, erõforrás-használat, 
fenntartható fejlõdés, dematerializáció, 
környezetterhelés
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„Megszemélyesítették hát a láthatatlan erõket, 
istenekké formálták õket… 

Az emberek így próbálták felfogni
a láthatatlant és a környezõ világot.” 

Karel Armstrong: Isten története 

Az ember õsi vágya, hogy megmagyarázza és 
megértse a körülötte lévõ világot. A történelem 
hajnalán, a tudományok kialakulása elõtt, 
környezetét úgy értelmezte, hogy azt kisebb-
nagyobb hatalommal rendelkezõ, sokszor 
szeszélyes földöntúli lényekkel, istenekkel 
népesítette be. Ezek az istenek „irányítottak” 
egy-egy természeti jelenséget, így a hiedel-
mek szerint, közvetlenül vagy közvetve 
befolyásolták az emberek, népek életét. Az 
emberek áldozatokkal, imádsággal próbálták 
kegyeiket keresni, hogy adott esetben a 
földöntúli lény számukra kedvezõ döntést 
hozzon. Különösen jelentõs volt az istenek 
kiengesztelése olyan vallásokban, mint a su-
mer, amely azt tartotta, hogy az istenek nem 
a túlvilágon, hanem a földi létben büntetik 
vagy részesítik kegyeikben az embereket 
(Storm, 2003). Az emberek az isteneket sok-
szor ember- vagy állatformában képzelték 
el, de képzeletükben elõfordult ember és 
állat, esetleg különbözõ állatok keveréke 
is. A külsõ megjelenés a felsõbbrendû lény 
tulajdonságait fejezte ki.   

Az ember életét, élelmének megszerzését 
az idõjárás, a levegõ állapota alapvetõen 
befolyásolta és befolyásolja ma is. Nem cso-
da, hogy számos nép vallási hiedelmeiben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
az egyes idõjárási folyamatokat meghatáro-
zott istenek szabályozták, sõt az is elõfordult, 
hogy az egész levegõt isteni lények testesí-
tették meg. Nyilvánvaló, hogy e levegõiste-
nek szerepe annál jelentõsebb volt, minél 
jobban függött az emberi tevékenység az 
idõjárási elemektõl, így elsõsorban a lehullott 
csapadék mennyiségétõl. Mindez a monote-
izmus kialakulásáig tartott, amikor minden 

„irányítást” egyetlen isten vett át. Ez a minden-
ható Isten azonban részben vagy egészben 
a levegõistenek szerepét is pótolta, amirõl a 
Bibliából is több helyen meggyõzõdhetünk.

Ebben a tanulmányban az esõ- és levegõ-
istenekkel kapcsolatos elképzeléseket igyek-
szünk csokorba kötni. Arra keressük a választ, 
milyen volt az ember és a levegõkörnyezet 
viszonya az egzakt természettudományok 
megjelenése elõtt. Tekintve a témakör ha-
talmas voltát, vizsgálódásunkat a Közel-Ke-
letre, illetve a Kolumbusz elõtti Mezoameri-
kára korlátozzuk. Megjegyezzük, hogy a 
mezoamerikai vallásokat az európai ember 
nemcsak mítoszokból, legendákból ismeri. 
A megszálló spanyolok a XVI. században köz-
vetlenül is kapcsolatba kerültek velük. 
 

I. KÖZEL-KELET

Mezopotámia: sumerok,
babilóniaiak, asszírok

A mezopotámiai civilizáció, mint köztudo-
mású, a Tigris és az Eufrátesz folyók között 
alakult ki. A terület déli részén elõször a 

levegõistenek: ember és idõjárás
A vAllási hiedelmek korábAn

Mészáros Ernõ
az MTA rendes tagja, Veszprémi Akadémiai Bizottság

meszaroserno@almos.uni-pannon.hu 
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sumerek tûntek föl, akiknek az eredete meg-
lehetõsen homályos, de nem kizárt, hogy 
dravida eredetûek voltak. A sumerek az i. e. 
harmadik évezredben fejlett városokat, pon-
tosabban városállamokat hoztak létre, ame-
lyek közül valószínûleg Ur a legismertebb 
(ahol egyébként a bibliai Ábrahám született). 
I. e. 2000 körül Sumert a tõlük északabbra 
élõ sémi nomád nép, az akkádok foglalták 
el, majd, rövidebb önállóság után, a Bibliából 
is ismert amoriták érkeztek a területre, és 
létrehozták az elsõ babiloni dinasztiát. Az 
i. e. 18. században Hammurápi egész Mezo-
potámia uralkodója lett, és Babilont tette 
meg fõvárosává. Késõbb a várost az akkád 
nyelvet beszélõ asszírok (székhelyük Assur) 
többször elfoglalták. Anélkül, hogy az ismert 
történelmi bonyodalmakba belemélyednénk, 
megemlítjük, hogy az idõk során a sumer nyelv 
egyre inkább háttérbe szorult, és csupán a 
vallási szövegek és rituálék nyelvévé vált. A 
sumer kultúrát és vallást viszont, némi mó-
dosításokkal, az asszírok tették magukévá. A 
birodalmat az elsõ évezred közepén a per-
zsák döntötték meg, így i. e. 539-ben Kûrosz 
perzsa  uralkodó Babilont is elfoglalta (ez vetett 
véget a zsidók babiloni fogságának).

Mezopotámia területe sztyeppés, félsi-
vatagos terület. A mai Bagdadban (Babilon 
romjaitól 110 km-re északra) a középhõmér-
séklet közel 23 oC; a csapadék éves mennyi-
sége kereken 150 mm – a tengerparthoz 
közelebb sem jelentõsebb. Ezzel szemben 
Mezopotámia északi részén elterülõ Moszul-
ban, az ókori Ninivéhez közel, az évi közepes 
csapadék közel van a 400 mm-hez.1  Termé-
szetesen nincsenek közvetlen adataink arról, 
hogy a területen mintegy 5000 éve milyen 
éghajlat uralkodott. Az antarktiszi jég oxigén-
izotópos vizsgálata azonban arra utal, hogy 
az utóbbi 10 ezer évben, az ún. holocén kor-
ban, a hõmérséklet a Földön többé-kevésbé 
állandó volt (Mészáros, 2001). A földrajzi 

környezetet tekintve az egyetlen lényeges 
különbséget az jelentette, hogy a tengerpart 
a mai vonalához képest északnyugatra húzó-
dott (Saggs, 2001). A tengerpart elhelyezke-
désének megváltozását nyilván a folyók 
miatti feltöltõdés okozta. Az említett éghajlati 
viszonyokból következik az a közismert tény, 
hogy az ókori Mezopotámiában, elsõsorban a 
déli vidékeken, öntözéses gazdálkodás folyt.2 
Északabbra a lehullott csapadéknak sokkal 
nagyobb jelentõsége volt. Az északi területek 
csapadékviszonyai közvetve természetesen a 
folyók déli vízhozamát is meghatározták. 

A harmadik évezredben a sumerek fõis-
tene Enlil (akkád-babilóniai nyelven Ellil), a 

„Levegõ Ura” volt (eredetileg Nippur város 
istene).3 Hatalmára jellemzõ, hogy egy-egy 
városállam királya csak akkor lehetett az 
egész Sumer uralkodója, ha Enlil kedvezõ 
égi jeleket küldött (Saggs, 2001).  Társa An 
(akkádul Anu) az egek világát kormányozta. 
Mint a levegõ és szelek urát, Enlilt a föld 
királyának is tekintették, így többek között 
neki tulajdonították a jó vagy rossz termést. 
Az emberiség boldogulására õ teremtette a 
világot és a növényeket, õ találta fel az ásót 
és az ekét. Minden év elején õ hagyta jóvá 
az évi teendõket, meghatározta Sumer népé-
nek jólétét. Ugyanakkor, az izraeli Jahvéhez 
hasonlóan, haragos isten volt. Az emberek 
bûnössége gyakran kiváltotta a haragját. Így 
Enlil bocsátotta a földre az özönvizet (lásd 
késõbb), hogy az ellene vétkezõ embereket 
megbüntesse. 

A sumer hitvilágban a hatalmas  Enlil mel-
lett az idõjárást más, az isteni hierarchiában 
alacsonyabban elhelyezkedõ istenek is irá-
nyították. Ezek jelentõsége azonban érthetõ 
módon  kisebb volt, mint Enlilé, elsõsorban 

1 A cikkben közölt éghajlati adatok Péczely (1984) 
könyvébõl származnak.

2 Nem zárható ki az a lehetõség, hogy az öntözött talajok 
kilúgozása hozzájárulhatott a mezopotámiai civilizáció 
hanyatlásához (Mannion, 1991).
3 A második évezredben Enlil szerepét Babilonban 
részben Marduk vette át (Akkádban a városnak is 
nevet adó Assur), aki a babilóniai teremtésmítoszban 
nagy szerepet játszik.

Mészáros Ernõ • Levegõistenek…
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a sumereknél. A sumer és sémi nyelvet beszé-
lõk vallásának egyik különbségét jelzi, hogy 
az utóbbiaknál az idõjárás istene, Adad, je-
lentõs hatalommal rendelkezett. A felhõkön 
lovagolt (mint a Bibliában Jahve, lásd Ézsaiás 
19:1), útját villámlás és dörgés kísérte (Saggs, 
2001). Hangjával, a dörgéssel beleavatkozott 
az emberek cselekedeteibe, mint azt a Biblia 
Istene is több helyen megteszi (lásd például 
Sámuel I, 2:10; Jób 37:4 és 40:4).

 A déli és az északabbi vidékeken élõk 
vallásának különbsége abból a ténybõl 
fakad, hogy Szíriában és Asszíriában sokkal 
változatosabb az idõjárás, mint a Mezopo-
támia déli részén fekvõ Sumerben. Így a 
mezõgazdaság hozama is erõsebben függ 
a csapadékot adó felhõktõl. Következés-
képpen az idõjárás istenének a sémi népek 
nagyobb jelentõséget tulajdonítottak, mint 
a sumerek.

Ezt igazolja a viharfelhõk istenének, az 
asszír Ninurtának a története is. Ez az isten 
jelentõs hatalommal rendelkezett, hisz tõle 
függött, hogy a hegyekben mennyi, a folyó-
kat tápláló csapadék hullik. Ezzel szemben a 
sumereknél (kevesebb felhõ, kevesebb csa-
padék) a viharfelhõk szabályozásának nem 
is volt külön istene, csupán egy földöntúli 
lény (neve Anzu) töltötte be ezt a szerepet. 
Érdekes módon a madár formában repkedõ 
Anzu az idõk során gonosz, sasszárnyú és 
oroszlánfejû lénnyé változott (Storm, 2003), 
akit az akkád mitológia szerint Ninurta 
legyõzött és megsemmisített. 

A mezopotámiai vallás egyik legérdeke-
sebb része a vízözön legendája. A történet 
Gilgames eposzában található meg, amelyet 
a harmadik évezredig visszanyúló sumer 
szájhagyományok alapján ismeretlen akkád 
költõ állított össze. Leghosszabb szövegét 
Ninivében Assur-ban-apli agyagtáblákra 
írott könyvtárában találtak meg, aki az i. e. 
7. században, Asszíria virágzása idején élt. A 
mû részleteinek fordítását Palesztinában és 
a Hettita Birodalom területén (lásd késõbb) 

is feltárták (Saggs, 2001). A történet a késõbb 
íródott Bibliából közismert (Mózes I, 7:4). A 
különbség az, hogy az eposzban Enlil (és 
más istenek) sújtják vízözönnel a bûnös 
emberiséget, és a kiválasztott embert nem 
Noénak, hanem Utanapistimnek hívják. A 
történet részleteinél (lásd Storm, 2003) érdeke-
sebb, hogy vajon megtörtént eseményen 
alapul-e. Ha igen, akkor két lehetõség van. 
Valamilyen okból megemelkedett a tenger 
szintje, vagy hatalmas esõk zúdultak a földre, 
ami a folyók áradásához vezetett. A tenger 
szintje az utolsó jégkorszak befejezõdése 
(kb. 13 ezer év) óta némi megszakításokkal 
emelkedett a jégtakaró megolvadása miatt. 
Tudományos becslések szerint 20 ezer éve az 
óceánok átlagos szintje 120 méterrel alacso-
nyabb volt, mint napjainkban (IPCC, 2001). Az 
utóbbi 6000, illetve 3000 évben a szintnövekedés 
0,5 mm/év, illetve 0,1-0,2 mm/év nagysá-
gú volt. Így csak az képzelhetõ el, hogy a 
tengerszint hirtelenebb emelkedése több 
mint tízezer éve következett be, ami túl korai 
idõpontnak tûnik. Már csak azért is, mivel Sir 
Leonard Woolley, Ur városának híres feltárója 
(Saggs, 2001), a területen olyan 6. évezredi 
folyami üledékréteget talált, amelynek ke-
letkezését a vízözönnel hozta kapcsolatba. 
Valószínûbb ezért, hogy az áradást (ha volt 
ilyen) olyan klímaváltozás idézte elõ, amely 
a folyók vízgyûjtõjén csapadékos idõjárási 
helyzetekkel járt. Erre azonban nincs semmi 
bizonyítékunk. A kérdést tovább bonyolítja, 
hogy a vízözön története számos, más te-
rületen élt nép emlékeiben is megtalálható. 
Így még a Peruban élt inkák hagyományai-
ban is (Davies, 2000).

Anatólia: a Hettita Birodalom

A hettiták birodalma kevésbé ismert, mint 
az Asszír Birodalom. Fõvárosukat, Hattusát, 
csak 1907-ben tárták föl (Hattusa a mai 
Bogazköy vagy Bogazkale falu közelében 
fekszik, Ankarától 150 km-re keletre). A 
magukat Hatti ország fiainak nevezõ 
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indoeurópai nép4  az i. e. 2. évezred elején 
érkezett Anatóliába, azaz Törökország ázsiai 
részébe. Birodalmuk fénykorában, az i. e. 2. 
évezred második felében (kb. 1400-1200) 
országuk magába foglalta Észak-Szíriát is. 
Hatalmukat bizonyítja, hogy i. e. 1595-ben 
Babilont is elfoglalták (megdöntve az ún. 
óbabiloni dinasztiát), majd az i. e. 13. szá-
zadban Egyiptomnak is komoly ellenfelei 
voltak (lásd késõbb). Birodalmukat a kevés-
sé ismert, ún. tengeri népek5  döntötték meg, 
de az összeomlás idején Asszíriától is komoly 
vereséget szenvedtek.

Anatólia tengerszint feletti magassága 
jelentõs. Fontos részét teszi ki az Anatóliai-
magasföld (átlagos magasság mintegy 1000 
m), amelynek éghajlata szubtrópusi és 
mérsékeltövi sztyepp. Az Örmény-felvidék 
felé haladva az éghajlat egyre inkább magas-
hegyivé válik. A 900 m magas Ankarában 
az évi középhõmérséklet 11,5 oC, de az évi 
ingás meghaladja a 23 oC-t. A valamivel 
magasabb, Ankarától délre fekvõ Konyában 
hasonló hõmérsékleti viszonyok uralkod-
nak. Ankarában, illetve Konyában az éves 
csapadékmennyiség rendre 348, illetve 229 
mm. A hideg északi szelek meglehetõsen 
gyakoriak, és télen a csapadék nagy része 
hó formájában érkezik a felszínre. Nyáron 
viszont égetõen süt a nap. Tekintve, hogy 
a hettita nép elsõsorban mezõgazdasággal 
foglalkozott (l. Gurney, 2001), érthetõ, hogy 
az idõjárásnak, különösen a csapadéknak 
igen nagy jelentõséget tulajdonítottak.

Az elmondottak alapján nem meglepõ, 
hogy a Hettita Birodalomban a jellemzõ 
isten az idõjárás-isten volt (Gurney, 2001). 
A helyi istenségek között is az idõjárás-isten 
játszotta a legfontosabb szerepet. A biro-

dalom szívében a nagy vallási központban 
Arinnaban – egy napi járásra a fõvárostól, 
Hattusától – az istenek hierarchiájának 
legfelsõ szintjét a napistennõ (Wurusemu) 
és az idõjárás-isten, Taru foglalta el. Az 
idõjárás-isten bikák vontatta harci szekéren 
közlekedett, szent állata a bika volt. A bika 
a kultikus helyek oltárain sokszor magát az 
istenséget is megszemélyesítette. Tarut a 
hettiták az „Ég Királyának” is nevezték, és 
a napistennel együtt a csaták istene, a nép 
hadi szerencséjének hordozója is volt. Erre 
jellemzõ az a hatalmas csata, amelyet II. 
Mursili (ur. i. e. 1290-1265) hettita uralkodó 
II. Ramszesz  (ur. i. e. 1279-1213) egyiptomi 
fáraó seregeivel vívott. Az ütközetben több 
tízezer gyalogos és több ezer harci szekér vett 
részt. Az eredmény eldöntetlen maradt. Szá-
munkra ebbõl annyi érdekes, hogy a csata 
utáni békeszerzõdés az egyiptomi napisten 
és Hatti földjének idõjárás-istene nevében 
köttetett (Gurney, 2001). 

Egyiptom

Az afroázsiai (sémi-hámi) nyelvcsaládhoz 
tartozó egyiptomi  nyelvet beszélõ népek a 
harmadik évezred kezdetén alkottak elõször 
egységes államot, amikor Alsó- és Felsõ-
Egyiptom egyesült. A létrejött egyiptomi 
birodalom, számos külföldi megszállás után 
(például asszírok, núbiaiak, perzsák) kisebb 
megszakításokkal i. e. 332-ig fennmaradt, 
amikor a perzsákat kiverõ és felszabadítónak 
tekintett Nagy Sándor az országot elfoglalta. 
A „felszabadítás” eredményeként a görögök, 
a rómaiak, majd a bizánciak az arabok érke-
zéséig, 641-ig Egyiptom urai maradtak. Az 
egyiptomi kultúrát és civilizációt egyebek 
között a papiruszra írt szövegek, a csodálatos 
templomok, a királysírok és nem utolsósor-
ban a piramisok tanúsítják (Gardiner, 2001).

A terület környezeti szempontból az utóbbi 
tízezer évben hatalmas változásokon ment 
keresztül. Nyolcezer évvel ezelõtt Észak-Afrika 
növényekkel borított, zöld terület volt. Az 

 4 A birodalomban a másik elterjedt nyelv az 
ismeretlen rokonságú, de valószínûleg ke-
let-kaukázusi hurri volt, míg a diplomáciá-
ban a hettita uralkodók elsõsorban az ak-
kádot használták (Gurney, 2001).
 5 Az i. e. 13. és 12. század fordulóján a Földközi-ten-
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éghajlatváltozások miatt a sivatag azonban 
lassan birtokba vette a vidéket. A Szahara 
egykori lakói kénytelenek voltak elvándo-
rolni, elsõsorban Mezopotámia irányába. 
Ekkor jutottak el az egyiptomiak elõdei a 
Nílus völgyébe, amelynek termékenységét 
a folyó áradásai biztosították és biztosítják 
ma is. A Nílus nemcsak a vizet szállította, ha-
nem iszapjában mindazokat a tápanyagokat 
is, amelyekre a növényeknek szükségük 
van. Ezért Egyiptom jelentõsen különbözött  
az öntözéses mezõgazdaságot folytató Mezo-
potámiától: a víz itt nem lúgozta ki a talajt.  

Egyiptom keskeny tengerparti területén 
szubtrópusi sztyeppéghajlat uralkodik, maxi-
málisan 200 mm-es évi csapadékmennyi-
séggel. Így Alexandriában a középhõmér-
séklet viszonylag kellemes, kereken 21 oC, 
míg az éves csapadékmennyiség 194 mm. 
Az ország egészére azonban a sivatagi éghaj-
lat jellemzõ. Asszuánban az éves középhõ-
mérséklet meghaladja a 26 oC-t, és egy év 
alatt átlagosan 1 mm csapadék hullik! A 
Nílus mentén észak felé haladva a csapadék 
mennyisége valamelyest növekszik, és Kai-
róban eléri az évi 22 mm értéket. Esõ tehát 
az ország nagy területén gyakorlatilag nincs, 
ezért nem csoda, hogy a bonyolult egyiptomi 
mitológiában esõisteneket nem is nagyon 
találunk.6  Ezzel szemben a teremtésmíto-
szokban a levegõistenek fontos szerepet 
játszanak (Storm, 2001).

Ezek egyike a heliopoliszi mítosz (Helio-
polisz: az egykori Janu, a Nílus-delta kezdeté-
nél), amelyet a harmadik évezred közepérõl 
származó piramisfeliratokból, illetve néhány 
száz évvel késõbbi koporsófeliratokból isme-
rünk. A mítosz szerint kezdetben voltak a vég 
nélküli, kaotikus õsi vizek, amelyeket Nu, az 
istenek atyja személyesített meg. Mindenütt 
sötétség uralkodott, de a vizekben volt Atum, 

aki sem ülni, sem állni nem tudott, mivel a 
vizekben rajta kívül semmi sem volt. A vizek 
azonban visszahúzódtak, és mélyükbõl egy 
piramis alakú domb emelkedett ki. A dombra 
állt mindenek forrása Atum, a napisten, a 
késõbbi Heliopolisz védelmezõje. Onáni-
ával létrehozta Sut és nõvérét Tefnutot, a 
napfénnyel átjárt levegõ illetve a nedvesség 
és harmat isteneit. Átölelte õket, hogy saját 
lényege és az életerõ átjárja õket. Su és Tefnut 
gyermeke volt Geb, a földisten és Nut, az ég-
bolt istennõje, akik a többi istent nemzették 
(Ízisz Oziriszt, Sétet és Neftiszt). Atum paran-
csára Su, a levegõisten elválasztotta Gebet és 
Nutot, és megtiltotta nekik további istenek 
nemzését. Azóta Nut teste ívet (égbolt) képez 
Geb teste fölött. Nappal a napisten utazik Nut 
teste alatt, míg este Nut lenyeli a napistent: ezért 
van éjjel sötétség.

Az egyiptomiak több teremtésmítosszal 
rendelkeztek. Ezek különbözõ városokban 
(Hermupolisz, Memfisz) alakultak ki. A her-
mupoliszi (egykor Kemnu, ma El-Asmunein)  
mítoszban is megtalálhatjuk Amaunetet, a 
levegõ és a „dinamizmus” istennõjét, aki mint 
anyaisten a termékenység istennõje is volt, s 
a fáraók oltalmazójuknak tekintették.

Láthatjuk tehát: annak ellenére, hogy 
az egyiptomiak kevésbé vagy közvetlenül egy-
általán nem függtek az idõjárástól, valahogy 
megérezték, hogy a levegõ a világban – ma 
úgy mondanánk, a bolygónkon – és annak 
kialakításában fontos szerepet játszott. Tették 
ezt annak ellenére, hogy a levegõ lényegérõl 
nyilván fogalmuk sem volt. 

Perzsia 

Az indoeurópai perzsák (és médek) az i. e. 
2. évezred végén érkeztek Irán jelenlegi terü-
letére. A hatalmas Perzsa Birodalmat az akha-
imenida uralkodóház elsõ tagja, Nagy Kürosz 
hozta létre  az i. e. 7. században (egyebek 
között legyõzve a médeket, lásd Cook, 2001). 
Fénykorában a birodalom mezopotámiai 
és egyiptomi területeket is magában foglalt. 

 6 Hasonló a helyzet Arábiában is, ahol az iszlám elõtti 
idõkben nem imádkoztak esõistenekhez, kivéve a 
csapadékosabb déli területeket. Itt Ahthar néven a 
zivatarok istenét tisztelték (Storm, 2001).
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Mint ismeretes, Nagy Sándor vezetésével az 
óperzsa birodalmat a görögök döntötték meg. 
Az utolsó óperzsa király i. e. 330-ig uralkodott.  

Perzsia (a mai Irán) területének túlnyomó 
részét a Elburz és Zagrosz alkotta három-
szögben elhelyezkedõ Perzsa-medence 
foglalja el, amelynek magassága sok helyen 
meghaladja az 1000 m-t. A hegyeket kereszt-
irányú völgyek szabdalják. A medencevidék 
éghajlata nagyon szélsõséges. Így Teherán-
ban (magasság közel 1200 m), ahol az évi 
középhõmérséklet 16,4  oC, az átlagos évi 
ingás megközelíti a 27 oC-t. Az évi közepes 
csapadékmennyiség 229 mm, ami az év folya-
mán nagyon egyenetlenül oszlik el. A csapadék 
többsége a téli hónapokban esik.

A völgyek mezõgazdasága érthetõen 
erõsen idõjárásfüggõ. Így érthetõ, hogy az 
õsi perzsa mitológiában, amelyet Zoroaszter 
rendszerezett és helyezett új megvilágításba, 
a szélnek és az esõnek külön istensége volt 
(Hinnels, 1992). Így Váju a szélisten, aki a 
felhõkkel az éltetõ vizet hozza, és Tistrja az 
esõisten, aki a szárazság démonával, Apaosá-
val állandó kozmikus harcot vív. Váju a lovak 
sokasága vontatta kocsin száguldozik. Útját 
vörös fények (például pirkadat, naplemente) 
és villámok kísérik. Hatalmát a teremtõ isten 
(Ahura Mazda) és a gonosz istene (Angra 
Mainhu) is elismeri.7 A gonosz legyõzéséhez 
segítségét még Ahura Mazda is kéri, és neki 
áldozatokat mutat be. Tistrja jóindulatú isten, 
hiszen eljövetele, a várt esõ, mindig örömöt 
jelent. õ az elsõ, ragyogó csillag, a vizek magja 
és a termékenység forrása.

II. MEZOAMERIKA

Aztékok

A  mezoamerikai, ún. prekolumbián vallások 
kultusza idõben jóval késõbbre tehetõ, mint 
a közel-keleti vallásoké. Az azték birodalom 

csupán a 14. században alakult ki. Fõvárosát 
Tenochtitlánt (a mai Mexikóváros) a Tex-
coco-tó szigetein 1325-ben alapították, amit 
a spanyol Cortéz 1521-ben foglalt el II. Mon-
tezuma (Moctezuma) uralkodása idején.  Ter-
mészetesen az aztékok számos más nép (pl. 
toltékok) mitológiáját is átvették. A nahua 
(vagy náhuatl) nyelvet beszélõ aztékok erre 
a területre hosszú vándorlás után érkeztek, 
feltehetõen az Aztlan-tó környékérõl. Az 
azték elnevezés a tó nevébõl származik, 
az aztékok azonban ezt a nevet sohasem 
használták és mexica-nak (mesika) nevezték 
magukat. Birodalmuk lassan csaknem az 
egész mai Mexikóra kiterjedt, és más népek 
adóiból jelentõs gazdagságra tettek szert.

   Mexikónak az a része, ahol az Azték 
Birodalom létezett, elsõsorban hegyvidék és 
fennsík. A Nyugati- és Keleti-Sierra Madre 
közötti fennsík magassága sokfelé meghaladja 
a 1000 métert. Ennek megfelelõen alakul az 
éghajlat is. Az északi területek elsõsorban 
a száraz szavanna, a délebbiek a trópusi 
szavanna éghajlathoz tartoznak. Északról dél 
felé haladva a csapadék évi mennyisége 250-
500 mm-rõl 500-800 mm-re növekszik. A Me-
xikóvárostól északnyugatra, több mint 2000 
m-es magasságban fekvõ Guanajuatóban az 
átlagos hõmérséklet 18  oC, míg a csapadék 
mennyisége évente 683 mm.  A legtöbb 
csapadék június-szeptember hónapokban 
hullik. Természetesen a keleti passzátszelek 
zónájában lévõ keleti parton jóval több a 
csapadék. Így például Veracruzban a fenti 
érték mintegy háromszorosa. Varacruzból 
a fõváros felé haladva azonban terméketlen 
területeket találunk, majd Orizaba után a 
vidék megváltozik, és elérkezünk Mexikó-
város (Tenochtitlán) környékére, ahol igen 
kellemes környezetet találunk. Természete-
sen a vidék az utóbbi évszázadokban nagyot 
változott, hiszen a Texcoco-tó jelentõs részét 
feltöltötték.

Az Azték Birodalomban a bab és a tök 
mellett a fõ termesztett növény a kukorica 

7 Zoroaszter dualista vallása szerint az evilági létet a jó  
és a gonosz közötti kozmikus harc határozza meg.
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volt (a legértékesebb a kakaó), amelyet eke 
híján speciális botok segítségével ültettek el. 
A kedvezõ termésnek két idõjárási akadálya 
lehetett: a dér és a szárazság (Davies, 2002). 
Idõnként, például 1454-ben a Mexikói-völgy-
ben éheztek az emberek. Ezért az aztékok 
az idõjárást nagyon fontosnak tartották. A 
fõvárosukban lévõ Nagy Templomot az õsi 
hadisten mellett (Huitzilopichtli) Tlalocnak, 
az esõistennek szentelték. Tlalocot sokszor 
darutollas fejdíszben, egyik kezében pajz-
zsal, a másikban villámmal ábrázolták. Egy 
másik fõisten, a Tollas Kígyó (Quetzalcoatl), 
az embernek a mezõgazdaságot és az írás 
tudományát adományozta. A Tollas Kígyó 
ugyanakkor a szelek istene is volt.8  

Az azték hagyomány szerint az emberek 
a földet és javaikat az istenektõl kapták. Ezért 
állandóan fizetni kell nekik, ki kell õket en-
gesztelni, hogy kegyeiket ne vonják meg. A 
kiengesztelés módja az emberáldozat, a vér, 
amely jelképesen termõvé teszi földjeiket. 
Ebben különböztek a közel-keleti népektõl. 
Közel-Keleten az istenek templomokban 
laktak, és elvárták az emberektõl, hogy éle-
lemmel, itallal lássák el õket, de általában 
nem követeltek emberi vért. Az emberáldo-
zat azonban itt sem volt ismeretlen. Mezopotá-
miában és Egyiptomban például a szolgákat 
együtt temették el uraikkal. Ennek azonban 
nem az istenek kiengesztelése volt a célja. 
Másrészt az aztékok nem maguk találták ki az 
emberáldozatot. Így a mai Mexikóvároshoz 
40 km-re északkeletre lévõ Teotihuacánban, 
amelyet ismeretlen eredetû nép lakott 
idõszámításunk kezdetekor, megtalálták 
az emberáldozatok nyomait, amelyeket fel-
tehetõen hatalmas piramisok tetején hajtottak 
végre. Mint Nigel Davies (2002) megjegyzi, az 

aztékok nem kitalálták, hanem megszállottan 
eltúlozták az emberáldozatokat (és az emberi 
hús fogyasztását). 

A legtöbb emberi életet kezdetben a 
hadisten, Huitzilopichtli követelte, de a Nagy 
Templomban az áldozatokat egyre inkább 
az esõistennek, Tlalocnak szentelték. (Davies, 
2002). Tlaloc különösen a gyermekek felál-
dozását „kedvelte”. Egyre inkább szokássá 
vált élõ emberek szívének kitépése az esõ-
isten dicsõségére. Az áldozatok összegyûj-
tése részben háborúkban történt. Sokszor 
a háborúkat ebbõl a célból indították. Ez a 
harcosok részérõl az ember-ember elleni 
küzdelmet követelte meg. A dicsõség nem 
az ellenség megölése, hanem foglyul ejtése 
volt. Másrészt az áldozatokat egyszerûen a 
meghódított területeken szedték össze vagy sze-
dették össze adók fejében. Ezért enyhénszól-
va nem kedvelték az aztékokat, ami meg-
könnyítette a kis számban érkezõ spanyolok 
dolgát. Így az idõjárás istenének túlbecsülése 
a történelem menetébe is beleszólt.

Maják

A maják a mai Mexikó, Belize, Guatemala és 
Honduras területén már jóval idõszámításunk 
elõtt megjelentek. A leletek szerint a síksá-
gokat már i. e. 2000-ben elfoglalták, míg 
a területen lévõ felföldeken mintegy ezer 
évvel késõbb telepedtek le (Hammond, 2003). 
A majákat alacsony termet jellemzi, amely 
viszonylag rövid lábszáruknak köszönhetõ. 
Kezdetben egy nyelvet beszéltek, a proto-
maját, amely késõbb nyelvjárásokra szakadt. 
Maja birodalom nem létezett a szó eredeti 
értelmében. A romjaikban is csodálatos 
városok (például Tikal, Palenque, Uxmal) 
azonban a környezõ falvaknak feltehetõen 
nem csak vallási, hanem adminisztratív 
központjai is voltak. A maja klasszikus kor 
az idõszámításunk elõtti 300 és 600 évek 
közötti periódust öleli fel. Késõbb e városi 
központok megszûntek, pontosan nem 
tudni, miért.

 8 A Tollas Kígyó, Tlalochoz hasonlóan, eredetileg a 
toltékok istene volt. A tolték birodalom összeomlása 
után (fõvárosukat, Tulát talán az aztékok dúlták fel) 
Quelzalcoatl keletre távozott, ahonnan a legenda 
szerint egyszer visszatér. Az aztékok egy része, így 
királyuk is azt hitte, hogy a spanyolok a Tollas Kígyó 
leszármazottai, illetve küldöttei. 
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A maják területe lényegében két környezeti 
zónára osztható:  a síkságok és a magasföldek 
zónájára. A két zóna közötti választóvonal 
1000 m-es magasságra tehetõ. A hõmérséklet 
ennek megfelelõen változik. Így a Yucatán-
félszigeten 22 m-es magasságban fekvõ 
Meridában a középhõmérséklet közel 26 

oC, míg Guatemala városában 18 oC. A tró-
pusok közelsége miatt az ingás mindkét 
helyen kicsi. A kedvezõ légáramlások miatt 
a Csendes-óceán és a Karib-tenger partjai 
csapadékosak. Így a Yucatán-félsziget keleti 
partjainál fekvõ Cozumel szigetén az éves 
csapadékmennyiség 1553 mm. A félsziget 
északnyugati részén azonban kevesebb 
esõ hullik (így Meridában 930 mm/év), és 
mennyisége lecsökkenhet akár 500 mm alá. 
A hegyek áramlásnak kitett része általában 
csapadékos, (így a Chiapas-hegységben 
(Chiapas állam, Mexikó) elérheti az évi 3000 
mm értéket is. Ugyanakkor a szélárnyékos 
helyeken csapadékhiány is felléphet. A csa-
padék többsége június-október hónapok-
ban hullik. Ennek megfelelõen a fölégetett 
földeken (milpa) a tengerit március–május 
hónapokban ültették, az aztékokhoz ha-
sonlóan ásóbotok segítségével.   

A maja istenek panteonja lényegében 
hasonló volt, mint a toltékoké illetve az azté-
koké. Különösen igaz ez a Yukatán-félsziget 
északi részén található Chichen Itzában, 
amelyet az archeológiai leletek szerint tol-
tékok alapítottak (a Tollas Istent például itt 
Kukulkánnak hívták). A maja fõisten Itzam-
na volt (Hammond, 2002), aki a nap, a föld 
és az esõ istene volt (az itz szó könnycsep-
pet, de esõcseppet is jelent). Általában nagy 
gyík, iguána formában képzelték el, de 
ábrázolták krokodil vagy kajmán alakjában 
is. Neki volt köszönhetõ az emberek jóléte. A 
panteonban Itzamna, a teremtõisten mellett 

számos más istent találhatunk, így a házas-
pár nap- és holdistent.9 A legfontosabb, és a 
manapság legismertebb maja isten azonban 
Chac (Chaac). õ küldte az életet adó esõket, 
fenntartva az életet. Tulajdonképpen Chac 
a fõ szélirányok (észak, dél, kelet, nyugat) 
szerint négy istent testesített meg. Általában 
hosszú orral, az orr fölött göndör hajfürttel 
ábrázolták.

Chac hatalmas isten volt.  Nem tudjuk, 
hogy a rituális lefejezések vajon Chac tiszte-
letét jelzik-e. Bizonyos azonban, hogy az 
emberáldozat jóval szelídebb módozata, a 
véráldozat az esõistennek szólt. Sokszor a 
papok saját vérükkel mutatták be, miután 
nyelvüket, ajkukat vagy péniszüket (sok-
szor egyszerre mindhármat) tüskébõl készí-
tett tûvel szúrták át. Így kérték a kedvezõ 
idõjárást, a földet termékennyé tevõ esõt.  

Záró gondolatok

A vázlatos ismertetésbõl látható, hogy az 
ember az idõjárás változásait a vallási hie-
delmek korában istenek jó- vagy rosszindu-
latának tulajdonította. Az istenek vélt hatalma 
különösen ott volt jelentõs, ahol  nagy volt 
a hõmérsékleti ingás (például Anatólia) és/
vagy az éves csapadékmennyiség kritikus 
volt, azaz mintegy 200-700 mm közé esett. 
Azokon a területeken, ahol az éves csapa-
dékmennyiség igen kicsi, akár 50 mm alatt 
volt, az idõjárás nem jelentett különösebb 
kockázatot, ha a növénytermesztéshez 
szükséges vizet a folyókból lehetett pótolni 
(Egyiptom és Mezopotámia déli része). Mint 
említettük, Egyiptom ebbõl a szempontból 
különösen kedvezõ helyzetben volt, mivel a 
folyók a növényi tápanyagokat is biztosítot-
ták. Így az egyiptomiak elkerülték a talajok 
kilúgozásából adódó környezeti ártalmakat.

Az említett csapadékintervallum lénye-
gében a sztyepp vegetációtípusának kedvez, 
amely állattenyésztésre kiválóan alkalmas. 
Ez azt jelenti, hogy a növénytermesztés hiá-
nyosságait az állattenyésztéssel részben ki 

 9 A mítosz szerint Ix Chel a holdisten a sasok királyával 
megcsalta férjét, Kinich Ahut (Hammond, 2002). Ez 
talán arra utal, hogy hasonlók a mítoszokat szerzõ 
földi emberek között is elõfordultak.

Mészáros Ernõ • Levegõistenek…
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lehet egyenlíteni. Eurázsiai értelemben vett 
állattenyésztés azonban a prekolumbián Me-
zoamerikában lényegében nem volt, hiszen 
a háziasított állatállományt fõleg kutyák és 
pulykák alkották. Így csapadékszegény évek-
ben élelmezési gondok adódhattak azokon 
a vidékeken is (egyes maja területek), ahol 
az átlagos csapadékmennyiség kielégítõ volt. 
Sõt, idõnként még a „gazdag” aztékok is 
éheztek. A  problémát fokozhatta, ha a föld 
túlságos kihasználása csökkentette a talaj 
termõképességét és növelte az eróziót. Van-
nak olyan elképzelések is, amelyek szerint a 
klasszikus kor végén a maja városok elnép-
telenedésében az is szerepet játszott, hogy a 
falusi környezetben végzett földmûvelés 
nem tudta a városi lakosságot (és a papokat) 
eltartani. A nagy idõjárási függõség oda veze-
tett, hogy az idõjárást alakító isteneket túlsá-
gosan vérszomjasnak képzelték el, aminek 
számos politikai következménye is volt. 

Az idõjárás szeszélyeitõl, a szárazság 
vagy az áradások okozta katasztrófáktól ma 
sem vagyunk védettek. Ma sem tudjuk az 
idõjárást elképzeléseinknek megfelelõen 

alakítani annak ellenére, hogy történtek 
nem különösebben eredményes kísérletek 
a csapadék mennyiségének vagy jellegének 
módosítására. Hatalmas elõnyünk azonban 
a történelem kezdetén elõ emberekkel 
szemben, hogy lényegében tudjuk, hogy az 
idõjárást és a légkört milyen fizikai és kémiai 
törvények irányítják. A légkör megértéséhez 
nincs szükségünk istenekre. Sõt tudásunk azt 
is lehetõvé teszi, hogy az idõjárás alakulását 
mintegy tíznapos idõtartamra tudományos 
pontossággal elõre jelezzük.10  Ily módon 
lehetõvé válik az idõjárási kockázatok mér-
séklése. A tudásunk azonban nem szabad, 
hogy elkápráztasson bennünket. Nem tehe-
tünk akármit környezetünkkel, így nem változ-
tathatjuk meg a légkör tulajdonságait sem.  Ha 
nem is tekintjük istennek a levegõt, ugyanúgy 
tisztelnünk kell, mint azt elõdeink tették.  

 

Kulcsszavak: légkör és vallás, Közel-Kelet 
levegõistenei, Mezoamerika esõistenei 
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Tudós fórum

Bevezetés

Az MTA a felsõoktatási intézményekben és 
a közgyûjteményekben 2006. december 31-ig 
171 kutatócsoportot mûködtet. 

Az MTA vezetése többszöri konzultáció 
után úgy döntött, hogy 2007. január elsejei 
cikluskezdéssel újra kiírja a támogatott kuta-
tócsoportok alakítására vonatkozó pályá-
zatot. 2006. február 21-én tájékoztatót jelen-
tettünk meg az Akadémia honlapján, annak 
érdekében, hogy a majdani jelentkezõk 
megfelelõen elõ tudjanak készülni a pályá-
zatra. Ebben megadtuk az új pályázati ciklus 
legfontosabb elveit:
1. Akárcsak korábban, az MTA tagjai és dok-

torai pályázhatnak fontos, alapkutatás 
jellegû témákkal.

2. Az új kiírás az akadémiai vezetésnek azt 
a fontos alapelvét tükrözi, hogy a támo-
gatott kutatócsoportok az eddiginél na-
gyobb szellemi koncentrációt képviselje-
nek. Ennek megfelelõen az igényelhetõ 
összeg minimuma évi 15 MFt, maximu-
ma évi 40 MFt. A tervezhetõ minimális 
alkalmazotti létszám négy fõ, a maximá-
lis létszám tíz fõ. Ennek megfelelõen 
a jelenleg mûködõ kutatócsoportok 
nagyobb, esetleg interdiszciplináris egysé-
gekbe kapcsolódva hozhatnak létre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
megfelelõ nagyságú csoportokat. A 
pályázat több befogadó intézményhez 
(egyetemhez) kapcsolódó csoportokat 
is befogad.

3. A támogatási ciklus: a teljes pályázati 
ciklus 5 év. A ciklus 3 + 2 évre tagolódik; 
a harmadik munkaév során az elsõ két 
évrõl szóló angol nyelvû beszámoló jelen-
tések nemzetközi elbírálása alapján dõl el, 
mely csoportok kapják folytatólagosan a 
támogatást a további két évre is.

4. A pályázó csoportvezetõnek fõállású 
közalkalmazotti munkaviszonyban kell 
állnia a befogadó intézménnyel. A 70 éves 
korhatár továbbra is érvényes. Az a pályázó, 
aki a pályázati ciklusban betölti 70. évét, 
társpályázót köteles megnevezni.  

5. A benyújtás és a bírálat is elektronikusan 
történik. 

6. A bírálat során alapvetõ szempont a pá-
lyázó és megnevezett munkatársainak 
tudományos teljesítménye az utóbbi 5 
évben. 

A pályázat lebonyolítása

Az elõzetes értesítés után, május 22-i beadási 
határidõvel kiírtuk a pályázatot, amely meg-
jelent az Akadémiai Értesítõ 2006/3. (március 
17-i) számában és a honlapon, 2006. március 
23-án. 

tájékoztAtás A támogAtott ku-
tAtócsoporti pályázAtról

 Meskó Attila Pléh Csaba
 az MTA fõtitkára az MTA fõtitkárhelyettese
 mesko@office.mta.hu  pleh@office.mta.hu

Meskó – Pléh • Tájékoztatás…
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A pályázatok elkészítésében, illetve a 
beérkezett pályázatok korrigálásában min-
denkinek segítséget nyújtottak a Titkárság 
munkatársai. A benyújtott 171 pályázat 
összes igénye 4770 millió forint volt; a ren-
delkezésre álló keret azonban mindössze 
1756 millió forint, azaz nagyjából a kért 
összeg egyharmada.

Új vonása volt a pályázatnak, hogy mind 
a benyújtás, mind a bírálat elektronikus úton 
történt az MTA informatikusai által fejlesztett 
elektronikus felületen. A rendszer néhány 
kisebb átalakítás után jól bevált, és alapul 
szolgálhat további pályázatok gyors és biz-
tonságos lebonyolítására.

A pályázatok bírálatát a tudományos osz-
tályok által javasolt szakértõk végezték. Az 
osztályelnökök kaptak felkérést a bírálók 
kijelölésére. A felkérésben hangsúlyoztuk: olyan 
személyeket javasoljanak, akik szakmailag kom-
petensek, elfogulatlanok és elvárható tõlük az 
Akadémia célkitûzéseinek maradéktalan 
képviselete, elsõsorban az, hogy fõ bírálati 
szempontjuk a nemzetközi mércével mért 
tudományos kiválóság legyen. Minden bíráló 
pártatlansági és titkossági nyilatkozatot töltött 
ki és írt alá, továbbá a bírálat elvégzéséhez 
részletes útmutatást kapott. A bírálatok be-
adási határideje június 16. volt.

A két bíráló pontszámait összegeztük és 
a pályázatokat a három nagy tudományterü-
letnek megfelelõen külön-külön sorrendbe 
rendeztük. Ez adta az alapját a Mátraházán, 
június 21-23. között tartott zárt értékelõ ülés-
nek. Ezen a fõtitkár által felkért akadémikus 
és MTA doktor zsûritagok vettek részt, szin-
tén pártatlansági és titoktartási fogadalom 
mellett. Minden résztvevõ számára rendel-
kezésre állt a teljes anyag (elektronikusan).

Az értékelõ ülés menetrendje a követ-
kezõ volt:
1. a szakértõk által adott pontszámok felül-

vizsgálata és korrigálása;
2. az alsó ponthatárok megállapítása tudo-

mányterületenként;

3. a nyertes pályázatok kért összegeinek csök-
kentése annak érdekében, hogy  további 
pályázatokat is támogatni tudjunk. 
A zsûri valamennyi vitás kérdést érdemi 

vita után, szavazással döntött el. Az ülést Mes-
kó Attila fõtitkár vezette, de a szavazásban 
nem vett részt és egyetlen pontszámot sem 
módosított. Pléh Csaba fõtitkárhelyettes is 
végig figyelemmel kísérte és segítette a bírálatot, 
de a szavazásban szintén nem vett részt. 

A pontszámok korrigálásához a tárgyalt 
pályázat fontosabb adatait a zsûri megtekintette, 
és a korrekció okát is megfogalmazva hozta 
meg döntését. A pontszám módosítására 29 
esetben került sor, ami általában 1-5 pontos 
növelést vagy 1-3 pontos csökkentést jelen-
tett. Egyetlen esetben volt 10 pontos növelés. 
A pályázók a módosított pontszámról is 
kaptak értesítést.

A teljes kért összeg megadása esetén 
mindössze 52 csoportot lehetett volna támo-
gatni: az élettudomány területén 20 pályázat, a 
matematika és természettudomány területén 20 
pályázat, a társadalomtudományban 12 pályázat 
nyerhetett volna támogatást.

Mivel így csupán 30,4 % lett volna a nyer-
tesek aránya, a zsûri megszavazta a kért 
ösz-szegek csökkentését. Elfogadta, hogy a 
maximális támogatás 37 millió forint legyen 
és egyenként megvizsgálta a lehetséges csök-
kentéseket. Ezeket úgy határozta meg, hogy 
a pályázat fõbb célkitûzései teljesíthetõk le-
gyenek. A csökkentés a nagyobb pontszámú 
pályázatoknál általában kisebb volt, mint a 
kisebb pontszámúaknál. A társadalomtudo-
mányok esetén a legkisebb adható összeget 
10 millió forintra csökkentette. Az utolsó 
napon a nyertesek nevét a zsûri még egyszer 
megszavazta és felhatalmazta a fõtitkárt, hogy 
az AKT ülésétõl is függõen néhány további 
pályázatot támogasson, kizárólag olyanokat, 
amelyek a ponthatár felett vannak.

Az AKT július 10-én rendkívüli ülést tartott, 
a résztvevõk a zsûrizés eredményét megkapták, 
és (elektronikusan) valamennyi pályázatba 
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betekinthettek. Az „igen” minõsítésûeket 
elfogadták, néhány pályázat ismételt elbírá-
lását kérték, és megerõsítették a zsûri által a 
fõtitkárnak adott felhatalmazást, hogy korlá-
tozott számban további kiváló pályázatokat 
támogasson. Néhány kiegészítõ bírálat beér-
kezése után eldõlt, hogy összesen 79 pályázat 
(46,1 %) támogatására van lehetõség. Sajnos 
így is sok értékes pályázatot el kellett utasítani, 
és – különösen a ponthatár közelébe esõ 
pályázatoknál – szükséges volt az odaítélt 
összegek jelentõs csökkentése. 

Az értesítéseket július utolsó hetében el-
küldtük, és a TKI igazgatója valamennyi nyer-
tessel felvette a kapcsolatot. Az új pályázati 
ciklus kezdetéig rendelkezésre álló öt hónap 
elegendõ a szükséges elõkészületekhez 
(megállapodás az egyetemek rektoraival, fel-
mentések, és szerzõdtetések lebonyolítása, a 
TKI új szervezeti és mûködési szabályzatának 
kidolgozása és elfogadása).

A pályázat eredménye

A nyertes pályázatok adatait a három nagy 
tudományterületen külön-külön, a pályázók 
nevének alfabetikus sorrendje szerint adjuk 
meg.

Az adatokban szereplõ intézmények 
neveinek rövidítése: BKÁE – Budapesti Cor-
vinus Egyetem; BME – Budapesti Mûszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem; DE 

– Debreceni Egyetem; ELTE – Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem; KE – Kaposvári 
Egyetem; ME – Miskolci Egyetem; MTM 

– Magyar Természettudományi Múzeum; 
OGYK – Országos Gyógyintézeti Központ; 
OSZK – Országos Széchényi Könyvtár; PPKE 
– Pázmány Péter Katolikus Egyetem; PTE 
– Pécsi Tudományegyetem; SE – Semmelweis 
Egyetem; SZIE – Szent István Egyetem; SZTE 

– Szegedi Tudományegyetem; VE – Pannon 
Egyetem (Veszprémi Egyetem) 

MATEMATIKA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNY 

Pályázó Cím Millió Ft Mh 
Ádám József  Globális geodéziai megfigyelõrendszerhez
  kapcsolódó felsõgeodéziai alapkutatások 23 BME
Antus Sándor Flavonoid és szénhidrát bázisú természetes, biológiailag
  aktív vegyületek szerkezetfelderítése, szintézise
  és kémiai módosítása 27 DE
Bor Zsolt Lézerek az anyagtudományban, az orvostudományban
  és a környezetvédelemben 37 SZTE
Csirik János Mesterséges intelligencia és alkalmazásai 28 SZTE 
Csiszár Imre Sztochasztika 15 BME 
Faigl Ferenc Új diasztereo- és enantioszelektív kémiai módszerek
  és alkalmazásuk környezetkémiai, humán-farmakológiai
  és mûszerfejlesztési célokra 20 BME
Frank András Kombinatorikus optimalizálás 13 ELTE
Fülöp Ferenc Enantioszelektív katalitikus hidrogénezések 26 SZTE
Gelencsér András A légköri aeroszol eredete és éghajlati hatásai 23 VE
Ginsztler János Különleges funkciójú orvostechnikai, energetikai,
  jármûipari és szerszámanyagok kutatása, mikroszerkezeti
  és funkcionális tulajdonságaik vizsgálata technológia-
  intenzív ipari alkalmazásuk érdekében 24 BME
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Gyõry Kálmán Diofantikus számelmélet és alkalmazásai 14 DE
Haas János Geokockázat 28 ELTE
Hargittai István Anyagszerkezet és modellezés 37 BME
Horvai György Szupramolekuláris kölcsönhatások analitikai célú
  vizsgálata és alkalmazásai 20 BME
Horváth Zalán Elméleti fizika, részecskefizika, statisztikus fizika és kvan-
  tumtérelmélet témakörébe tartozó elméleti vizsgálatok 37 ELTE
Hudecz Ferenc Biológiailag aktív peptidek  és biokonjugátumaik:
  szintézis, szerkezet-hatás összefüggések 34 ELTE
Huszthy Péter Biológiailag hatékony természetes szerves anyagok
  (pl. alkaloidok, feromonok) és analogonjainak kutatása 34 BME
Jánossy András Kondenzált anyagok fizikája 37 BME
Joó Ferenc Homogén katalízis. A fémorganikus katalízis
  modern alkalmazásai. 15 DE
Keviczky László Dinamikus rendszerek optimális modellezése és irányítása 15 BME
Lakatos István Természeti erõforrások hatékony megkutatását
  és kitermelését biztosító környezetbarát
  technológiák elméleti megalapozása 13 ME
Penke Botond Toxikus fehérjeaggregátumok; a neurodegenerációs
  betegségek kezelésére alkalmas új gyógyszerjelölt
  vegyületek interdiszciplináris kutatása 25 SZTE
Perczel András Fehérje-ligandum kölcsönhatások statikus és
  dinamikus vizsgálata szerkezetfelderítõ módszerekkel 15 ELTE
Roósz András Réz alapú tömbi amorf ötvözetek fejlesztése 27 ME
Roska Tamás Idegrendszeri plaszticitás és infobionikai alkalmazása 37 PPKE
Somlyódy László Fenntartható vízgazdálkodás 27 BME
Stépán Gábor Gépek és jármûvek dinamikája 26 BME
Totik Vilmos Analízis és sztochasztika 12 SZTE
Vicsek Tamás Kollektív jelenségek fizikai és biológiai rendszerekben 31 ELTE
Vörös Attila A bioszféra nagy változásai az elmúlt 250 millió évben 22 MTM
összesen  742  

ÉLETTUDOMÁNY

Pályázó Cím Millió Ft Mh

Abaffyné Dózsa- A talajfauna taxonómiai és biogeográfiai feltárása
Farkas Klára  hazai, valamint veszélyeztetett szubtrópusi
  és trópusi területeken 36 ELTE
Ádány Róza Népegészségügyi kutatások az ország gazdasági
  versenyképességét növelõ, bizonyítékokon alapuló
  egészségpolitika támogatására 17 DE
Boros Imre Miklós Epigenetikus mechanizmusok szerepe génmûködés-
  szabályozásban, különös tekintettel az onkogenezisre –
  hiszton acetilációs mintázatváltozás mint lehetséges ok,
  diagnózis és terápiás beavatkozás 20 SZTE
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Erdei Anna Normál és kóros immunfolyamatok kialakulásának
  és szabályozásának vizsgálata; hatóanyagok
  és diagnosztikumok fejlesztése 36 ELTE
Falus András Gyulladásos mechanizmusok immungenomikai
  vizsgálata allergiás és kardiovaszkuláris betegségekben. 37 SE
Fésüs László A harmadik szinapszis és az abban részt vevõ sejtek
  moduláris szabályozása, orvosbiológiai jelentõsége 37 DE
Gerendai Ida Központi idegrendszeri szabályozó mûködések
  szerkezeti alapjai 37 SE
Gergely Pál Sejtfelszíni receptorok és a protein kináz/foszfatáz
  jeltovábbító rendszer 37 DE
Harnos Zsolt Klímaváltozás hatása a biodiverzitásra, valamint
  a humán és állategészségügyre 32 BKÁE
Horn Péter A táplálékláncba bekerülõ, környezetterhelõ toxikus
  anyagok állat- és népegészségügyi veszélyeinek elemzése 27 KE
Hornok László Ivaros és klónos szaporodás
  a növénykórokozó gombák világában 18 SZIE
Kemény Lajos Multifaktoriális bõrgyógyászati kórképek genomikai,
  immunológiai és sejtbiológiai vizsgálatai 21 SZTE
Kisvárday Zoltán Szenzoros feldolgozás a központi idegrendszerben:
  a gerincvelõtõl az agykéregig 11 DE
Lénárd László Az éhség-motiváció, testsúlyszabályozás
  és tanulás mechanizmusai 20 PTE
Mandl József Jelátvitel patobiokémiai folyamatokban
  és annak befolyásolása 34 SE
Muszbek László Véralvadás – érendothel – vasculáris betegségek 35 DE
Papp László Állatpopulációk és közösségek diverzitása
  és struktúrái: természetvédelmi, epidemiológiai
  és integratív alkalmazások 37 MTM
Sarkadi Balázs A biológiai membránok szerkezete és mûködése 37 OGYK
Spät András Kalcium-mobilizáló hormonok és neurotranszmitterek
  hatásmechanizmusa idegsejtekben és endokrin sejtekben 20 SE
Szathmáry Eörs Elméleti biológia és ökológia 37 ELTE
Tamás Gábor Azonosított idegsejtek szerepe az ember
 és a patkány agykérgi neuronhálózataiban 14 SZTE
Tuba Zoltán Aut- és szünfiziológiai folyamatok eltérõ klimatikus
 viszonyok és emelkedõ légköri CO

2
-koncentráció mellett 18 SZIE

Tulassay Tivadar A citokin-kaszkád, a vasoaktív mediatorok és az immun-
 modulació jelentõsége a rövid és hosszú távú érrendszeri
 és nephrológiai szövõdmények kialakulásában 29 SE
Tulassay Zsolt Az emésztõrendszer, az endokrin mirigyek és az epider-
  misz mûködésének szerzett és örökletes károsodása 20 SE
Varró András Az egészséges és kóros szív repolarizációs folyamata
  és a proaritmiás gyógyszerhatások mechanizmusa 27 SZTE
összesen:  694  
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TÁRSADALOMTUDOMÁNY

Pályázó Cím Millió Ft Mh 
Bartha Elek Együtt élõ népek identitása, mûveltségének hagyomá-
  nyozódása a Kárpát-medence északkelti régiójában. 14 DE
Berta Árpád A török–mongol nyelvviszony vizsgálata 10 SZTE
Bitskey István Kritikai kiadások a klasszikus magyar irodalom korszakából 20 DE
Csapó Benõ A tanulók fejlõdésének hosszmetszeti vizsgálata
  iskolai kontextusban 10 SZTE
Fischer Ferenc Magyarságkép Közép-Európában és Ibero-Amerikában
  a 20. század második felében 10 PTE
Gergely András Az identitás történetének térbeli keretei:
  civilizáció, nemzet, régió, város 18 ELTE
Gergely Jenõ Pártok, pártrendszerek, parlamentarizmus 1867-1990 10 ELTE
Hunyady György Társadalmi kommunikáció és közgondolkodás 20 ELTE
Izsák Lajos Régiók – parlamentarizmus – jogállam 10 ELTE
Kelemen János A mentális és a nyelvi reprezentációk természete 10 ELTE
Kertész András Az evidencia problémája az elméleti nyelvészetben 10 DE
Kiss Endre Közösség – vallás – mûvelõdés. Komplex identitásformák
  a magyar zsidóság újkori történetében 10 ELTE
Kiss Jenõ Geolingvisztika (A magyar nyelvjárások atlaszának
  követéses vizsgálata) 10 ELTE
Kovács Ilona Kognitív tudomány 20 BME
Kulcsár Szabó Ernõ   A filológia mint kultúrtechnika 12 ELTE
Madas Edit Res libraria Hungariae 20 OSZK
Makk Ferenc Medievisztika 20 SZTE
Maróth Miklós Ókortudomány 20 PPKE
Moksony Ferenc Népesedési kihívások Magyarországon a 21. század elején 10 BKÁE
Szabó Miklós Interdiszciplináris régészettudományi kutatások 10 ELTE
Szegedy-Maszák Mihály   Hálózati kritikai szövegkiadás 11 ELTE
Szvák Gyula Állam és nemzet: az orosz és kelet-európai hatalmi
  doktrínák a nemzeti-kulturális sajátosságok kontextusában
  a 10–20. században (források és historiográfia) 10 ELTE
Török Ádám A regionális innováció és fejlõdés vizsgálata a magyar
  gazdaságban a lisszaboni folyamat tükrében 15 VE
Vásáry István Közép-Ázsia múltja és jelene 10 ELTE
összesen  320  

Az eredmények általános jellemzõit né-
hány diagrammal is illusztráljuk. Az 1. ábra 
a nyertes pályázók megoszlását mutatja be. A 
21 rendes és 23 levelezõ tag mellett 35 MTA 
doktori címmel rendelkezõ kutató is sikeres 
volt. Ez megnyugtató mindarra nézve, hogy 

a minõségközpontú rendszer igenis nyitott 
a doktorok számára, mind az akadémikusi 
utánpótlás szempontjából.

A tudományterületek közötti megoszlást 
két ábrán adjuk meg. Az egyik a nyertes pá-
lyázatok száma (2. ábra), a másik a kiosztott 
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összegek (3. ábra) szerint adja meg a nagy 
tudományterületek arányát. A darabszám 
szerint csaknem azonos a három terület 
súlya, a kiosztott összegeket tekintve azon-
ban a természettudomány és matematika 
részesedése 42 %, az élettudományé 40 %, 
míg a társadalom- és bölcsészettudományé 
18 %. Ez a megfelel a természettudományok 
nagyobb költségigényének.  

Az egyes intézmények által elnyert pá-
lyázatok számát és összegét mutatja be a 4. 

1. ábra • A nyertes pályázók akadémi-
ai tagsága (fõ, arány)

2. ábra • A nyertes pályázók tudomá-
nyterületi megoszlása (db, arány)

3. ábra • A pályázaton nyert összegek 
tudományterületi megoszlása (db, arány)

és 5. ábra. A bírálat során egyedül a tudomá-
nyos kiválóság mércéjét alkalmaztuk, nem 
volt szempontunk az intézmények közötti 
eloszlás. Épp ezért megnyugtató, hogy 
nagy egyetemeink, ahol eddig is kiváló 
csoportok mûködtek, ismét sok pályázatot 
nyertek el.

Az új ciklusban induló kutatómunka elõnyei

1. Bár még nem ideális, de az eddiginél sokkal 
kedvezõbb a kutatócsoportok létszáma, 
megszûntek az 1-2 fõs csoportok.

2. Biztosított a dologi kiadások és az elõre-
sorolások fedezete.

3. Szigorú, nemzetközi ellenõrzés a harma-
dik év után, amelynek eredményeként 
csoportok meg is szûnhetnek. Az így 
felszabaduló összeget a megmaradó cso-
portok között eredményességük alapján 
kívánjuk felosztani.
A kutatócsoportok tevékenységérõl és 

annak értékelésérõl évente beszámolunk.

Kulcsszavak: kutatócsoportok, bírálati rend-
szer, támogatási ciklus, tudományterületi 
megoszlás, egyetemek közötti megoszlás, 
kutatócsoportok közintézményekben
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4. ábra • A nyertes pályázatok száma 
intézményenként

5. ábra • A pályázaton elnyert 
összegek intézményenként (millió Ft)
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Mostanában sok szó esik reformokról, vál-
tozásokról, új struktúrákról, sõt egy új Magyar-
országról is. A következõkben igyekszem 
néhány gondolattal hozzájárulni egy meg-
újult tudományos kutatóintézeti hálózat 
létrehozatalához.

Vázlatos, tudománypolitikai bevezetés

A tudományos kutatás terméke új információ. 
A tudományos kutatónak eredményeit pub-
likálnia kell, így a létrehozott új tudományos 
információ az emberiség közös szellemi 
tulajdona (Merton, 1968). Az innovációk 
alapjául szolgáló tudományos felfedezé-
sek információi szabadon felhasználhatók 
bármely országban, ezért indokolatlan a 
feltételezés, hogy kizárólag azok az országok 
fejlõdhetnek gazdaságilag, amelyeknek erõs 
tudományos potenciáljuk van. Ugyanakkor 
viszont az igaz, hogy a  „profitgyanús” felfede-
zéseket elõbb szabadalmaztatják, majd csak 
utána publikálják az eredményeket. Így azok 
az országok, ahol létrehozták a tudományos 
felfedezést és azt piaci áruvá is tudják konver-
tálni, óriási elõnyre tehetnek szert a többi-
ekhez képest. Furcsák azonban azok a tudo-
mányt védõ érvek, amelyek szerint például 
Michael Faraday sem tudta, alkalmazható 
lesz-e és mire az általa feltalált elektromos 
indukción alapuló villanymotor, így hát azok 
az alapkutatások is, amelyeknek gyakorlati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lehetõségeit nem látjuk, támogatandók. 
Kérdés: mely területeken folyik ma Faraday 
szintjéhez mérhetõ kutatás Magyarországon? 
Nem igaz az az állítás, hogy mindenféle jel-
legû (feltáró, szélesítõ), illetve bármilyen te-
matikájú alapkutatás majd egyszer a jövõben 
hasznot hoz. Az ismeretek különbözõ szin-
tûek és jelentõségûek az általános kultúra, a 
szellemi igények, az oktatás, a társadalom, a 
gazdaság stb. szempontjából. Fontos tényezõ 
az ismeretek idõszerûsége. Csak a nagyon 
gazdag országok engedhetik meg maguknak, 
hogy olyan kutatásokkal foglalkozzanak 
jelentõsebb ráfordításokkal, amelyeknek 
hasznát a kultúrában, az oktatásban, illetve 
a gazdaságban nem élvezhetjük belátható idõn 
belül. Még a tudományos kutatásokban sem 
lehetséges minden korban, minden országban, 
hogy egyedül a nemzetközi kiválóság ténye 
elég legyen a támogatás igényléséhez. Olyan 
területeken kell nemzetközi szintû tudomá-
nyos eredményeket létrehozni, amelyeken az 
innovációt a hazai iparágak (Magyarországon 
például a gyógyszergyártás, a mezõgazdaság, 
mûszergyártás, a számítógépes programo-
zás) igénylik és alkalmazzák. Ettõl eltérõen 
viszont szerencsés helyzetben, egy új tudo-
mányos felfedezés akár egy új iparág hazai 
megteremtésének lehetne az alapja. Fontos 
szempont – például a pályázati pénzek 
szétosztásánál –, hogy a Magyarországon 

jAvAslAt Az mtA tudományos ku-
tAtóintézeti hálózAtánAk átAlAkí-

tásárA
Vinkler Péter

az MTA doktora, MTA Kémiai Kutatóközpont  
pvinkler@chemres.hu
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folytatott, a magyar állam által támogatott 
kutatások eredményeit itt hasznosítsák, 
mert nem más országokban mûködõ vál-
lalatok nyereségét kell növelnie a magyar 
adófizetõnek. Annak megállapítása, hogy 
adott országban, adott idõszakban milyen 
mértékû feltáró jellegû tudományos kutatást, 
szélesítõ kutatást, alkalmazott kutatást stb. kell 
végezni, a kutatók, a tudománypolitikusok és a 
gazdasági szereplõk komoly tanulmányokon 
alapuló mérlegelését igényli.

Számos ország hosszabb, azonos, illetve 
egymásra következõ idõszakokra számolt 
átlagos GDP és tudományos publikációs ada-
tainak elemzésébõl a jelen cikk szerzõje azt a 
következtetést vonta le, hogy a tudományos 
információk felhalmozása általában nem 
vezet közvetlenül gazdasági fejlõdéshez. A 
tudományos információk egy része válhat 
csak egy viszonylag hosszú beépülési fo-
lyamat után új termékeket, szolgáltatásokat 
létrehozó tudássá. Ezzel szemben a gazdaság 
fejlõdése igen gyorsan maga után vonja a 
tudomány fejlõdését is.

Az adatok azonban azt is igazolják, hogy 
egy közepes szintre jutott gazdaság telje-
sítõképességének további fokozása – ha 
tetszik: extraprofit elérése – csak a tudomá-
nyos kutatásból közvetlenül származó 
információk felhasználásának révén lehetsé-
ges. Igen jó példa az említettekre Japán, Dél-
Korea, Tajvan, Írország, de Spanyolország 
is, mely országok korábban elsõsorban okta-
tásra, képzésre, az alkalmazott kutatásokra 
fordítottak nagyobb összegeket gazdasági 
fejlõdésüket elõsegítendõ, viszont egy ma-
gasabb szintre jutva, azonnal elkezdték a 
tudományos alapkutatások kiszélesítését. A 
K+F politika kialakításakor tekintettel voltak 
arra, hogy csak egy fejlettebb gazdasági 
környezet képes nagy mennyiségû tudomá-
nyos eredmény fejlesztésbe, gyártásba való 
vitelére, piaci bevezetésére. 

A gazdaság innováció iránti igényei 
sokrétûek. Vannak ipari tevékenységek, 

amelyek közvetlenül a tudományos eredmé-
nyekre építve hozzák ki újabb termékeiket 
(például gyógyszeripar, biotechnológia, 
elektronika), és vannak olyanok, amelyek-
nek csak hosszabb idõközönként vagy alig 
van igényük tudományos kutatásokra (Narin 
et al., 1997).

Magyarország egyik legnagyobb gondja, 
hogy már évtizedek óta nincsen használható 
tudományos kutatási és fejlesztési koncep-
ciója, és nincsen az ennek végrehajtására 
kidolgozott intézkedési terve sem. Ennek egyik 
oka talán az, hogy míg az üzleti élet többféle 
irányító szakember(menedzser)-képzési rend-
szert (például MBA) tart fenn, illetve igényel, 
az országnak nincsen önálló, felsõfokú tudo-
mánypolitikusi és kutatási menedzser isme-
reteket nyújtó oktatási rendszere. E nélkül az 
éppen (akár felsõ, akár középszintû) döntési 
helyzetben lévõk tapasztalatai, a hagyomá-
nyok, a különbözõ érdekcsoportok ereje, az 
EU programjainak tematikai hatásai, a hazai 
és külföldi székhelyû vállalatok saját K+F-
irányai stb. mind esetlegesen befolyásolják a 
különbözõ szervezetek K+F-tevékenységét. 
Az aktuálisan végzett illetve az aktuális K+F-
szereplõk által tervezett kutatások-fejlesz-
tések egymás mellé tétele, egy valamilyen 
színû könyvben történõ szerepeltetése 
nem koncepció, nem koordinált, koherens 
tudományos vagy fejlesztési terv, hanem 
csak egy kívánságlista, illetve a semmire nem 
használható, kötelezõ „terv” elkészítésének 

„letudása”. Pedig a tudománypolitika hivatott 
lenne arra, hogy meghatározza: egy adott 
társadalmi-gazdasági fejlõdési szinten lévõ, 
meghatározott társadalmi-gazdasági célokat 
kitûzõ országban milyen területeken, milyen 
mértékû tudományos kutatásokra van szük-
ség, milyen szervezetek keretében és milyen 
támogatási formákkal.

Lényegesen egyszerûbb kérdés – az 
állam szempontjából – a fejlesztési irányok 
megszabása. Ez ugyanis elsõsorban nem 
állami feladat. A gazdaság konkrét fejlesz-
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tési igényeinek tematikáját, a tevékenység 
mértékét a profitorientált piaci szereplõk 
határozzák meg. Természetesen az inno-
váció ösztönzése érdekében fõként a kis 
és közepes vállalkozások esetében számos 
(elsõsorban adópolitikai) eszközt szükséges 
az államnak használnia.

Hazánkban a kis és közepes vállalatok-
nak nincs pénzük kutatásra. A nagy külföldi, 
illetve multinacionális cégek, elsõsorban nem 
a magyar egyetemek és MTA-intézetek K+F-
munkájára támaszkodnak. Ez változik, de a 
folyamat nagyon lassú. Külföldi példák sem 
igazolják, hogy egyetemek, illetve tudomá-
nyos kutatóintézetek teljes kiadásuknak több 
mint 15-20 %-át meg tudnák szerezni a piaci 
szereplõktõl. Ezért a tudományos mûhelyek 
és a felsõoktatás finanszírozásában az állam-
nak döntõ szerepe van. Van azonban a 
K+F-nek egy, a társadalom és a gazdaság 
fejlõdésének szempontjából alapvetõ szelete, 
amit az államnak kell finanszíroznia. Ehhez 
tartozik például az élettudományok számos 
területe, a környezetvédelmi, élelmiszerbiz-
tonsági, geológiai, geodéziai, ökológiai, 
történelmi, nyelvészeti, szociológiai, területfej-
lesztési és még sok más területen végzett ku-
tatás, amit a nyereségmozgatott piaci szféra 
jórészt (teljesen) figyelmen kívül hagy.

Ahhoz, hogy reálisabban ítélhessük meg, 
milyen a hazai K+F helyzete, szükséges leg-
alább néhány adatot ismernünk.

A 2003. évi EUROSTAT-adatok szerint 
hazánk bruttó nemzeti terméke egy fõre vá-
sárlóerõ-paritáson az EU-15 átlagának 53 %-a 
volt. A leggyengébb, hozzánk legközelibb 
értéket Görögország mutatta 65 %-kal.

A teljes K+F létszám a foglalkoztatottak 
számához képest adatok sorában Magyar-
ország adata (5,6) hozzávetõleg megegyezik 
az EU-15 országok átlagával (5,4).

A K+F-kiadások százalékos aránya a BNT-
hez viszonyítva Magyarországon 1 % körüli 
érték. Svédország adata meghaladja a 4 %-ot, 
Finnországé csaknem 3,5 %. Ugyanakkor 

Írország és Olaszország K+F-ráfordításai alig 
nagyobbak 1 %-nál, Spanyolországé mint-
egy 0,9 %, míg Portugália és Görögország 
(mintegy 0,7 %) adata lényegesen kisebb, 
mint Magyarországé.

Sokan a GDP-bõl K+F-re fordított hánya-
dot tekintik szinte az egyedüli mérõszámnak 
ahhoz, hogy egy ország tudománytámogató 
képességét, illetve tudományos potenciálját 
megítéljék. Hazánkban a GDP-bõl az állam 
által tudományra fordított összegek aránya 
(kb. 0,4-0,5 %) nagyobb mint a nemzetközi 
átlag. A vállalati K+F-hányad (0,3-0,4 %) 
viszont valóban kevés. Az ipar által finanszí-
rozott K+F-kiadások viszonylag alacsonyak 
az ipar kibocsátásához képest Portugáliában 
és Görögországban (mintegy 0,3 %), az adat 
kisebb mint Magyarországé (ami hozzáve-
tõleg 0,4 %). Az EU-15-ök átlaga mintegy 
1,5 %. Egyébiránt hosszú évekig a BNT-bõl 
K+F-re fordított összesen 0,7-1,2 %-os ará-
nyával Írország, Görögország, Portugália, 
Spanyolország és Olaszország lényegesen 
nagyobb (BNT/fõ) adatot tudott produkálni, 
mint Magyarország és a környezõ államok 
(kivéve Ausztriát).

Az innovációk iránti csekély ipari igények 
(fontos kivételektõl eltekintve) és a K+F alul-
finanszírozottsága lehet az oka annak, hogy 
az egymillió lakosra jutó szabadalmak számá-
ban (1996-ban, illetve 1999-ben) (az EU-ban 
illetve az USA-ban történt szabadalmaztatá-
soknál) hazánk az EU-15-ök közül csak Gö-
rögországot és Portugáliát elõzte meg.

Az egymillió lakosra jutó tudományos 
publikációk számának átlaga: 800 az EU-15 
országokra nézve; ebben a mezõnyben Ma-
gyarország az utolsó a mintegy 200 publiká-
ció/millió lakos adatával (1999. évi adatok).

Az adatok, összefüggések és fõképp 
a trendek feltárása komoly elemzõ mun-
kát igényel. Nem (lenne) szabad néhány 
kiemelt szám alapján sem támogató, sem 
elmarasztaló véleményeket mondani, pláne 
nem intézkedéseket hozni. Csak egy rész-
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letes, nemzetközi és hazai összehasonlító 
elemzéseket tartalmazó tudománypolitikai 
tanulmány lehet az alapja bármilyen temati-
kai, szerkezeti, kapacitást vagy finanszírozást, 
adózást, befizetéseket, pályázatokat stb. 
érintõ intézkedéssorozatnak. A döntésekben 
csak azoknak a szempontoknak lenne sza-
bad érvényesülniük, amelyek az ország tár-
sadalmi-gazdasági állapotának és a lakosság  
(de nem egyesek, illetve érdekcsoportok) 
életminõségének kedvezõ irányú befolyá-
solására vonatkoznak.

Néhány tapasztalati megállapítás
az Akadémia jelenlegi szervezetével kap-
csolatosan 

1. Az MTA kutatóintézeti hálózata mint szer-
vezet és mint szellemi potenciál nemzeti 
érték, fenntartása mind tudományos és 
kulturális, mind gazdasági, valamint nem-
zetközi szempontokat is tekintve esszen-
ciális az ország szempontjából.

2. Az MTA mint intézmény jelenleg testületi, 
hivatali és kutatóhálózati részekbõl áll.
A testületi részeknek – közgyûlés, osztályok, 
bizottságok stb. – közvetlen hatása a 
kutatóintézetek, az egyetemek és a gaz-
dasági szervezetek kutatási koncepcióinak, 
terveinek kialakítására, illetve magára a 
kutatási tevékenységre gyakorlatilag nincs, de 
a közvetett hatás – a kutatóintézetek és az 
egyetemek esetében –  jelentõs.

3. Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT) 
elvileg  „Az akadémiai kutatóhelyek mû-
ködését irányító testület.” (Tv. 20. & (1)). 
Ezt a feladatot azonban az AKT soha nem 
látta el, és nem is tud e követelménynek 
megfelelni. Érdemi tudománypolitikai, 
kutatásirányítási feladatokat nem végez.

4. Az AKT három kuratóriumának elvileg (Tv. 21. 
& (4)) döntenie kellene a tudomány-terüle-
tükhöz tartozó kutatóhelyek költségvetésérõl 
és beruházásainak keretösszegeirõl. Ezt a 
feladatot azonban a kuratóriumok nem 
tudják teljesíteni. Hasonlóképp értékelési 

tevékenységük formális, következmények 
nélküli maradt.

5. Az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetõinek 
Tanácsa (AKVT) fórum jellegû intézmény; 
csupán véleménycserére alkalmas.

6. Az AKVT, AKT, kuratóriumok, osztályok, 
közgyûlés, bizottságok, munkabizottságok, 
köztestület, kutatói fórumok és az elnök, 
fõtitkár, elnökség, hivatal (fõosztályok) 
rendkívül szövevényes kapcsolatrendszere, 
a (látszat)döntési, ill. véleményezési szin-
tek túl nagy száma, nem teszi lehetõvé 
gyors, tematikailag és pénzügyileg racioná-
lis, koordinált döntések meghozatalát, túl 
nagy teret enged a szubjektív szempontok 
alapján történõ döntéshozatalnak, illetve gátja 
az érdemi változásoknak.

7. Az MTA elõbb felsorolt szervezetének né-
hány része (AKT, kuratóriumok, AKVT) 
korszerûtlen, alkalmatlan egy modern 
kutatóhálózat koordinált, racionális és 
költséghatékony mûködtetésére. 

8. Az MTA az országnak a lakosság által 
legnagyobb tekintélyûnek és hitelesnek 
tartott intézménye.

9. Az MTA lejáratására 2005. évtõl hol gyen-
gébb, hol erõsebb országos kampány 
folyik. A kampány résztvevõinek kevés 
és nagy részben hibás ismereteik vannak 
az MTA-ról, a kutatóhálózatról, a tudomá-
nyos minõsítésrõl, az akadémiai intézetek 
eredményeirõl, az ország életében betöl-
tött fontos szerepérõl. Tendenciózusan 
összekeverik az akadémikusi testületet, az 
Akadémia osztályait,  az egyetemeket és az 
MTA kutatóintézeti hálózatát.

10. A politika az MTA, de ezen belül is elsõsor-
ban az MTA-hoz tartozó kutatóhálózat 
teljes megújítását igényli.

11. A Magyar Tudományos Akadémia inté-
zethálózatának mûködését, éppen az 1. 
pontban említett okokból, de sürgetõen 
a 9. és a 10. pontban lévõ megállapítások 
miatt, a korszerû tudomány- és technoló-
giapolitikai trendeknek, az ország XXI. szá-
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zadi igényeinek és az európai folyamatok-
hoz való felzárkózás követelményeinek 
megfelelõen –  új alapokra kell helyezni.

A következõkben javaslatot teszek az Akadémia 
tudományos kutatóintézeti hálózata szerveze-
tének és irányításának megújítására.

Az MTA tudományos
kutatóintézeti hálózata

Bármely szervezet felépítésének és mûkö-
désének kialakításakor az elvégzendõ fel-
adatokból kell kiindulni.

Egy megújuló Akadémiai Tudományos 
Kutatóhálózat (a továbbiakban: Kutatóháló-
zat) lehetséges feladatai a következõk (az 
össztevékenység százalékában):
• Stratégiai tudományos kutatások végzése 

– min.: 30 %; max.: 70 %
• Alkalmazott kutatások és fejlesztések vég-

zése – min.: 20 %; max.: 60 %
• Részvétel a felsõoktatásban – min.: 10 %; 

max.: 30 %
• Hatósági (állami) feladatok végzése – min.:  

0 %; max.: 30 %
A Kutatóhálózat alapvetõ feladata: stratégiai 
jellegû tudományos kutatások végzése. A 
stratégiai kutatások olyan alap- és alkalmazott 
tudományos kutatások, amelyeket középtá-
vú vagy távlati gazdasági-társadalmi célok 
érdekében folytatnak. A célok elérésének 
reális idõhatára kell hogy legyen. A Kuta-
tóhálózatban mûködõ kutatóközpontokban 
és kutatóintézetekben elsõsorban olyan 
kutatásokat kell végezni, amelyek kutatási 
programok keretében jelentõs nagyságú 
erõforrások (kutatók, mûszerek, pénzügyi 
háttér) nagymértékû koncentrációját igény-
lik, és ezért mûvelésük több szakterület 
koordinált munkáját követeli meg. 

A jelenlegi és a várható pénzügyi, gaz-
dasági környezetben a kutatóintézeti szer-
vezet rugalmasabb, számára az erõforrások 
koncentrálása könnyebb lehet, mint lenne 
például az egyetemek keretében. A kuta-
tások részben külföldi (EU), részben hazai 

programokhoz kapcsolódnak, illetve saját 
kezdeményezésbõl folynak. Fontos fenn-
tartani a saját kezdeményezésû kutatásokat, 
hiszen ezek adják a hátterét a jövõbeni ku-
tatási programoknak.

A Kutatóhálózat szervezeti felépítésének 
alapvetõ elvei

• Az MTA kutatóintézeteinek tevékenységét 
kutatóközpontokba, illetve ennél lazább 
szervezeti, gazdasági kapcsolatokat fel-
tételezõ: intézetcsoportokba lenne szük-
séges szervezni ahhoz, hogy tematikailag 
koordinált, gazdaságilag racionálisan 
mûködõ szerkezetet alakíthassunk ki. Az 
intézetcsoportokhoz tartozó intézetek 
igazgatói egy koordináló feladatkörrel 
megbízott vezetõt választanak.

• A szervezetnek minél kevesebb irányítási, 
döntési szintje legyen, mert így lehet 
munkája eredményesebb a jelenleginél.

• A Kutatóhálózatnak egységes pénzügyi-
gazdasági stb. szabályozók szerint, tema-
tikailag is koordináltan kell mûködnie.

• A Kutatóhálózatnak kifelé mint egységes 
szervezetnek kell megjelennie.

• A Kutatóhálózat legyen alkalmas arra, 
hogy az európai kutatási térség magyaror-
szági  bázisának tekintsék.

A Kutatóhálózat státusa

Önkormányzati elven alapuló, nem jogi 
személyként mûködõ olyan közhasznú szer-
vezet (közintézet), ami tudományos kutatást 
és szolgáltatást, továbbá fejlesztést végez, 
felsõoktatási és továbbképzési, valamint 
állami megbízásos feladatokat lát el.

A Kutatóhálózat mûködése: 

• A Kutatóhálózat alapellátását az állami költ-
ségvetésnek kell biztosítania. Ez a teljes 
kiadás mintegy 70 %-át fedezheti. 

• A Kutatóhálózat infrastruktúrájának mû-
ködtetése egy koordináló iroda létesítését 
igényli. 
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• A Kutatóhálózat (KH) legfõbb, stratégiai 
döntéseket hozó szervezete: a Kutatóhá-
lózati Tanács (Tanács).

A Tanács összetétele

Elnök: az MTA elnöke,
titkár: a KH Igazgatóságának elnöke,
tagok: a kutatóközpontok és az intézetcso-
portok vezetõi, továbbá a kormány által dele-
gált tagok. Állandó meghívott, tanácskozási 
jogú tag: a Kutatóhálózati Iroda igazgatója.

A kormány által delegált tagok (a Tanács 
létszámának egyharmada) hazai és külföldi 
tudománypolitikusok, gazdasági-pénzügyi 
vezetõk és tudósok lehetnek. A Tanács  tag-
jainak megbízása négy évre szól.

A  Tanács feladatai és jogai különösen:
• jóváhagyja a Kutatóhálózat és a Kutató-

hálózati Iroda éves szakmai, valamint 
pénzügyi terveit, beszámolóit;

• dönt a költségvetési támogatás felosztására, 
illetve felhasználására tett igazgatósági 
javaslatról;

• jóváhagyja az intézetek minõsítésének 
(késõbb) következményeként hosszú 
távra javasolt szervezeti, ill. finanszírozási 
változtatásokat;

• jóváhagyja a KH egységek alapító okiratát;
• dönt a kutatóintézetek igazgatóinak, fõ-

igazgatóinak kinevezésérõl;
• dönt új kutatóhelyek alapításáról, illetve 

régiek megszüntetésérõl, összevonásáról 
és a KH szervezetének ügyében;

• munkájáról évente beszámol az MTA Köz-
gyûlésének.

A Kutatóhálózat (KH) legfõbb, operatív dön-
téseket hozó szervezete: az Igazgatóság (IG), 
amely végrehajtja a Tanács által hozott stratégiai 
döntéseket.

Az IG elnöke: az MTA fõtitkára,
titkára: a Kutatóhálózati Iroda igazgatója,
tagjai a kutatóközpontok és az intézet-

csoportok vezetõi, illetve az általuk megbízott 
állandó képviselõ.

Az IG feladatai különösen:

• a Tanács döntéseinek elõkészítése, ki-
emelten a költségvetési támogatások 
felhasználására és az intézetek vezetõi-
nek megbízására vonatkozóan,

• a halaszthatatlan, azonnali döntést igénylõ 
kérdések elintézése (a Tanácsnak történõ 
utólagos tájékoztatási kötelezettséggel),

• évente történõ beszámolás a Tanácsnak.
Önállóan dönt:
• a beruházások (kivéve az egyedi nagy-

beruházásokat, amelyekben a döntés 
joga a Tanácsot illeti) és felújítások kér-
désében;

• intézetek SZMSZ-ának jóváhagyásáról;
• a KH intézetei tevékenységének minõsí-

tésérõl (lásd alább);
• a KH egészét, illetve jelentõs részét érintõ 

bármely egyéb, a Tanácsnak fenntartott 
ügyeken kívül esõ (például közös, akár 
hazai, akár külföldi  pályázatok, kutatási 
programok, együttmûködési szerzõdé-
sek, kommunikációs feladatok stb.) 
kérdésében.

A kutatóközpontok és a kutatóintézeti cso-
portok tevékenységét a KH Tanácsa által 
felkért bizottságok négyévenként teljeskö-
rûen felülvizsgálják, és szöveges, valamint 
számszerûsített mutatókkal minõsítik. Az 
intézetek tevékenységének négyévenkénti 
kötelezõen elvégzendõ minõsítési eljárásába 
be kell vonni az MTA tudományos osztályait 
is. Az értékelés alapján az IG a Tanácsnak 
javaslatot tesz:
• a tevékenység változatlan folytatására,
• átalakítására,
• fokozott támogatására,
• csökkentésére stb.

A Kutatóhálózat adminisztrációs és koordi-
nációs ügyeinek intézését a Kutatóhálózati 
Iroda (KI) látja el. Vezetõje: a Kutatóhálózati 
Iroda igazgatója, akit az IG elnöke nevez 
ki meghatározott idõre, pályázat alapján. A 
Kutatóhálózati Iroda igazgatója kizárólag a 
Kutatóhálózat ügyeivel foglalkozó kutatási 
menedzser, akinek nem lehet más feladata, 
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mint a hálózat ügyeinek intézése. Tagja a Ku-
tatóhálózat igazgatóságának és tanácskozási 
jogú tagja a Tanácsnak.

A KI feladatai:
• a Tanács és az Igazgatóság döntéseinek 

végrehajtása;
• a Kutatóhálózat tevékenységének koor-

dinálása;
• részvétel az IG-re háruló feladatok meg-

oldásában.

Az MTA intézethálózata
átalakításának indoklása

1. Jelenleg kizárólag a Kutatóhálózat és az 
Akadémia összekapcsolása tudja biztosítani 
a Kutatóhálózat tevékenységének közvet-
len politikai befolyástól való mentességét. 
Stratégiai jellegû tudományos kutatásokat 
nem szabad a viszonylag gyorsan változó 
politikai, pénzügyi, szervezeti, esetleg 
egyéni szempontok, lehetõségek és am-
bíciók terepévé tenni. Ezért célszerû, ha 
a Kutatóhálózat továbbra is az MTA-hoz 
tartozik. Természetesen nem zárható ki, 
hogy a jelenlegi intézethálózatból a teljes 
K+F – beleértve az egyetemeket és a Bay 
Zoltán intézeteket is – országos rendezé-
sével párhuzamosan, hat-nyolc nagy, önál-
ló, nemzeti kutatóközpontot hozzanak 
létre. (Ezt persze akkor lett volna ésszerû 
megtenni, amikor még az ún. ipari (mi-
nisztériumokhoz tartozó) kutatóintézetek 
hálózata is élt a 90-es évek elején.)

2. Köztestületi vagy testületi formában törté-
nõ irányítás stratégiai (programjellegû) 
kutatások esetében nem lehet eredményes. 
Ezért az intézethálózat irányítására új irá-
nyítási rendszert szükséges kialakítani, ami 
képes a tematikai, pénzügyi, szervezeti 
stb. ügyek racionális, a célok érdekében 
történõ összehangolására.
Be kell látnunk, hogy az „MTA mint köztes-
tület” elképzelés a kutatóhálózati szervezet 
szempontjából felesleges. A köztestület 
tagjainak, illetve a tagok képviselõinek ér-

demi hatása a lényeget érintõ kérdésekben 
(kutatási területek kijelölése, tevékenysé-
gük arányainak és mértékének megszabá-
sa, az anyagi források felosztása, intézmé-
nyek létesítése, átszervezése stb.) nincsen. 
(A köztestület ugyanis önkéntes alapon 
szervezõdik. Hivatalból tagja minden aka-
démikus és jelentkezés alapján bárki, aki 
PhD-fokozatot szerzett hazai egyetemeken. 
A köztestület választott képviselõi részt 
vesznek az Akadémia közgyûlésén is.)

3. A Kutatóhálózat költségvetése – az állami 
támogatás mértékével együtt –  az or-
szág adott évi költségvetési törvényében 
önálló fejezetként szerepel. Az állami 
támogatást kizárólag törvénnyel szabadna 
megváltoztatni. Az évközi elvonások, befa-
gyasztások stb. lehetõségét ki kell zárni.

4. Az MTA 1998-1999-ben végrehajtott kon-
szolidációs folyamata annak ellenére, 
hogy számos kérdésben nem optimális 
kompromisszummal valósult meg, illetve 
késõbb több esetben visszarendezõdések 
történtek, példamutató. Megmutatta: 
lehetséges, hogy egy szervezet megújítsa 
önmagát, átformálja szerkezetét és szerve-
zetét, alapvetõen módosítsa a költségvetési 
támogatások felosztásának módját, korlá-
tozza létszámának indokolatlanul történõ 
növekedését, megszüntessen vezetõi 
állásokat. Ezt a konszolidációs folyama-
tot kell most továbbvinni, és a korszerû 
követelményeknek megfelelõen új típusú 
kutatóhálózatot kell létrehozni. Ha ezt nem 
teszi meg az Akadémia, akkor nagy a való-
színûsége annak, hogy egy kívülrõl jövõ, a 
tudományos kutatás sajátos szempontjait 
javarészt elhanyagoló koncepció szerint 
történik meg az MTA, illetve a kutatóhá-
lózat átszervezése. Ugyanakkor számolni 
kell azzal is, egyre erõsebb az MTA-n 
belülrõl induló, a jelenlegi szervezet és 
mûködés kereteit feszítõ mozgás is.

5. Természetes, hogy a Kutatóhálózat több 
intézetének (illetve bizonyos egyéneknek) 

Vinkler Péter • Javaslat…
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az érdekei inkább a jelenlegi állapotok 
konzerválása mellett szólnak. A jelenlegi 
helyzet azonban sem tudománypolitikai, 
sem gazdasági, sem gyakorlati társada-
lompolitikai okokból nem tartható – már 
ha az ország érdekeit nézzük. Az Akadé-
mia kutatóintézeti hálózatától a  jelenle-
gieknél átütõbb gazdasági-társadalmi 
kihatású eredményességet csak a Kutatóhá-
lózatot mint egységes tudományos poten-
ciált kezelõ szemlélettõl és szervezettõl 
várhatunk. A szakmai feladatok tudomány-
politikai szempontból történõ súlyozása 
alapvetõen szükséges, annak ellenére, 
hogy e gyakorlatnak nyilvánvalóan nem-
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csak nyertesei, de vesztesei is lesznek. 
A hazai és a külföldi pályázatokon történt 
szereplés (pl. NKTH-pályázatok és EU-keret-
programok), ill. az EU-7-re történõ felkészülés 
megmutatták, hogy nemcsak lehetséges, de 
szükséges és eredményes is az MTA-intézetek, 
kutatócsoportok, illetve az MTA és az egyete-
mek közötti együttmûködés erõsítése. 

A vázolt radikális reform eredménye-
ként az Akadémia a jelenlegieknél sokkal 
jelentõsebb mértékben járulhatna hozzá 
az ország jövõjéhez, társadalmi-gazdasági 
megerõsödéséhez, ezért az intézethálózat 
várhatóan a jelenleginél nagyobb arányú 
támogatásra számíthatna.
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Rendszerváltás az Akadémián
és az egyetemeken

Oktatáspolitikai kutatásaink keretében1  nem-
rég fejeztük be a diplomás túlképzés (Polónyi 

– Timár, 2006ab) elemzését. E munka közben 
bukkant fel egy, a Magyar Tudományos 
Akadémia2  1949. évi rendkívüli közgyûlése 
(Természet és Technika, 1949. 65.) után írt 
cikk (A felsõfokú mezõgazdasági…, 1950), 
amelyben a következõ szerepelt: „Hallani 
lehet olyan helytelen nézeteket, hogy a 
tudományos kutatás a kutatóintézetek 
feladata, a felsõfokú oktatási intézmények 
feladata pedig az oktatás. […] Ezzel szem-
ben ki kell mondani, és érvényesíteni kell 
azt az elvet, hogy egyetemi oktató csak az 
lehet, aki tudományos kutatómunkát is 
végez.”3  A cikk megjelenése után derült 
ki, hogy a korabeli Kommunista Párt4  által 
szervezett „ellenakadémia”, a Magyar Tu-
dományos Tanács szerint „mint általános  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
irányelv helyes a tanítás és a tudományos 
kutatás elválasztása”.5 Ez a mozzanat szo-
rosan összefügg cikkünk témakörével, az 
Akadémia korszerûsítésének most napirend-
re került problémáival. 

Az Akadémia helyzete az új alapszabály 
elfogadtatása után, 1950-tõl gyökeresen meg-
változott. Az Akadémiához került az új tudo-
mányos minõsítés jogköre (Romsics, 2006). 
Az egyetemek tudományos minõsítési és 
„egyetemi magántanár” cím adományozási 
jogát megszüntették. Az Akadémián beve-
zetett új minõsítési rendszer szerint a kutatók 
képzésének elsõ szintje a „kandidat nauk”, 
azaz a „tudományok jelöltje”. Ezt követi a 

„tudományok doktora” fokozat. Ezek körébõl 
választották meg a „tudós” akadémikusokat 
a szovjet típusú akadémiák. 

Az akadémikusok megválasztásának 
formális hasonlósága a nyugati akadémiák 
eljárásával eltakarta azt a lényegi különbsé-
get, hogy a választás csak utóbbiak körébõl 
történhetett. E felfogás szerint ugyanis a 
kutató és a tudós között csupán fokozati 
különbség van. A nyugati koncepció szerint 
a kutató és a tudós két különbözõ tartalmú 
fogalom. A kutató specializált szakértõ, aki 

Az AkAdémiA
és Az egyetemek reformjAi

Polónyi István
a közgazdasági tudományok kandidátusa, tanszékvezetõ egyetemi tanár 
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Timár János
a közgazdasági tudományok doktora, professzor emeritus

Budapesti Corvinus Egyetem
jtimar@axelero.hu

1 OKKT T 049593 oktatáspolitikai kutatások
2 Továbbiakban Akadémia vagy MTA
3 Timár, 2003. 63. Az idézet az agrároktatás fejlesztésérõl írt 
cikkben jelent meg, és az akkori új Agráregyetem, mai nevén 
Szent István Egyetem, Gödöllõre tervezett beruházásáról 
számolt be.
4 A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt 
egyesülése utáni nevén Magyar Dolgozók Pártja (MDP)

5 A Magyar Tudományos Tanács Pártkollégiuma 1949. 
júl. 2-i ülésének állásfoglalása; Ladányi, 1989, 41. 

Polónyi – Timár • Az Akadémia és az egyetemek reformjai



Magyar Tudomány • 2006/10

1262

eredményesen alkalmazza munkájában 
szakmája szabályait és törvényszerûségeit. 
A tudós átlagon felüli tehetség, aki intuitív 
képességei alapján szakmájának új szabá-
lyait és törvényeit fedezi fel. A tudósokat 
nem „képezik”, hanem azok az adottságok, 
a szorgalom és a filozófiai értelemben vett 
véletlen találkozásából „születnek”.

Az egyetemeken a kutatás az oktatás 
elõfeltétele és nélkülözhetetlen eszköze. 
Ehhez képest másodlagos az oktatói után-
pótlás funkciója. A pályakezdõ gyakornokok, 
tanársegédek és adjunktusok az egyetemi 
alkalmazásból kilépve, a versenyszektor és 
az államigazgatás tudományos felkészültsé-
get igénylõ munkahelyein helyezkednek el. 
E szerves folyamathoz képest az akadémiai 

„tudósképzés” diszfunkcionálisan mûködött. 
Az 1825-ben nyugati mintára6  alapított 

MTA, a „tudósok társasága”, a tudományos 
kutatás irányításának és szervezésének kvázi 
autonóm fõhatóságává alakult át. A kormány 
az egyetemek nagyobb kutatási egységeit az 
MTA-hoz csatolta. Kiépült az Akadémia kuta-
tóintézeti hálózata,7 amelynek tevékenysége 

„alapkutatásnak” minõsült. 
Az egyetemeken tovább végezték az 

egyetemi képzéshez nélkülözhetetlen 
kutatásokat. Ezek azonban az Akadémia fel-
ügyeleti hatáskörébe kerültek. Ha nagyobb 
létszámot igényeltek, „akadémiai kutatócso-
port kihelyezését” kérhették az MTA-tól. A 
személyes és a tudományos érdekek is az 

MTA-hoz fûzték e kutatásokat. Ebben az 
Akadémia és az egyetemek sajátos szimbió-
zisa is szerepet játszott. Az akadémikusok, 
kevés kivétellel, egyetemi tanárok voltak, 
illetve az MTA-intézetek igazgatói és vezetõ 
kutatói általában egyetemi professzorként 
is dolgoztak. 

Az átalakult Akadémia elveszítette valós 
függetlenségét és önállóságát, a „tudós tár-
saság” jellegébõl természetesen következõ 
autonómiáját. Az állami megbízás és finan-
szírozás következményeként kvázi-auto-
nóm állami fõhatósági szerepkört töltött be. 
Ugyanakkor kutatóintézeti hálózatának irá-
nyítása és mûködtetése – akarva-akaratlanul 

– versengésre késztette az egyetemekkel. 
Az Akadémián maradt „osztályok” eredeti 
funkciója óhatatlanul hátérbe szorult, és el-
szürkült. Az új Akadémia tényleges hatalma 
és befolyása az igazgatási apparátus és az 
elnökség kezébe csúszott át.

Együttmûködés és versengés
az Akadémia és az egyetemek között
a rendszerváltás után 

A rendszerváltás után az 1993. évi felsõok-
tatási törvény újra az egyetemekre ruházta 
a tudományos képzés és minõsítés jogkörét. 
Az 1994. évi akadémiai törvény viszont fenn-
tartotta a tudományos kutatás kvázi-állami 
szerepkörét és kutatóintézeti hálózatát. Ez 
a felemás munkamegosztás kiélezve az Aka-
démia és az egyetemek versengését, és még 
zavarosabbá tette kapcsolataikat.

Az 1994-es törvény fenntartotta az MTA 
jogát az „Akadémia Doktora” tudományos cím 
adományozására. Az MTA minõsítési funkci-
óját tovább éltetik az Országos Akkreditációs 
Bizottság követelményei. A felsõoktatási 
törvény az egyetemi tanári kinevezéshez 
PhD minõsítést és habilitációt ír elõ. Az 
Akkreditációs Bizottság a kinevezés támo-
gatásához akadémiai doktori címet, a doktori 
iskolák alapításához pedig három „nagydok-
tor” tagságát igényeli. (Ez létrehozta a „nagy-

6 Tájékoztatásul lásd a XVII. században alapított 
francia Tudományos Akadémia jelenlegi alkotmányát: 
Statuts et missions de l’Académie des sciences, Décret 
du 31 janvier 2003.
7 Romsics, 2001: „A tudósképzés és a tudományos 
kutatás fellegvárai 1945 elõtt az egyetemi tanszékek 
voltak. A tudományos élet 1949-1950-es átszervezé-
sével ezek súlypontja a Magyar Tudományos Akadé-
miára helyezõdött át, amely az egész országban folyó 
kutatások legfelsõbb irányító szervévé vált, s egyben 
saját kutatóintézeti hálózatot is kifejlesztett. 1951-ben, 
az átszervezést követõen még csak 10 kutatóintézet 
tartozott a felügyelete alá, 1956-ban 23, 1960-ban 34, 
1970-ben 43.”
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doktorok piacát”, s nagyban hozzájárult az 
„Intercity-professzorok” megjelenéséhez.8 )

Fennmaradt, hogy az MTA az akadémi-
kusoknak jelentõs tiszteletdíjat folyósít9  és 
jóval kisebb, de nem elhanyagolható pótlé-
kot10  fizet a tudományok doktorainak.11 
Ezek fedezetét az állami költségvetés auto-
matikusan biztosítja. A PhD-rendszerben 

„minõsítettek” azonban nem részesülnek 
pótlékban. Az egyetemi professzorok és 
docensek bérezése idõközben jelentõsen 
változott. E folyamat bizonyára folytatódik. 
Eleve felmerül tehát, mi legyen az akadémiai 
tiszteletdíj, illetve a doktori „pótlék” jövõje. 
A kérdés azért is indokolt, mivel ezeknek a 
pótlékoknak és tiszteletdíjaknak az együttes 
összege nagyjából annyi, mint az egész 
OTKA-keret.

A rendszerváltás óta az egyetemi és fõ-
iskolai hálózat kiterjedt, hallgatóinak száma 
négyszeresre nõtt, kutatásai bõvültek. Az 
MTA tudománypolitikai jelentése (MTA 
jelentés, 2005) abból indult ki, hogy „az egye-
temeken (legalábbis elvileg) nagy egyéni-
ségek mellett alakultak ki tanszékek”, de 
hozzáfûzte, „az egyetemiek sokkal kevésbé 
alkalmasak nagyobb kutatásokra, mint a ku-
tatóintézeti hálózat”. Az MTA intézeti hálózat 
a „professzionális feladatok személyfügget-

len megoldására létrehozott szervezete… 
nagy projektek gondozására, erõforrások 
koncentrálására…” (MTA jelentés, 2005, 27.) 
alkalmas. A jelentés szerint az Akadémia 
intézetei „szorosan együttmûködnek az 
egyetemi kutatókkal. A kutatóintézetek [ti. az 
MTA intézeteinek] feladata a nagy nemzeti 
infrastruktúrák mûködtetése”. (MTA jelentés, 
2005, 27.) 

Az MTA köreiben egyre gyakrabban 
merül fel az igény, hogy növelni kellene az 
Akadémia szerepét a tudományos utánpótlás-
ban és minõsítésben. A tudománypolitikai 
jelentés célszerûnek tartja, hogy a „kutató-
intézetek, különösen az MTA intézetei, elsõ-
sorban a PhD-programokba bekapcsolódva 
vegyenek részt az egyetemi képzésben. 
Ehhez sajátos képzési jogosítványokat kell 
kapniuk. Az egységesülõ közalkalmazotti 
elvárások keretében az elitoktatást a kutatók 
fõmunkahelyén kell honorált tevékenységgé 
tenni”. (MTA jelentés, 2005, 27.) Ezt az igényt 
az indokolja, hogy az akadémiai intézetek 
vezetõ kutatói általában oktatnak valamelyik 
felsõoktatási intézményben és/vagy PhD-
programban. 

Az elõzõek szerint az MTA alárendelt 
szerepet tulajdonít az egyetemi kutatásoknak. 
A regenerálódó MTA és a tömegoktatással 
elfoglalt, oktatáspolitikai stratégiát nélkülözõ 
egyetemek helyzete a felszínre hozta az 
Akadémia restaurációs tendenciáit. Ezek aka-
ratlanul is abból adódnak, hogy az Akadémia 
a tudományt és a tudósképzést a maga in-
tézményrendszerében szeretné erõsíteni. 

E nézeteket az MTA május eleji közgyû-
lésének elnöki expozéja és a május végi 
elnökségi állásfoglalás12  explicit vagy imp-
licit módon világosan tükrözi. Az elnökség 
nyilatkozata és a részletes melléklet megál-
lapítja, hogy „az Akadémia minõségelvû 
megújulása és nemzetközi orientációjú 

8 Az egyetemi tanári illetmény 2006-ban 416 500 Ft/hó, 
amiért havonta legfeljebb egy-két látogatást kell tenni 
az egyetemen. 
9 A 2006. évi költségvetési törvény értelmében (11§ (6)) 

„A Magyar Tudományos Akadémia tagjai tiszteletdíjának 
havi összege a) az Akadémia rendes tagjai esetében 
455 000 forint, b) az Akadémia levelezõ tagjai esetében 
353 900 forint.
10 A 2006. évi költségvetési törvény értelmében (11§ 
(7)) „A Tudományok Doktora, illetve a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Doktora tudományos fokozattal 
rendelkezõk tiszteletdíjának havi összege 101 100 
forint, az 1995. január 1. elõtt nyugdíjba vonultak 
esetében – a korábban megállapított nyugdíjra tekin-
tettel – 97 100 forint”.
11 A kandidátusok kezdetben élethosszig járó illet-
ménykiegészítését 1989-ben elõször ötévi illetmény-
kiegészítésre módosították, 1994-ben az új akadémiai 
törvény eltörölte.

 12 Vizi E. Szilveszter elnöki beszámolója az MTA mûkö-
désérõl az átalakulás feladatairól, 2006. május 6. és az 
Elnökség május 30-i állásfoglalása.
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fejlesztése példaként szolgál az egész ország 
versenyképességét javítani igyekvõ törek-
vésekhez… Az Akadémia ma a leghitelesebb 
közintézmény és a legnagyobb hatóerejû 
köztestület”. A megállapítások után, szokat-
lan stílusban „üdvözli, hogy a politikai és 
gazdasági döntéshozók… csatlakoznak az 
Akadémia által elindított reformfolyamatról 
folyó vitákhoz,” amelynek célja, hogy „a dön-
téshozatal képviselõi és a sajtó képviselõi… 
rendelkezzenek felelõsségükkel arányos 
ismeretekkel a magyar tudományról… ami… 
megóvná õket a járatlanságról tanúskodó nyil-
vános megszólalások kínos gyakorlatától”.

E komoly figyelmeztetés után az Elnök-
ség tizenkét pontban foglalta össze reform-
jának intézkedéseit. A negyedik pont az 
akadémiai reform szempontjából alapvetõ 
fontosságú „jogállásról, döntési kompeten-
ciáról” kíván tájékoztatni. Ez a tájékoztatás 
azonban az elnökség nyilatkozatából és a 
terjedelmes mellékletbõl is hiányzik. 

Nem derül ki a Nyilatkozat-ból az sem, 
hogy a 12 pontban felsorolt funkciók és 
célok közül melyek tartoznak az akadémiai 
kompetencia körébe. Három pont említi az 
egyetemeket. Az elsõ az egyetemi oktatás 
színvonalának „biztosításáról” szól, amit „az 
MTA doktoraira” kíván építeni. Másik pont 
szerint az Akadémia „a kutatóegyetemi mo-
dell megerõsödését a másfélszáz támogatott 
felsõoktatási kutatócsoport révén” kívánja 
elérni. A tizedik pont szerint a „tudóstámoga-
tásban részesülõ háromezer vezetõ magyar 
kutató… szellemi háttere… a félmilliós felsõ-
oktatási hallgatói közösség színvonalas okta-
tásának”. A Nyilatkozat azonban nem említi 
meg, hogy ezt a „támogatást” jogszabály írja 
elõ, és fedezetét, automatikusan, az állami 
költségvetés folyósítja. Ez a megközelítés és 
stílus nyilvánvalóan túlhaladott, s aligha moz-
dítja elõ az MTA reformját és a konstruktív 
együttmûködést az egyetemekkel. 

Az elnöki deklaráció nyolcadik pontja 
az OTKA-t az „alapkutatások legfontosabb 

támogató intézményének” nevezi, amely 
teljesen független az Akadémiától. Ez a megál-
lapítás túl azon, hogy sürgeti az alapkutatás 
fogalomkörének definiálását, felveti azt a kér-
dést, hogy az amúgy is államilag szabályozott 
költségvetési keret elosztása miért terheli a 
más funkcióra hivatott Akadémiát. 

Az elnökségi állásfoglalással kapcsolat-
ban az a legfontosabb kérdés is felvetõdik, 
helyes-e az elnökségi nyilatkozatban impli-
cite kifejezõdõ nézet, amely olyan termé-
szetesnek tartja, hogy az Akadémia továbbra 
is megtartja az államszocializmustól örökölt 
intézményhálózatát, valamint a költségvetési 
támogatás elosztásának felügyeleti hatáskö-
rét, hogy ezeket nem is tekinti tisztázandó 
problémának. A fejlett országokban – tu-
domásuk szerint – ezek a funkciók nem a 
tudományos akadémiáikhoz, hanem több-
nyire valamelyik állami szervezet hatáskö-
rébe tartoznak.

Az elnöki állásfoglalás 12 pontja az Aka-
démia osztályainak szerepét sem veti fel. A 
negyedik melléklet ugyancsak 12 pontban 
az akadémiai reform lépéseit részletezi. Ezek 
közül az elsõ azt a célt tûzi ki, hogy az MTA 

„köztestületi kezdeményezései… érdemben 
bevonják a magyar tudományos közéletet 
a tudománypolitika… megvitatásába, a 
stratégia alkotásába és végrehajtásába”. A 
következõ pont a MTA „központi titkárság 
szolgáltatáselvû átalakítását” javasolja. Az 
utolsó pont szerint az MTA nemzetközi 
kezdeményezését „az uniós alapkutatási 
potenciál megerõsítése érekében” tartja 
fontosnak, és azt összekapcsolja az „európai 
tudományos autonómiával.”13

13 Az MTA dokumentumaiban az autonómia nagy 
hangsúlyt kap. Érdemes megemlíteni, hogy a világ 
elsõ akadémiájának, a XVII. században alapított 
francia tudományos akadémiának jelenlegi alkot-
mánya szerint az akadémikusok választásának 
érvényességéhez a köztárasági elnök jóváhagyása 
és ennek az oktatási miniszter által történõ hi-
vatalos kihirdetése szükséges. Az MTA feltehetõleg 
autonómiája súlyos megsértésének tekintené, ha 
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Ezeket az általános célokat nem vitatva, 
felmerül a kérdés, nem kellene-e elsõsorban 
az Akadémia múlt századi osztálystruktúráját 
korszerûsíteni. Fontos lenne azt is tisztázni, 
milyen módon érhetõ el, hogy az akadémi-
kusok kiválasztásában a magas tudományos 
szint, valamint az aktív újító készség és ké-
pesség jobban érvényesüljön. 

Végül keresni kellene annak módozatait, 
hogyan segíthetné elõ az akadémikusok 
testülete az eddiginél hatékonyabban a 
tudományok fejlõdését és a tudománypolitika, 
valamint a tudományetika fejlõdését.

Az elõzõekben felmerült problémák 
megoldása és a felvetõdött kérdések meg-
válaszolása – úgy véljük – az Akadémia 
testületeinek, szervezetének és munkamód-
szereinek átfogó revízióját is igénylik. Alapos 
elemzésre és gondosan ellenõrzött módsze-
rek kidolgozására volna szükség, hogyan és 
mely szervezeteknek célszerû az Akadémia 
intézeti hálózatát és a kutatás költségvetési 
keretének elosztását átadni. Tisztázni kellene 
a tudományos minõsítés rendszerét is. 

Mindez messzemenõen meghaladja e 
cikk célját és lehetõségeit. Az itt feltett és 
más kérdések megválaszolása nemcsak 
hatalmas munkát jelent, hanem az Akadé-
mia, az egyetemek és az állami szervezetek 
összehangolt és közös elemzõ, tervezõ és 
szervezõ munkáját is igényli és sürgeti. Erre 
annál is inkább szükség van, mert az MTA új 
státusának kidolgozása csak a felsõoktatás, 
távlati stratégiai tervének kidolgozásával14  
összehangolva lehetséges.

Összefoglalás és zárszó helyett

A rendszerváltás fordulópontja idején már 
felmerült az akadémiai reform. A Magyar 
Tudomány 1989-ben különszámot jelente-
tett meg Fórum az Akadémiáról címmel. 
Ez a Magyar Nemzetben kibontakozott vita 
nyomán, 1989. szeptember 26-án szervezett 
fórumon elhangzott hozzászólásokat adta 
közre, néhány tanulmánnyal és dokumen-
tummal kiegészítve. A különszámból látható, 
hogy a mostani problémák tizenhét évvel 
ezelõtt is felmerültek. Az Akadémia fõható-
sági, és intézményirányítói vagy a minõsítési 
funkciók ellentmondásain azóta sem sikerült 
túllépni. Az évek múltával a problémák köre 
és súlypontjai kissé módosultak. Legelõször 
ezeket a kell tisztáznunk. Megbízható elem-
zés nélkül nincs helyes diagnózis. Kérdéses, 
hogy most eljutunk-e a helyes diagnózisig, és 
sikerül-e majd az Akadémia és a felsõoktatás 
reformját végigvinni? Kétségeink lehetnek, de 
nincs okunk, hogy ne kíséreljük meg úja és 
újra mindaddig, amíg erõfeszítéseinket siker 
nem koronázza.

Kulcsszavak: akadémiai kutatóintézetek, 
felsõoktatás-politika, felsõoktatás tömege-
sedése, Magyar Tudományos Akadémia, 
MTA funkciói, MTA osztályai, nagydoktorok 
piaca, nagydoktorok tiszteletdíja, tudomá-
nyos minõsítés
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Az MTA most zajló reformfolyamatának már 
a tematizálása is állásfoglalás arról, hogy mi-
lyen kérdéseket tart kiemelten fontosnak az 
Akadémia vezetése és az a közel másfélszáz 
tekintélyes tudós, kutató, gazdasági szak-
ember, elemzõ, akik a Reformbizottság elsõ 
munkaanyagaihoz elküldték véleményüket. 
Az így összegzett és vitaanyaggá formált ter-
vezetben a felsõoktatás és az Akadémia kap-
csolata kiemelt helyet kapott, nem véletlenül. 
Evidens ugyanis a belátás, hogy a magyar 
kutatás-fejlesztés legnagyobb bázisát mû-
ködtetõ egyetemi rendszerrel való kapcsolat 
lényegi strukturális eleme az Akadémia köz-
testületi és intézethálózati tevékenységének 
egyaránt.

Az egyetemi világ és a tudományos tevé-
kenység Magyarországon kiformálódott 
kapcsolati hálója többnyire hatékonyan 
mûködik. Azonban a felsõoktatás elmúlt 
évtizedben végbement radikális átalakulása 
arra ösztönzi az MTA-t, hogy e változá-
sok figyelembe vételével áttekintse, mely 
pontokon igényelnek ezek a változások új 
megoldásokat az Akadémiától is. Szerencsé-
re jó néhány kutatás, szakmai háttéranyag 
segíti ezt a munkát: kezdve az MTA Filozófiai 
Kutatóintézetében a kilencvenes évek végén 
zajlott, elméleti igényû egyetemfilozófiai 
programtól az Akadémia tudománypolitikai 
áttekintését összegzõ 2000-es koncepcióján 
át az olyan publikációkig, mint az MTA 
Kutatásszervezési Intézetének elemzései.

Mindezek fényében szimptomatikus Po-
lónyi István és Tímár János cikke e lapszám- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ban, amelyre reflexiót kért a szerkesztõség. 
Hiszen valószínûsíthetõ, hogy a színvonalas 
egyetemi oktatás és korszerû kutatás-fejlesz-
tési intézményrendszer mellett elkötelezett 
felsõoktatási körökben valóban élnek még 
az írásukban is megmutatkozó reflexek és 
helyzetértékelések. Mivel ezek csak a tény-
leges helyzet megismertetésével válhatnak 
az Akadémia reformfolyamata és a magyar 
egyetemi átalakulás tényleges összefüggé-
seiben érdemi, vitatható hozzászólásokká, 
érdemes legalább három, alapvetõ félreér-
tést elõzetesen is tisztázni, mielõtt a lap 
egy következõ számában részletesen is 
megismertetjük az MTA-reform felsõoktatási 
kapcsolódásait.

Mindenekelõtt teljességgel idejétmúlttá vált 
az egyetemek és az Akadémia szembenállását 
alaphelyzetnek tekinteni. A korábbi ellenté-
tek igazi gyökere egy felemás idõszakban 
lelhetõ fel. A múlt század negyvenes éve-
inek végén ugyanis kettõs folyamat zajlott 
a magyar tudományban: egyfelõl létrejött 
a világtendenciákat követve egy fõhivatású 
kutatóhálózat, amely alkalmas szervezeti 
forma volt a nagymûszeres, nagyprojektes 
igényû Big Sciences hazai fejlesztése számára 

– azonban mindez a másik oldalon együtt 
járt azzal a durva politikai presszióval, amely 
az egyetemek lefokozását a kutatási profil 
sorvasztásával, a tudományos minõsítés 
elvételével és az MTA fõhatósági szerepének 
ráerõszakolásával is keresztülvitte. Természe-
tesen egy önálló kutatóhálózat létrejötte 
önmagában is konfliktusforrás lett volna, 

Az egyetemek és Az mtA reformjA
Fábri György

az MTA kommunikációs igazgatója
fabrigy@office.mta.hu
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azonban a sztalinista tudományirányítás 
elemeinek alkalmazása végképp ellehetetle-
nítette, hogy egészséges feladatmegosztás 
alakuljon ki a két intézményrendszer között. 
Az ellentéteket egy másik politikai tényezõ 
is fokozta: a hatalom által az egyetemekrõl 
számûzött értelmiségiek a „puhábbnak” 
mondott években nemritkán az akadémiai 
kutatóintézetekben kaphattak menedéket.

A rendszerváltozás idején sokan ismerték 
fel, hogy vétkes pazarlás volna az akadémiai 
kutatóhálózat szellemi tõkéjét nem haszno-
sítani a felsõoktatásban is – például az egyik 
legnagyobb hatású felsõoktatási reformer, 
Lajos Tamás professzor a Mûegyetemrõl úgy 
fogalmazott: az MTA nyissa meg kutatóinté-
zeteit a diákok, az oktatás elõtt. Ez jórészt 
megtörtént: ma az akadémiai intézetek 
kutatóinak közel fele, vagyis többszáz 
tudományos minõsítéssel rendelkezõ kol-
léga tanít a felsõoktatásban, teljes szakok, 
doktori programok épülnek az akadémiai 
kutatóbázisra. Az Akadémia fenntartja támo-
gatott kutatóhelyeinek hálózatát, amelyek új 
diszciplináris törekvések, kutatási irányok 
számára jelentenek oktatási hátteret is. Ami 
pedig az Akadémia köztestületi mûködését 
illeti: a különbözõ bizottságok, testületek, 
döntéshozó fórumok tagjainak többsége 
felsõoktatásban dolgozik, vagyis az Akadé-
mia által reprezentált országos tudományos 
autonómia tevékenységében végképp értel-
mezhetetlen bármiféle szembenállás.

Akadémiai negatívumként szokás emle-
getni a tudományok doktora, akadémiai dok-
tori cím létezését. Pedig az akadémiai doktori 
cím (konkrét tudományos teljesítményhez 
és annak igen sokrétû, sokszereplõs, nyilvá-
nos értékelési/eljárási folyamatához kötõdõ) 
megszerzését semmiféle adminisztratív 
elõnnyel vagy kényszerrel nem tudja ösztö-
nözni az MTA. Az autonóm egyetemek vol-
tak azok, amelyek a maguk önálló döntései-
vel mércének tekintik ezt a címet a profesz-
szori kinevezésekhez – talán a kilencvenes 

évek habilitációs tapasztalatai alapján szük-
ségesnek tartva ezt. Vagyis az Akadémia az 
akadémiai doktori eljárás nem kis feladatot 
jelentõ mûködtetésével minõségbiztosítási 
szolgáltatást végez a felsõoktatás számára, 
amit széleskörû szakmai elvárás igényel.

És beszéljünk a pénzrõl is, hiszen ez elma-
radhatatlan témája az Akadémia ostorozásá-
nak – de ennek is van felsõoktatási aspektu-
sa. Ugyanis az MTA saját költségvetésének 
több mit negyedét, évi 11 milliárd forintot 
olyan személyi juttatásokra fordít (akadé-
mikusi és doktori tiszteletdíj, támogatott ku-
tatócsoportok, Bolyai-ösztöndíj), amelyek a 
felsõoktatásban dolgozó kollégákhoz jutnak 
el. Ezen tiszteletdíjak felszámolása tehát az 
elitoktatói kar bérezésébõl 11 milliárd forint 
kivonását jelentené. (Természetesen egy 
átfogó tudományfinanszírozási bérfelzárkóz-
tatás keretében el lehet gondolkodni a 
címekhez kötõdõ tiszteletdíjak hosszú távú 
fenntartásán, de a tudóstámogatás létjogo-
sultsága mellett  ma erõs minõségelvû érvek 
szólnak.)

Mindezek mutatják a felsõoktatás és az 
Akadémia közös érdekeltségét a mondvacsi-
nált ellentétkereséstõl mentes reformban. En-
nek jegyében formálódott az elmúlt években 
az az egyre bõvülõ együttmûködés a Magyar 
Rektori Konferencia és az MTA között, amire 
alapozva tûzi ki célul az akadémiai reform 
a felsõoktatási együttmûködés fejlesztését, 
az intézményrendszeri kooperáció formá-
inak erõsítését. Azért lehetséges ez, mert 
az egyetemek vezetõi tudják azt, ami, úgy 
tûnik, sajnos nem világos még mindenkinek: 
az Akadémia (fõ)hatósági szerepe régen 
megszûnt, ennek restaurációs törekvéseirõl 
vízionálni egyszerûen tájékozatlanságra vall. 
Az Akadémia autonóm köztestület, ekként 
bírja a társadalom megbecsülését. Sok-sok, 
helyenként strukturális javítanivaló van ezen 
a köztestületi mûködésen is, ezen igyekszik 
a reform. Az egyetemek, egyetemi kollégák 
aktív közremûködésével keresve a legjobb 

Fábri György • Az egyetemek és az MTA reformja
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megoldásokat – minderrõl az www.mta.hu 
minden korábbi idõszaknál nagyobb nyilvá-
nossággal ad információkat.

Még egy szót a nemzetközi összeveté-
sekhez: egyre inkább úgy tûnik, mintha 
az Akadémiát azzal a szégyenpadra ültetni, 
hogy a világban lévõ más akadémiákon 
mennyire másképp van minden, egyszerû 
szemantikai félreértés. Sokmindent hívnak 
akadémiának a világban, Magyarországon 
is – ezek különféle történeti utakat bejárt 
különféle funkciójú intézmények. Miért 
kellene bármelyiket (és melyiket is közülük?) 
másolandó példának tekintenünk? Ettõl még 
élesen is megfogalmazhatóak kérdések a 
Magyar Tudományos Akadémia egész lété-
vel kapcsolatban, de akkor ezeket tegyük fel 

értelmesen. Például, hogy kell-e fõhivatású, 
nem az egyetemi keretek között és nem 
állami irányítással mûködõ kutatóhálózat? 
Kell-e a tudomány meritokráciáján alapuló 
demokratikus szervezõdésû köztestület a 
tudomány autonómiájához? Kapcsolódjon-
e és ha igen, milyen formában a kettõ? De 
ezeknek a kérdéseknek a szempontjából 
érdektelen, hogy Akadémia néven hol mi 
mûködik, és mi nem.

Az viszont nagyon is érdekes lehet min-
denkinek, aki elkötelezett a magyar tudás-
tõke és nemzeti intellektuális hagyomány 
iránt, hogy miképpen lehet versenyképes-
séget erõsítõ és szellemi/morális értékeket 
közvetítõ a magyar tudományos intézmény-
rendszer. Egyetemek és Akadémia együtt.
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Manapság természettudós körökben a tu-
dományos teljesítmények rangsorolását 
illetõen a kapott (független) hivatkozások 
számának, illetve az idézettségnek (hivatko-
zások száma osztva a publikációk számával) 
van a legnagyobb tekintélye. Elterjedt véle-
kedés, hogy ezek a mutatók az elvégzett 
munka mennyisége mellett valamiképpen 
annak értékét, jelentõségét, minõségét is 
kifejezik, s ezért minden másnál alkalmasab-
bak a munka eredményességének megíté-
lésére (lásd például Bencze et al., 1996). 
A kapott hivatkozások száma egyedi 
teljesítmények értékelésekor is az egyik 
legfontosabb adat. Így van ez egyszerû 
állás- és kutatási pályázatoknál csakúgy, 
mint akadémiai doktori vagy habilitációs 
eljárásokban. Esetenként e mutató valami-
lyen küszöbértékének eléréséhez kötik az 
eljárás, pályázat sikerét.

Vajon mennyire megérdemelt a fenti mu-
tatók tekintélye, nimbusza? Igazságos-e ezek 
értékéhez kötni személyes karriereket meg-
határozó eljárások, pályázatok sikerét? Ha e 
mutatók értéke egy adott kutató esetében 
nagy, ez vajon mekkora részben köszönhetõ 
az õ személyes érdemeinek, és mekkora  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
részben rajta kívülálló, tõle független körül-
mények hatásának? A fentiek szempontjából 
nem mindegy, hogy e mutatók értékét sze-
mélyes érdemek 90 %-ban határozzák meg, 
vagy éppen csak 10 %-ban befolyásolják!

Egy korábbi írásomban tágabb perspek-
tívában már foglalkoztam ezzel a témával 
(Papp, 2004). Írtam arról, hogy a hivatkozás 
elsõdleges motívuma nem a hivatkozott 
munka minõsége, hanem annak a hivatko-
zó közleménnyel való tematikai rokonsága, 
ami egyáltalán nem látszik alátámasztani 
azt, hogy az idézettség a minõséggel lenne 
kapcsolatos. Úgy foglaltam állást, hogy a 
hivatkozásszámra már csak azért sem lenne 
szabad komoly döntéseket alapozni, mert 
értéke túl nagy mértékben függ a figyelembe 
vett hivatkozások fajtájától, a társszerzõk szá-
mától (ha nem számolunk saját részesedést), 
azok hírnevétõl és nemzetiségétõl, a kutatási 
terület kutatói létszámától, a hivatkozott cik-
kek sajátos tartalmától, szubjektív tényezõk-
tõl, szerencsétõl, becsületességtõl. 

Bár fenti írásomat többen bírálták (Ben-
cze, 2004; Braun, 2004; Marton, 2004; Vinkler, 
2004), elõbbi véleményemmel kapcsolatos 
konkrét kritikát csak Vinkler Péter fogalma-
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Debreceni Egyetem, Környezetfizikai Tanszék
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zott meg. Lényegi ellenvetése az volt, hogy 
az egy cikkre jutó idézetszám általában nem 
függ a kutatási területet mûvelõ kutatók 
létszámától. Azt azonban elismerte, hogy 
az idézettség különbözõ területeken akár 
többszörösen is különbözhet. 

Függetlenül az elõbbi vitától, a szakértõk 
körében már régóta ismert tény, hogy az egy 
cikkre jutó idézetek száma erõs szakterületi 
függést mutat (lásd például Braun, 2001). 
Emiatt különbözõ területeken dolgozó kuta-
tók összehasonlításakor a kapott hivatkozá-
sok számát nem, vagy csak igen óvatosan 
szabadna használni. Ezzel szemben gyakran 
tapasztalhatjuk, hogy a teljesítmények érté-
kelésével hivatalból foglalkozók hajlamosak 
ezt a helyzetet figyelmen kívül hagyni.

Az egyedi teljesítmények értékelésére 
való használhatóság szempontjából tulajdon-
képpen mellékes, hogy mi okozza az idé-
zettség szakterületi függését. Sokkal fonto-
sabb, hogy ez a függés mekkora mértékû 
és milyen szerkezetû. Vagyis hányszoros 
eltérések lehetnek különbözõ területek kö-
zött, és ezek a területek mekkorák, és milyen 
kapcsolatban vannak egymással? Ha egy 
tudomány különbözõ ágai vagy az ezeket 
alkotó még kisebb részterületek között is 
sokszoros (egy nagyságrendet elérõ) elté-
rések lehetnek az idézettség átlagában, akkor 
az idézetszámot az adott tudomány keretein 
belül nem tekinthetjük minõségjelzõnek. Hi-
szen értékét a személyes érdemeknél sokkal 
erõsebben befolyásolhatja, hogy a szerzõ 
melyik részterületen dolgozott.  

Márpedig az idézettség egy tudomány 
különbözõ részterületei között is fluktuál. 
Ennek okai egyszerûek. Nyilvánvaló, hogy 
egy adott tudományterülettel, témacsoporttal, 
témával foglalkozó kutatóközösség tagjai sa-
ját cikkeikben csaknem kizárólag e közösség 
tagjainak korábbi cikkeire hivatkoznak. Ez 
azért van így, mert a hivatkozást a tematikai 
rokonság motiválja, és mert a különbözõ 
közösségek által kutatott dolgok, jelensé-

gek és az azok leírásához, vizsgálatához, 
megértéséhez szükséges fogalomrendszerek, 
módszerek és tudáshalmazok jelentõsen 
különböznek. A kutatók általában csak saját 
kutatási területük tartalmát, fogalomrendsze-
reit, módszereit, tudáshalmazát ismerik a 
kutatáshoz szükséges mélységben, így még 
akkor sem tudnának más területekre áthivat-
kozni, ha akarnának. Ezért az A tudomány 
mûvelõi nem hivatkoznak a B tudomány 
mûvelõire, és megfordítva. De ugyanez a 
helyzet az A tudomány A

1
, A

2, …, 
A

i
 ágai ese-

tében is, és a sor folytatható az A
1
 ág A

11
, A

12
, 

…, A
1i
 részterületeivel, az A

11
 részterület A

111
, 

A
112, 

A
113, 

…, A
11i

 alterületeivel, és így tovább. 
Persze, minél mélyebbre hatolunk, annál 
kisebb lesz a különbség az egymáshoz 
közeli részterületek, alterületek stb. tartalma, 
fogalomrendszerei, módszerei és tudáshal-
maza között, ezért lehetségessé és egyre 
gyakoribbá válik a közeli csoportok közötti 
áthivatkozás. Az áthivatkozást azonban még 
itt is gátolhatja az, hogy a kutatóknak csak 
a saját témáikhoz közvetlenül kapcsolódó 
eredmények figyelésére van idejük. Temati-
kus és hivatkozási szempontból is a kutatás 
legkisebb (nem individuális) egységei azok 
az ún. elemi témacsoportok, amelyeknél a 
csoporton belül maradó hivatkozások száma 
még épp meghaladja a csoportból kifelé 
menõkét, de amelyek már nem oszthatók 
tovább ugyanilyen tulajdonságú, még kisebb 
csoportokra. 

Amint azt korábban már leírtam, eléggé 
kézenfekvõ, hogy egy a kölcsönös hivatko-
zások szempontjából túlnyomóan zárt kuta-
tói csoport hivatkozási mutatóit e csoport 
saját jellemzõi határozzák meg, azokra 
külsõ körülmények nemigen hatnak (Papp, 
2006). Esetleg a tematikailag leginkább rokon, 
szomszédos csoportok jellemzõinek lehet 
némi hatásuk, ha gyakori az onnan/oda áthi-
vatkozás. Ezért közeli csoportok hivatkozási 
mutatóiban is lehetnek nagy eltérések, ha 
jelentõsen különböznek azok a csoportjel-
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lemzõk, melyek e mutatókat meghatározzák. 
De vajon mekkorák az eltérések, és melyek 
az ezeket befolyásoló csoportjellemzõk? 
Elõször foglalkozzunk az utóbbiakkal!

 A kutatási területeknek, illetve kutatói 
csoportoknak azok a jellemzõi, melyektõl a 
hivatkozási mutatók közvetlenül függenek, 
a szakemberek elõtt nem ismeretlenek. Se-
gítségül hívhatjuk például a Vinkler Péter 
egyik legutóbbi cikkében leírtakat (Vinkler, 
2003). Használjunk mi is az általa használt-
hoz hasonló formalizmust, és vizsgáljunk 
egy a kölcsönös hivatkozás szempontjából 
nagyjából zárt kutatási területet! Jelöljük P

y
-

nal az y évben a vizsgált területen megjelent 
cikkek számát. A szerzõk ezekben a cikkek-
ben túlnyomóan azokra a régebbi cikkekre 
hivatkoztak, amelyek ugyanezen a területen 
korábban (a terület mûvelésének kezdetétõl 
az y–1 évig) megjelentek. E régebbi cikkek 
összességét nevezhetnénk a terület meglé-
võ cikkbázisának. Jelöljük az ebbe tartozó 
cikkek számát P

1›y–1
-gyel. Jelöljük továbbá 

r
y
-nal az y évben megjelent cikkekben ta-

lálható hivatkozások átlagos (cikkenkénti) 
számát. Ezek után világos, hogy a területen 
az y évben összesen r

y
P

y
 számú hivatkozás 

történt, és ezek a hivatkozások P
1›y–1

 számú 
korábbi cikk között oszlottak meg. Tehát 
annak az esélye, hogy egy, a cikkbázishoz 
tartozó cikk az y évben hivatkozást kapjon, 
átlagosan

ahol CC
y
-t hivatkozási esélynek nevezhet-

nénk. A hivatkozási esély értéke évrõl évre 
változhat, miként a kifejezésében szereplõ 
mennyiségek egyenként is, és az átlagon 
belül az y évhez közelebbi évek (frissebb) 
cikkeinek általában nagyobb az esélyük, 
mint a korábbiaknak. Az y–n évben (az y 
évnél n évvel korábban) megjelent cikkek 
által összesen (az y évvel bezárólag) kapott 
hivatkozások száma átlagosan:

ahol o
i
 egy ún. elavulási tényezõ, amivel azt 

vesszük figyelembe, hogy a frissebb cikkek 
hivatkozási esélye nagyobb, a régieké pedig 
kisebb az átlagosnál. (Az y–n+1-hez közeli 
i értékekre általában o

i
>1, az y-hoz közeli 

i-kre viszont o
i
<1 is lehet, fõleg, ha n közelít 

y-hoz.) A Ctot
y-n mennyiség egyben az y–n 

évben megjelent cikkek átlagos idézettsége 
(az y évvel bezárólag). Látható tehát, hogy a 
fenti modell szerint az átlagos idézettség az 
r

y, 
P

y
, P

1›y–1
 és o

i
 mennyiségektõl függ, melyek 

a kutatási terület mennyiségi jellemzõi, érté-
kük területrõl területre, és egy területen belül 
idõben is változhat. 

A cikkenként adott hivatkozások r
y
 száma 

különbözõ területeken többszörösen is 
különbözhet. Ezt onnan lehet tudni, hogy 
nagyobb szakterületek folyóirathalmazainak 
IF(impakt faktor)-átlagait is ez a paraméter 
határozza meg: az IF-átlag (az IF definíciója 
miatt) általában kevéssel több, mint a k

y
r

y
 

szorzat fele, ahol k
y
 (<1) az y évi hivatkozások 

közül azok részaránya, melyek az y–1 és 
y–2 évben megjelent cikkekre irányulnak 
(Vinkler, 2003). A nagy tudományok IF-átla-
gait pedig meghatározták, és közöttük több-
szörös eltéréseket találtak. Például 1998-ban 
az alapvetõ élettudományok (fundamental 
life sciences), a fizika, illetve a matematika 
és számítástudományok esetében az IF-át-
lag rendre 3,1, 1,5 és 0,5 volt (Amin – Mabe, 
2000), aminek oka a fentiek szerint a meg-
felelõ r

y
 (és k

y
) értékek közti eltérés lehetett. 

A fentebb leírtak alapján és az IF-ek széles 
értéktartománya ismeretében nemigen vár-
ható, hogy r

y
 értékei az egy tudományon 

belüli tudományágak, illetve azok részterü-
letei, alterületei stb. között kevésbé fluktuál-
nának. Inkább a még nagyobb, akár az egy 
nagyságrendet is elérõ mértékû ingadozásra 
számíthatunk, hiszen a különbözõ témákkal 
foglalkozó, de ugyanazokban a folyóiratok-

            r yP y
CC

y
 = 

 P1→y-1

Ctot
y-n

 = Σ o
i
CC

i

y

i=y-n+1
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ban közlõ csoportok hivatkozási esélyeinek 
fluktuációit az IF elsimítja, kiátlagolja. 

Hogy r
y
 milyen körülményektõl függ, azt 

még a szakértõk sem látják világosan, errõl 
korábban már írtam (Papp, 2006). A fentiek 
szerint csábítónak tûnik azt feltételezni, hogy 
ha a terület cikkbázisa (P

1›y–1
) nagyobb, akkor 

r
y
 is nagyobb, hiszen nagyobb készletbõl 

több hivatkozásra alkalmas cikk akadhat. 
Ez az összefüggés azonban csak az elemi 
témacsoportok szintjén mûködhet, szem-
ben a korábbiakkal. (A fenti egyenletek 
egy teljes tudományra vagy tudományágra 
is értelmezhetõk.) Bármely szerzõ ugyanis 
túlnyomórészt saját elemi témacsoportjá-
nak cikkbázisából választ hivatkozásokat, 
nem valamely nagyobb körbõl. A cikkbá-
zis terjedelme viszont nagyjából a terület 
múltbeli kutatói létszámával arányos, tehát 
úgy tûnik, hogy az elemi témacsoportok 
szintjén r

y
 is arányos a kutatói létszámmal. 

Ez a következtetés nem mond ellent annak, 
hogy az idézettség általában nem függ a 
kutatási terület kutatói létszámától (Vinkler, 
2004), hiszen ez utóbbi megállapítás nyilván 
nagyobb területek adatain alapul. Nem arról 
van szó, hogy például egy fizikai témájú cikk 
idézettsége a fizika vagy valamely részterü-
lete teljes népességétõl függne, hanem arról, 
hogy függhet saját elemi témacsoportjának 
létszámától. Ez persze csak elmélkedés, de az 
adatbázisokon alapuló részletes vizsgálatok-
kal ki lehetne deríteni, hogy helyes-e.   

A P
y
/P

1›y–1
 arány általában jóval kisebb 

egynél, azonban egy még fiatal, éppen felfu-
tó, létszámban gyorsan gyarapodó területen 
akár többször nagyobb lehet, mint egy nagy 
múltú, de már visszafejlõdõ, elnéptelenedõ 
területen. A hivatkozási esélyben és az 
idézettségben ez önmagában is többszörös 
szóródást okozhat.

A fenti modell hallgatólagosan azon a 
feltevésen alapszik, hogy a cikkek hivatko-
zási idõperiódusa egy év, vagyis ugyanazon 
évben megjelent cikkre még nem hivatkoz-

hatunk, de az eggyel korábbi évben megje-
lent cikkre már igen. Ez az idõperiódus 
azonban a valóságban területrõl területre, 
csoportról csoportra változhat, és egy évnél 
rövidebb és hosszabb is lehet. Gyanítható, 
hogy az idézettséget ez is befolyásolhatja. 
Ebbõl is látszik, hogy a fenti modellt tovább 
kellene finomítani ahhoz, hogy a valóságot 
jobban le tudja írni, és valószínû, hogy 
ehhez még más dolgokat is figyelembe 
kellene venni. Egész külön szakirodalma 
van például annak, hogy a hivatkozás ak-
tusát (a tematikai rokonság mellett) milyen 
további, többnyire szubjektív tényezõk 
befolyásolhatják.

Az itt bemutatott gondolatmenetek és 
adatok mindenesetre azt valószínûsítik, 
hogy a hivatkozási esély és az idézettség 
értékeiben szakterületenként, és különösen 
az elemi témacsoportok szintjén, esetenként 
sokszoros, akár tízszeresnél is nagyobb arányú 
eltérések lehetnek. További vélemények és 
adatok is ennek lehetõségére utalnak. Verõ 
József a földtudományok felõl vizsgálódva 
számolt be arról a benyomásáról, hogy kü-
lönbözõ területek idézettségi átlaga között 

„szinte nagyságrendnyinek becsülhetõ” 
különbségek lehetnek (Verõ, 1998). Csa-
ba György a biológia oldaláról magától 
értetõdõnek tartja, hogy a különbözõ terü-
letek kutatói létszámai közötti, nagyságren-
dekkel mérhetõ különbség az idézettségben 
is megmutatkozik (Csaba, 2004). A Physical 
Review címû, a fizikában vezetõ folyóirat 110 
évfolyamából (1893-2003) a száz legtöbb-
ször idézet cikk közül mindössze három 
volt kísérleti témájú (az 1948-1955 évekbõl), 
a többi mind elméleti, ami az elméleti fizika 
erõs idézettségi elõnyérõl tanúskodik (Red-
ner, 2005). A fizikán belül az idézettségen 
alapuló új sztár-mutató, a Hirsch-index is 
erõsen az elméleti fizikusoknak kedvez 
(Bencze, 2006). A Nature 2005 nyarán szer-
kesztõségi cikkben (Editorial, 2005) jegyzi 
meg, hogy: „The citation rate of our papers 
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also varies sharply between disciplines. … 
Clearly, these reflect differences in discipli-
nary dynamics, not in quality.”1

Az idézetelemzés hívei gyakran érvelnek 
azzal, hogy a kapott hivatkozások száma 
képes megmutatni a tudományos cikk 

„hatását”, „felhasználhatóságát”, és ezért 
a cikk, illetve az azt megalapozó munka 

„minõségének” mérõszámaként használható. 
A fentiek alapján azonban úgy tûnik, hogy a 
munka minõségének hatása az idézettségi 
mutatókban nagyon nehezen érhetõ tetten. 
A cikkek ugyanis többnyire csak saját elemi 
témacsoportjukban vagy annak közvetlen 
közelében, az itt tevékenykedõk körében 
tudnak hivatkozásokban kifejezõdõ hatást 
kiváltani. A közölt eredményeket csak az e 
körben dolgozók tudják felhasználni. Ezért 
a kiváltott hatást e csoport(ok) mennyiségi 
jellemzõi általában jóval erõsebben befolyá-
solják, mint a munka és a cikk minõsége. A 
hatás a minõséggel többnyire csak az elemi 
témacsoportokon belül korrelálhat, feltéve, 
hogy a köztük lévõ kapcsolatot nem torzít-
ják el az itt csak megemlített, de részletesen 
nem tárgyalt szubjektív tényezõk. Ritkán, 
de elõfordul, hogy a kiugróan sok hivat-
kozás okát valóban a magának utat törõ, 
az elemi témacsoportok határait áthágó, 
kiemelkedõ minõségben valószínûsíthetjük. 
Hisz a legtöbb hivatkozást azok kapják, 
akik olyan ötletekkel állnak elõ, melyekkel 
más csoportokból is magukhoz csábítják a 
kutatókat, új csoportokat képesek alapítani, 
melyek gyorsan növekedve akár nagyobb 
szakterületekké is fejlõdnek. Ám ezek ritka 
esetek, és még ezekben is a kapható hivat-
kozásszám az átcsábítható kutatók számá-
tól, vagyis a szomszédos témacsoportok 
létszámától függ. Általában, az egyes 
tudományok vagy azok kisebb-nagyobb 

részterületei keretében, a hatás nem korrelál 
a minõséggel, és amint láttuk, ennek oka az 
idézettség többszörös mértékû és mikroszintû 
fluktuációja, melyet a minõséggel össze nem 
függõ körülmények okoznak. 

Az idézetelemzés hívei újabban azzal 
próbálják menteni kedvenc mutatójukat a 
szakterületi változékonyság buktatójától, 
hogy olyan adatbázis-technikai módszereket, 
illetve korrigált, relatív mutatószámokat ke-
resnek, melyekkel a hivatkozásszámokból 
kiindulva szakterület-független rangsorokat 
lehet készíteni. Ezek az eljárások azonban 
többnyire bonyolultak, vitathatók, tökélet-
lenek. A fentiek szerint ezeknek az elemi 
témacsoportok szintjéig kellene lehatolniuk 
ahhoz, hogy valóban a minõséggel kapcso-
latba hozható mutatókat eredményezzenek. 
Ennek kivitelezhetõsége és a mindennapi 
gyakorlatban való alkalmazhatósága azon-
ban reménytelennek látszik. 

Úgy tûnik tehát, hogy a hivatkozásszám, 
illetve idézettség kitüntetett szerepe az egyéni 
teljesítmények értékelésében indokolatlan, 
alaptalan, jogtalan. Használata igazságta-
lanságokhoz, feszültségekhez vezet a tudo-
mányos közösségekben azzal, hogy mások 
kárára kedvez egyes területek képviselõinek. 
Ha egy habilitációs vagy doktori eljárás sike-
réhez egy egész tudományra érvényesen 
ugyanazt a küszöbhivatkozásszámot kell 
elérni, ezt – ugyanolyan „minõségû” munkát 
végezve – egyesek 5-10 év alatt könnyedén 
teljesíthetik, mások akár egész életükben sem. 
Az igazságosság nevében joggal szólalhatunk 
fel az ilyen gyakorlat ellen. 

Nem vitás, hogy a tudományos teljesítmé-
nyeket valahogyan rangsorolni kell. Az IF-rõl 
és az idézettségrõl azonban kiderül, hogy 
szakterületi függésük mértéke és szerkezete 
alkalmatlanná teszi õket erre a célra. Ezért 
továbbra is meggyõzõdésem, hogy az ér-
tékelést fõként a közlemények számára kell 
alapozni. Itt legalábbis nehezen elképzelhetõ, 
hogy nagyságrendnyi hibát követünk el, 

1 Cikkeink idézettsége szakterületek szerint is éle-
sen eltér. … Világos, hogy ezek nem minõségi, hanem 
a szakterületek dinamikájában megmutatkozó különb-
ségeket tükröznek.

Papp Zoltán • Az idézettség szakterületi változékonyságáról
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feltéve persze, hogy a közleményszámból 
saját, egyéni részesedéseket számolunk. Az 
értékelésekben továbbra is fontos szempont 
maradhat, hogy a közlemények milyen 
folyóiratokban jelentek meg, illetve kaptak-e 
hivatkozásokat, de hogy az IF-ek és hivat-

Bencze Gyula a Magyar Tudomány augusz-
tusi számában megjelent A tudomány sza-
badsága kinek a szabadsága? címû írásában 
hivatkozott cikkem a tudományos igazságok 
megítélésérõl szólt. Arról, hogy az új, para-
digmaváltó tételeket, „igazságokat” az adott 
kor tudósainak többsége számos esetben 
nem fogadta el. Ennek hazánkban legismer-
tebb példája talán pont Semmelweis Ignác, 
hogy maradjunk a nõgyógyászatnál.

Bencze úr cikkébõl nem derült ki, hogy 
szerinte mivel foglalkoznak a diákok, PhD-
hallgatók, kutatók, oktatók, ha csak a tudo-
mányos fokozattal rendelkezõket tekintjük 

a tudomány mûvelõinek. Szerintem nem 
attól lesz valaki a tudomány mûvelõje, hogy 
tudományos fokozattal rendelkezik, hanem 
attól, hogy tudományos munkát végez. A 
tudomány mûvelése dinamikus folyamat. 
Úgy gondolom, nem kellene leragadnunk 
Zenon nyilánál.  Az ország  tudása pedig, 
csakúgy mint egy puzzle, egyéni tudásból, a 
puzzle darabjaiból tevõdik össze a történelem 
folyamán.

Bencze úrnak, az Ericssonnál folyó kuta-
tások irányításával és a mobiltelefont haszná-
lókkal kapcsolatos példáját sajnos a legna-
gyobb jóindulattal sem tudom értelmezni. 
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Rövid szenvedés után, 2006. 
június 6-án elhunyt Sándorfy 
Kamill (Camille Sandorfy), az 
elméleti kémia és a spektro-
szkópia világhírû mûvelõje, 
kanadai professzor, szeretett 
magyar barátom. A Départe-
ment de chimie (Université 
de Montréal) tanára, az Aca-
démie Européenne des Sci-
ences, des Arts et des Lettres 
egyik alelnöke, a Royal Soci-
ety of Canada és az Interna-
tional Academy of Quantum 
Molecular Science tagja, a 
Magyar Tudományos Aka-
démia külsõ tagja, a Szegedi 
Egyetem díszdoktora, szá-
mos kitüntetés tulajdonosa 
a budai ciszterci gimnázium-
ban érettségizett. 1946-ban 
avatták doktorrá a Szegedi Egyetemen, majd 
Párizsba utazott, ahol Louis de Broglie és 
Raymond Daudel vezetése alatt dolgozott. 
1949-ben a Sorbonne-on is megszerezte a 
doktorátust, majd 1951-ben Kanadába ment, 
ahol a National Research Council of Canada 
posztdoktori ösztöndíjasa lett az Université 
de Montréalon. Elõször tanársegéd (assistant 
professor), 1956-tól adjunktus (associate pro-
fessor), majd 1959-ben õ volt az elsõ elméleti 
kémikus, akit ezen az egyetemen kineveztek 
egyetemi tanárnak (full professor), 1987 óta 
ugyanitt emeritus professzor volt.

Sándorfy az elméleti kémia, a rezgési és 
az elektron-spektroszkópia, valamint ezek 
biológiai alkalmazásainak fejlõdéséhez járult 
hozzá jelentõs mértékben. õ volt az elsõ,  

 
 
 
 
 
 

 
aki a molekulapálya mód-
szert alkalmazta többatomos, 
telített vegyületekre. Elsõ 
közleménye akkor jelent 
meg, amikor az elméleti 
kémikusok nagy többsége 
még a könnyebben kezel-
hetõ π-elektron rendszerek-
kel foglalkozott. Mint köz-
tudomású, a σ-elektron 
rendszerek és a valamen-
nyi elektront számba vevõ 
molekulapálya módszerek 
alkalmazása széles körben 
elterjedt a nagyteljesítményû 
számítógépek megjelenése 
után. Ugyancsak Sándorfy 
laboratóriumából kerültek 
ki az elsõ elméleti munkák, 
amelyek telített szénhidro-
gének gerjesztett, köztük 

Rydberg-állapotaival foglalkoztak. Egy másik 
eredménye volt annak a kimutatása, hogy 
fenolok és aromás amidok (π, π∗) gerjesztett 
állapotában a töltéseloszlás különbözik az 
alapállapotétól. Ennek az a következménye, 
hogy a gerjesztett állapotban e vegyületek-
nek különbözõ a savassága is.

σ-elektron rendszerekre végzett kutatá-
saiból logikusan következett az ezek távoli 
ultraibolya színképére vonatkozó, laborató-
riumában végzett sokéves vizsgálatsorozat, 
mely 1964-ben kezdõdött. A színképek 120 
és 200 nm közé esõ tartományában helyez-
kedik el a telített szénhidrogének valamennyi 
sávja és a magasabban gerjesztett, π-elektron 
átmenetekhez tartozó sávok. A legtöbb átme-
net részben vagy egészben Rydberg-jellegû. 

sándorfy
kAmill

1920 – 2006

Megemlékezés

Megemlékezés
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A paraffinok abszorpciós színképét a metá-
né kivételével Sándorfy laboratóriumában 
vették fel elõször. Ma a szerves molekulák 
színképének ez a része lényegileg felderített-
nek és megjósolhatónak tekinthetõ. Sándorfy 
elsõ könyve Spectres électroniques en chimie 
théorique címmel 1959-ben jelent meg Louis 
de Broglie elõszavával, Párizsban. Lefor-
dították németre és japánra is. 400 oldalas 
angol nyelvû könyvét Electronic Spectra in 
Quantum Chemistry címmel a Prentice Hall 
amerikai kiadó adta ki 1964-ben.

1956-ban jelent meg R. N. Jones-szal kö-
zösen írt, 330 oldalas fejezete a Techniques 
of Organic Chemistry címû sorozat kilen-
cedik kötetében az infravörös és Raman-
színképekrõl. Ezt oroszra is lefordították, 
sokáig ez volt a csoportfrekvenciák referen-
ciakötete. Késõbb Sándorfy leginkább a 
hidrogénkötések természetével foglalkozott. 
Munkáiban hangsúlyozta az anharmonicitás 
szerepét a hidrogénkötést tartalmazó rend-
szerek jellegzetes színképeinek kialakulásá-
ban.

Sándorfy és munkatársai részletesen ta-
nulmányozták a >C=N kromofór fényelnye-
lését. Ez a munka néhány, a rodopszin kuta-
tásában esetleg fontos szerepet játszó ered-
ményre vezetett, mint például a protonálódás 
és a vizes oldószer szerepe. A hidrogénhidak 
kutatása meglepõ módon elvezetett az 
általános anesztézia egy új elméletéhez. Az 
érzéstelenítés ugyanis egyes molekuláris 
társulások megváltozásának az eredménye, 
ami nemcsak a hidrofób, hanem a poláris, 
közöttük hidrogénhidas kölcsönhatásoknak 
is köszönhetõ.

Sándorfy Kamill 250 tudományos cikket 
közölt, majd hetvenszer volt meghívott elõadó 
nemzetközi kongresszusokon. Huszonöt ta-
nítványa szerzett doktori fokozatot, közülük 
jelenleg öt egyetemi tanár. Számos kitünte-
tése közül kiemelendõ a Killam Memorial 

Scholarship (1978-80), abban az idõben 
ebbõl a címbõl évente kettõt adományoztak 
Kanadában. 1982-ben magkapta a Prix Marie 
Victorint, Québec tartomány tudományos 
nagydíját, 1983-ban a Medal of the Chemical 
Institute of Canadát, 1992-ben a Compagnon 
de Lavoisier par l’Ordre de Chimistes de 
Québec díjat, 1993-ban a Cseh Tudományos 
Akadémia Heyrovský aranyérmét, mely elis-
merések az illetõ szervezetek legmagasabb 
kitüntetései. 1985-ben, 65. születésnapja al-
kalmából a Canadian Journal of Chemistry 
különszámot szentelt neki, melyben 117 
cikk szerepelt, és ezzel a folyóirat messze 
legnagyobb száma lett. Ahogyan õ volt az 
elsõ egyetemi tanár a Montréali Egyetemen 
az elméleti kémia területén, ez a különszám 
is az elsõ volt, mellyel elméleti kémikust 
tisztelt meg a folyóirat.

Nagyon szerette és tisztelte szüleit, fontos 
feladatának tekintette, hogy jogász édesapja 
kéziratban megmaradt, Erdély jogtörténete 
címû könyvét sajtó alá rendezze és kiad-
ja. Kapcsolatait soha nem szakította meg 
a magyarokkal, doktoranduszai között 
több magyar származású is volt, amikor 
lehetõsége nyílt rá, magyar ösztöndíjasokat 
is foglalkoztatott a laboratóriumában. Ezen 
kívül is minden módon segítette magyar 
kollégáit, konferenciákra hívta, különbözõ 
kitüntetésekre terjesztette fel õket. Számos 
magyarországi látogatása idején mindenki-
hez volt egy jó szava, ott volt a tudományos 
elõadásokon, baráti vacsorákon és munka-
társi vitákon. Szelíd, kedves természete sok 
barátot szerzett neki az egész világon, akik 
szeretetüket kifejezve sokszor a „kvantum-
kémia gentlemanjének” nevezték. Nagyon 
fog hiányozni!

Náray-Szabó Gábor
az MTA rendes tagja,

a MTA Könyvtárának fõigazgatója
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FORRÓ ÉVEKBEN
LEHûLTEK AZ ÓCEÁNOK

Miközben a felszín globális átlaghõmérséklete 
2003-ban és 2005-ben volt a legmagasabb 
az utóbbi több mint száz évben az óceánok 
felsõ 750 méteres rétege a benne tárolt, az 
utóbbi ötven évben felhalmozott hõ kb. 
egyötödét elvesztette. Az oceanográfusok 
szerint ezek a rövid idejû változások nem 
kérdõjelezik meg a melegedés hosszú távú 
tendenciáját. Ez az adat is azt bizonyítja, hogy 
nem értjük még kellõképpen a globális klí-
marendszer mûködését. A levegõnél és a 
szárazföldnél nagyobb hõtároló kapacitású 
óceánok felmelegedtek az elmúlt évtize-
dekben. A melegedés tendenciája nem most 
szakadt meg elõször, az 1980-83 években a 
mostaninál kétszer erõsebb lehûlést figyeltek 
meg, de akkor kevesebb ponton mértek, 
az adatok nem voltak elég meggyõzõek. A 
pontosabb megfigyelések szerint az óceánok 
változékonyabbak, mint gondoltuk. A mos-
tani lehûlés következtében 2 milliméterrel 
csökkeni kellett volna a vízszintnek, viszont 
a mûholdak mérései szerint 1993 és 2005 kö-
zött folyamatosan emelkedett a tengerszint. 
Az adatok akkor egyeztethetõk össze, ha az 
Antarktiszon és Grönlandon az eddig feltéte-
lezettnél gyorsabban olvadt a jég. A lehûlést 
okozhatták aeroszolok, vulkánkitörések, 
a víz cirkulációjában beállt kis változások, 
de az a legvalószínûbb, hogy a több felhõ 
miatt kevesebb napsugárzás érte a felszínt. 
1999 óta a globális felhõzet 1-2 %-kal nõtt, 
feltételezhetõen a globális felmelegedés, 
a megnövekedett párolgás következté- 

 
 
 
 
 
 
 
 
ben. A rövid távú változásra nincs egyszerû 
magyarázat. A hiányzó hõmennyiséget az 
óceánok mélye rejtheti, de valószínûbb, 
hogy elszökött az atmoszférába és a világ-
ûrbe. A Föld sugárzás-háztartásában viszont 
nem mutattak ki változást. A mérési eredmé-
nyeket a Geophysical Research Letters közli.

Schiermeier, Quirin: Oceans Cool Of in 
Hottest Years. Nature. 24 August 2006. 
442, 854–855. 

J. L.

METÁNT IS TERMELNEK
A NÖVÉNYEK?

Januárban közölte a Nature Frank Keppler 
német geokémikus és munkatársai tanul-
mányát a növények metántermelésérõl. 
Izolált körülmények között termesztettek 
különbözõ növényeket, és mérték a metán 
koncentrációját. A mért értékek önmaguk-
ban parányiak voltak, de a Föld egész 
növényzetére extrapolálva már hatalmas 
metánmennyiség adódott, és ezzel korábban 
egyáltalán nem számoltak. A növényekben 
zajló metántermelés mechanizmusa egyelõre 
ismeretlen. Két lehetõséget kizártak: a metán 
nem a leveleken élõ baktériumoktól és nem 
a sejtekben mûködõ enzimektõl ered. Kepp-
ler szerint a növényekben folyamatosan 
zajló pektinszintetizálás és -lebontás során 
keletkezik, a részletekrõl vita folyik. 

Márciusban Paul Crutzen és Eugenio San-
hueza 18 évvel korábban Venezuelában mért 
adatai alapján azt állította, hogy a trópusi 
szavannák évente 30-60 millió tonna metánt 

Kitekintés

Kitekintés
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juttathatnak a légkörbe. (Crutzen 1995-ben 
kémiai Nobel-díjat kapott az atmoszférikus 
ózon vizsgálatáért.)  A metán a szén-dioxid-
nál hússzor jobb hõelnyelõ, de forrásai és 
elnyelõdése sokkal kevésbé ismert. Évi 550 
millió tonnára becsülik a metánkibocsátást. 
Az ismert kibocsátók a nedves, mocsaras te-
rületek, a rizsföldek, a kérõdzõ állatok gyom-
ra, a biomassza-égetés és az energiatermelés. 
Keppler a növények globális kibocsátását évi 
62-236 millió tonnára becsülte. Mások – csak 
a növények levéltömegével számolva – 10-
60 millió tonnára teszik a globális kibocsátást. 
A metán áramlását leíró modellszámításokból 
az adódott, hogy 125 millió tonna lehet a 
növények járuléka. Ha az összes metán 
mennyiségét jó adatnak tekintjük, akkor 
valahol hiba volt az egyes források teljesít-
ményének becslésénél. Valószínûleg a mo-
csaras területek járulékát becsülték túl. Ha a 
növények valóban jelentõs metánkibocsátók, 
érthetõvé válik, hogy miért nem nõtt tovább a 
légköri metánkoncentráció a 80-as években: 
a trópusi erdõk gyors kiirtása volt az ok. A 
növények metántermelése szerepet játszha-
tott a jégkorszakokból meleg idõszakra való 
átmenetekben, melegebb idõjárás mellett 
több a növény, ezek több üvegházhatású 
metánt bocsátanak ki, s ezzel erõsítik a fel-
melegedést. 

A téma fontosságára és a bizonytalan 
adatokra tekintettel több méréssorozatot 
indítottak el. A múltat jégrétegek metántartal-
mának vizsgálatával tárják fel, a szén-dioxidot 
mérõ állomásokon ezután metántartalmat is 
mérnek lézerekkel. Helyszíni vizsgálatokra 
készülnek Brazíliában és Venezuelában. 
Mûholdakat is bevetnek adatgyûjtésre. 

Schiermeier, Quirin: The Methane Mystery. 
Nature. 17 August 2006. 442, 730-31.
Keppler, Frank et al: Methane Emissions 
from Terrestrial Plants under Aerobic 
Conditions. Nature. 12 January 2006. 
439, 187–191.

J. L.

A MÁGNESES TÉR SZEREPE
A CSILLAGOK SZÜLETÉSÉNÉL

A csillagok keletkezésének megértése a mo-
dern asztrofizika egyik alapkérdése. A csil-
lagok sûrû csillagközi gázfelhõkbõl, porból 
keletkeznek, a felhõkben az anyag nagyrészt 
molekuláris formában létezik. Nyitott kérdés, 
hogy a molekuláris felhõk elegendõ mennyi-
ségû anyag összegyûlte esetén gyors gravi-
tációs összeomlással kezdenek-e csillaggá 
formálódni, vagy van valamilyen egyéb 
hatás is, amely idõlegesen a gravitáció ellen 
hat, és ezzel lassítja a csillag születését. A 
kistömegû, Napunkhoz hasonló méretû 
csillagoknál az elfogadott elmélet szerint a 
csillagközi mágneses tér hat a gravitációval 
szemben, a mágneses nyomás egyenlíti ki a 
gravitációt. Csillag azért születik végül, mert 
a mágneses tér csak az ionizált állapotban 
levõ anyagra hat, de vannak semleges gáz- és 
porrészecskék is. A semlegesek a gravitáció 
hatására összesûrûsödnek, megkezdõdik 
a csillag kialakulása. Az összesûrûsödés 
közben a semlegesek összeütköznek az 
ionizált anyagokkal, ez jelentõsen lelassítja 
az összeomlás ütemét. A tisztán gravitációs 
összeomláshoz képest több nagyságrenddel 
hosz-szabb a csillagkeletkezés idõtartama. 
Az ellenkezõ nézet szerint a mágneses tér túl 
gyenge ahhoz, hogy érdemben hasson a gra-
vitáció ellenében. A kis sûrûségû csillagközi 
anyagban a szuperszonikus áramlásokban 
sûrûbb tartományok is kialakulnak, ezekben 
indul meg a csillagkeletkezés. A molekuláris 
felhõ kis hányadából formálódik csillag, 
ez a folyamat nagyon gyors. A két modell 
egyforma, a megfigyelttel jól egyezõ értéket 
ad a csillagkeletkezés ütemére, a Tejútrend-
szerben évente kb. egy naptömegnyi csillag 
formálódik. Az azonos eredmény ellenére 
a két modell fizikai alapelveiben alapvetõen 
eltér egymástól. 

Modellszámítások szerint gyenge mágne-
ses tér esetén a felhõ turbulens mozgásai 
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miatt kaotikus lesz a mágneses térszerkezet. 
Erõs mágneses térben a formálódó csillag 
környezetében homokóra alakot vesz fel a 
tér, távolabb pedig párhuzamosak az erõvo-
nalak. A csillagközi mágneses tér polarizálja 
az ott keletkezett vagy a mágneses tarto-
mányon áthaladó elektromágneses sugárzást. 
A molekuláris felhõk porrészecskéinek line-
áris polarizációját kimérve feltérképezhetõ 
a mágneses tér szerkezete. A Joseph Girart 
és munkatársai által kimért tartományban 
a mágneses térszerkezet nem kaotikus, ki-
mutatták a várt homokóra alakot. Térképük 
meggyõzõen mutatja az éppen zajló gravi-
tációs összeomlást. A gravitációs összeom-
lás közben a felhõ anyaga befelé görbíti a 
mágneses erõvonalakat, eközben azok a 
gravitáció ellen hatnak. Az adatokból meg-
becsülték a mágneses tér erõsségét – elég 
erõs volt ahhoz, hogy lelassítsa a gravitációs 
összeomlást, ahhoz viszont gyenge volt, 
hogy megakadályozza a csillag kialakulását. 
A mérési adatok a mágnesesen szabályozott 
csillagkeletkezés elméletét igazolják, legaláb-
bis a vizsgált tartományban.

Crutcher, Richard M.: Testing Star For-
mation Theory. Science. 11 August 2006. 
313, 771–772. 
Girart, Joseph M. et al.: Magnetic Fields in 
the Formation of Sun-Like Stars. Science. 
11 August 2006, 313, 812–814.

J. L.

MIÉRT ÖNZõK A KAMASZOK? 

A kamaszok azért önzõbbek, mint a felnõt-
tek, mert döntéseik meghozatalakor más 
agyterületeket használnak – állítják a londoni 
University College kutatói. Sarah-Jayne Blake-
more agykutató a szeptember elején Norwich-
ban rendezett brit tudományos fesztiválon 
(British Association for the Advancement of 
Science Festival) számolt be vizsgálataikról, 
amelyekben funkcionális mágneses képal-

kotó eljárást használtak. A készülékkel 19 
serdülõ (11 és 17 év között) és 11 felnõtt (21-37 
éves) agyát „szkennelték”, miközben döntést 
kellett hozniuk például azzal kapcsolatban, 
hogy hová mennek moziba. Azt találták, 
hogy a kamaszok ehhez a tevékenységhez 
más agyterületet (superior temporal sulcus) 
használnak, mint a felnõttek (prefrontal 
cortex). A kamaszok által igénybe vett, az 
agy hátulsó részén lévõ régió csak alapvetõ 
viselkedési mintázatok feldolgozására képes, 
míg a felnõttek által dolgoztatott elülsõ agy-
terület összetettebb feladatokat is elvégez, 
például figyelni tud arra is, hogy egy döntés 
milyen hatással van másokra. A kísérlet azt 
sugallja, hogy a kamaszok kevésbé képesek 
megérteni viselkedésük következményeit 

– mondta Blakemore. 
Egy másik kísérletsorozatban 112 önkén-

testõl (8 és 37 év között) azt kérdezték, hogy 
barátjuk mit érezne, ha nem hívnák meg a 
bulijukra. A kísérleti személy annál gyorsab-
ban válaszolt, minél idõsebb volt, amibõl a 
kutatók arra következtetnek, hogy az életkor 
elõrehaladtával egyre könnyebb beleélni 
magunkat mások helyzetébe. 

Evolúciós szempontból a jelenséget azzal 
magyarázzák, hogy „a szülõk még a kamasz 
gyerekeket is ellátják, így az agynak az empá-
tia szempontjából elég csak az utódnevelés 
idejére kifejlõdnie”.

Blakemore azt is hozzáteszi, hogy 
felismerésüknek a jogalkotás, a tinédzse-
rek felelõsségre vonása szempontjából 
is lehet jelentõsége, hiszen agyuk még 
fejlõdésben van, és másként mûködik, mint 
a felnõtteké. 

MedlinePlus. 09. 07. 

G. J.

MAGZATBARÁT VÍRUS

Az emlõsök örökítõanyagába az evolúció 
során beépült vírusok – vagy legalábbis egy 

Kitekintés
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részük – minden bizonnyal nem tétlenül ücsö-
rögnek, hanem hasznos munkát végeznek. 
Amerikai kutatók (Texas A&M University) a 
neves folyóirat, a Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the USA (PNAS) inter-
netes kiadványában közölték kísérleteiket, 
amelyekben vemhes juhokon vizsgálták 
egy bizonyos „akklimatizálódott” vírus 
(Jaagsiekte endogén birka retrovírus) egyik 
génjének szerepét. Kiderült, hogy e gén igen 
fontos a megtermékenyített petesejt beágyazó-
dása, valamint a méhlepény fejlõdése szem-
pontjából. Ha a terhesség nyolcadik napján 
olyan injekciót adtak az állatoknak, amely 
megakadályozta ennek a vírusgénnek kife-
jezõdését, akkor a tizenhatodik napra a 
méhlepény visszafejlõdött, a huszadik napra 
pedig elhalt az embrió, az állat elvetélt. 

A kísérletvezetõ Tom Spencer szerint az 
eredmények legfontosabb üzenete, hogy 
az endogén retrovírusok fontos szerepet 
töltenek be a szaporodásban, és valószínûleg 
a méhlepény evolúciójában is. A feltételezé-
sek szerint a vírus az evolúció során kisebb 
kérõdzõkbõl fertõzésként került át a birkák-
ra. A gazdaállat genomjába épülve azonban 
olyan fehérjét termeltetett, amely kedvezõnek 
bizonyult, így létrejött a „szimbiózis”. 

Korábbi kísérletek szerint van olyan, az 
emberi örökítõanyagba beépült vírus (HERV-
W), amelynek funkciója hasonló. Spencerék 
eredményeinek jelentõsége abban rejlik, 
hogy elõször bizonyították élõ állatokon, 
hogy az emlõsgenomba beépült vírusok 
igenis fontos élettani funkciót láthatnak el. 

Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the USA (DOI: 10.1073/
pnas.0603836103)

G. J.

A ZÖLD TEA JÓ A SZÍVNEK

Vajon mennyire igazak a zöld tea bámula-
tos hatásával kapcsolatos legendák? Ennek 

tudományos vizsgálatára vállalkoztak japán 
kutatók (Tohoko Egyetem, Sendai), akik 
1994-tõl kezdve 40 ezer Északkelet-Japán-
ban élõ ember egészségi állapotát követték 
nyomon. A résztvevõk teaivási szokásairól 
természetesen részletes felmérés készült. A 
Kurijama Sinicsi (Shinichi Kuriyama) által 
vezetett projekt legfontosabb következtetése, 
hogy azoknak, akik naponta legalább négy 
csésze zöld teát megisznak, 26 százalékkal 
kisebb az esélyük a szív- és érrendszeri be-
tegségek okozta halálozásra, mint azoknak, 
akik egy csészénél kevesebbet isznak.

A kutatók szerint a magyarázat a zöld 
teában lévõ antioxidánsokban keresendõ,  a 
szabad gyököket csapdába ejtõ ún. polifenol 
vegyületek feltehetõen csökkentik annak 
esélyét, hogy az erek falán gyulladásos elvál-
tozások alakuljanak ki. Mások szerint a zöld 
tea a szervezet saját gyökfogó mechanizmu-
sait serkenti.

Ez a statisztikai összefüggések megálla-
pítására irányuló vizsgálat azonban nem 
igazolta azokat a korábbi eredményeket, 
amelyek szerint a zöld teának daganatellenes 
hatása van. A japán kutatók ugyanis nem 
találtak összefüggést az elfogyasztott zöld 
tea meny-nyisége és a rákos megbetedések 
okozta halálozás között. Egyes kutatók sze-
rint ebbõl nem következik, hogy a zöld teá-
nak valóban nincs rákelles hatása, hiszen ko-
rábbi tanulmányok nem csupán arra hívták 
fel a figyelmet, hogy csökkenti a prosztatarák 
és a tüdõrák esélyét, hanem a zöld teában 
azonosítottak is olyan vegyületeket, amelyek 
reakcióba lépnek a ráksejtek felszínén lévõ 
bizonyos anyagokkal. Az ellentmondás 
feloldása érdekében a zöld tea rákellenes 
hatásával kapcsolatban is további kutatások 
szükségesek – mondják a vitatkozók.  

Journal of the American Medical Association. 
296, 1255–1265.

G. J.

Jéki László – Gimes Júlia
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Életmû Metaszintrõl

Az antropológus Gregory Bateson õspara-
doxonja, miszerint „a kommunikációban 
a szignált, hogy »ami következik, nem kell 
komolyan venni« – komolyan kell venni”, 
új paradigmát indított útjára a 20. század 
pszichológiai és társadalomtudományi 
gondolkodásában. Ez a „keretbe foglalás” 
(framing) illetve a tárgyi szint és metaszint 
közötti megkülönböztetés valóban annyira 

„õsi” jelenség, hogy már a magasabb rendû 
állatok (hódok, kutyák, ragadozók, ember-
szabású majmok) társas kapcsolataiban is 
megtaláljuk: õk is képesek kommunikálni, 
ha agresszív viselkedésük csak játék. E me-
takommunikatív szint az embernél éppúgy 
minõsítheti a direkt közlés tartalmát, mint a 
közlõ felek közötti viszonyt, illetve a közlési 
szituációt (vagy mindegyiket egyszerre). 
Általános jellemzõje tehát: kommunikáció 
folyik benne magáról a kommunikációról.

Ilyen értelemben metakommunikatív 
mû ez a hatalmas könyv is. Buda Béla hatvan-
kötetes (eddigi) oeuvre-jének monografikus 
szervesítésében nemcsak saját irányzatát 
jellemzi a pszichoterápia professzióján belül 
a kapcsolat és kommunikáció alcímmel, de 
egy metaszinttel magasabb áttekintéssel a 
szakterület egészét (tudományát és gyakor-
latát) is fõ vonulatában kommunikációként 

– egyre komplexebb és integráltabb kom-
munikációként – kommunikálja. A mû tizen-
két nagyfejezete félszáz témakörének tárgyi 
szintjét a közéjük iktatott integráló-értelmezõ 
reflexióinak metaszintjérõl kommentálva 
vezeti végig: a gyógyítás szociokulturális 
hátterétõl a pszichoterápia modelljein  

 
 
 
 
 
 
 
és hatásmechanizmusain keresztül, majd 
a pszichoterápia eredményességi kritériu-
mai, stratégikus szemlélete, irányzatainak 
integrációs lehetõségei felvezetése nyomán 
a core-témákig, mint az empátia, a nyelv és 
kommunikáció a stanfordi iskolában vagy a 
tudattalan szemantikai elmélete, és még jó 
néhány alkalmazási területen és határproblé-
mán át a pszichoterápiás szemlélet védelmé-
ben írt filozófiai kitekintésig, melynek címe: 

„Test és lélek: egy (ál)probléma (kultúr- és 
tudomány)története és relevanciája a mai 
pszichiátria szempontjából”. E nagy summá-
zati vállalkozásában valami hasonló történik 
ahhoz, amit egyik legfontosabb integrációs 
teljesítményében – a pszichoanalitikus te-
rápia és a tudattalan szemantikai elmélete 
rendszerelméleti eredõjének felfedezésében 

– felmutat, hogy ti. mindkettõ az integrálódást 
célozza. „A pszichoanalitikus terápia során a 
self, a tudatos, illetve tudatosítható és a visel-
kedés vezérlésében aktív én szemantikai 
rendszerének erõsödése és integrációja tör-
ténik… A tudattalan egy pszichológiai mód-
szerhez kötött idõszakos koncepció, mely 
arra szolgált, hogy elméletileg kifejezhetõvé 
tegye a viselkedés és az élményszervezõdés 
szemantikai tényezõit, és megvilágítsa a tényt, 
hogy a fogalmak hatókörének tágításával e 
szabályozás kiterjedése és pontossága fokoz-
ható, és ez gyógyító lehet.”

Buda Béla eme életmû-integrálásában 
tehát megjelenik egy olyan „önhasonlóság”, 
amit jól illusztrál az a fraktálelméleti szak-
irodalomban hangsúlyosan emlegetett lát-
ványazonosság, amit akkor nyerünk, ha egy 
letört ágat karnyújtásnyira tartva pár lépésnyi 
távolságból együtt tekintünk meg saját fájával, 

Könyvszemle

Könyvszemle



Magyar Tudomány • 2006/10

1282

kõrist a kõrissel, fenyõt a fenyõvel. Amit tehát 
a szerzõ a pszichoanalízis és a tudattalan 
szemantikai elmélete integrálásában kifejt, 
az érvényesül ebben az összegzõ opusában. 

„A tudattalan megismerése nem valamilyen 
abszolút új, addig nem tudott tisztázása (pél-
dául úgy, ahogyan valaki elõtt a tanulás révén 
megnyílik egy új ismerettartomány, nyelv, 
történelem, kultúra), hanem sokkal inkább 
már ismert dolgok új jelentéstartalmaira, 
ösz-szefüggéseire való rádöbbenés.” És az 
ismeret versus értés markánsabb szembe-
állítására idézi a témakör freudi tisztázottsá-
gával elégedetlen Adler élesebb fogalmazását: 

„A neurotikus sokkal többet tud önmagáról, 
mint amennyit megért.” Nos, Buda Béla azzal, 
hogy a tematikai terjedelemmel párhuzamosan 
befelé is folyvást gazdagodó-mélyülõ alkotói 
pályája során immár negyedszer vállalkozik 
ilyen frissebb és fejlettebb integrálásra – éspedig 
újból és újból az egyszerû Pszichoterápia 
címszó alatt (amirõl egyre inkább kiderül, 
hogy mennyire nem triviális egyfelõl a 
biológiai pszichiátria, másfelõl a mágikus 
gyógymódok elleni kétfrontos emancipációs 
küzdelmében) – e tárgyi szintû roppant tu-
dásból ismétlõdõen metaszintû értést generál 
a maga és olvasótábora számára.

E sajátosan önfelülmúló vállalkozására 
reflektálva a tematika tárgyi szintjének 
meta-szintrõl való figyelemmel kísérését és 
fordulónkénti kommentálását maga „spi-
rális szerkesztési módnak” nevezi. Ebben 
a spirális emelkedésben érvényesülnek „a 
megértést segítõ – ha szabad így kifejezni 

– didaktikus szándékok” – vallja a szerzõ. 
Ez a kvázi elnézéskérés a didaktikus szóért 
rávilágít Buda Béla egyik vezérlõ attitûdjére: 
maga sem vindikál magának olyan „ordi-
náriusi” felülrõl látást, (ki)tanítást, aminek a 
létjogosultságát bármelyik pszichoterápiás 
iskola ambíciójában kétségbe vonja. Ettõl 
persze az évtizedeken át a Buda-életmûbõl 
orientálódó önkéntes tanítványok élhetnek 
ezzel az elõny-nyel: a lélekgyógyászat XX. 

századi evolúciója tér-idõ dimenzióinak ilyen 
magasan tájékozott és mélyen értõ (emellett 
széles közönségspektrumban „használóbarát”) 
bemutatásából leckéket vehetnek a korszerû 
pszichoterápia stratégikus és óvatosan 

– egyelõre még inkább csak reményben – in-
tegratív szemléletébõl. Az archimédeszi pont 
sehol sem a tekintély, hanem az ellenõrzött 
hatás. Ezt a saját valósuló programját reflek-
tálva így rögzíti: „A szerzõ ismételten visszatér 
a pszichoterápiás hatáskutatásokra, illetve 
eredményességi vizsgálatokra, mert azok-
ban látja a pszichoterápia korszerû tudomá-
nyos megalapozásának esélyeit, és ezektõl 
reméli az irányzatok integrációjának igazi 
ösztönzését.”

De az is komolyan veendõ a fent említet-
tekbõl, hogy mindez egy kétfrontos önazo-
nossági küzdelemben zajlott a gyakorló és 
kutató pszichiáter-pszichoterapeuta négy 
évtizedes praxisában, illetve kutatási ered-
ményeiben, és nyer itt is egzakt-diszciplináris 

– ám hál’ istennek immár egyre oldottabb 
narratív-önéletrajzi – bemutatást is. Ahogy 
reálpolitikusan leszögezi: „Napjainkban a 
pszichoterápia láthatóan defenzívában, so-
kak szerint kiszorulóban van. Elsõsorban a 
farmako-pszichiátria és a biológiai pszichiát-
ria elõrenyomulása okozza ezt. Bár a bioló-
giai szemlélet szavakban mindig elismeri a 
pszichoterápia létjogosultságát és szerepét, 
gyakorlatilag megkérdõjelezi a pszicho-
gén betegségek és tünetek létét, és ezeket 
biológiailag determinált entitások keretébe 
próbálja illeszteni. Az iskolákra széttörede-
zett pszichoterápiának kevés esélye van az 
ellenállásra e tendenciákkal szemben. Más 
oldalról a pszichoterápiák létét az alterna-
tív medicina és a mágikus gyógymódok 
(természetgyógyászat, akupunktúra, kéz-
rátétel stb.) terjedése fenyegeti. Az elméleti 
és módszertani integrációban rejlik a túlélés 
lehetõsége.” Hogy pedig ez a téma-triász 

– a stratégiai szemléleti igény, az irányzatok 
valamiféle integrációjának keresése és a 
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gyógyhatások érvényes azonosítása – szer-
ves egységet alkot, ez a spirálisan visszatérõ 
bizonygatás a gazdag tárgyi érvelés szaka-
szainak „pihenõiben” életrajzi hitelesítést 
nyer: a felfedezésbõl támadt meggyõzõdés 
élménye révén. „Abban a szerencsében 
volt részem, hogy az integratív stratégiai 
szemlélet kibontakozását pályámon (a 
Haley-féle Strategies of Psychotherapy [1963] 
megjelenésétõl) szinte egyidejûleg követhet-
tem, és e szemlélet lényegét írásaimban korán 
közreadhattam és képviselhettem. Elõször 
az új kommunikációelmélet perspektíváit 
ragadtam meg, amit elõbb a pszichoanalízis 
korszerû értékelésére vonatkoztattam, az-
után, ami a módszerintegráció lehetõségét 
kézenfekvõvé tette, Rogers kliensközpontú 
iskolájára, majd teljesen a stratégiai szemlé-
letre, melynek központi koncepciója a pszi-
choterápia mûveleti definíciója. Az egyforma 
vagy hasonló hatékonyságot mutató adatok 
felerõsítették egyrészt az adott irányzatban 
hirdetett tényezõk és hatásmechanizmust 
érintõ magyarázatok kritikáját, másrészt a 
közös mögöttes tényezõk keresését, amiket 
egyik irányzatnak sem sikerül jelentõs 
mértékben jobban feldúsítania, mint a töb-
binek. Általában tehát az eklektikus, integ-
rációs törekvések fontosak a pszichoterápia 
jövõje szempontjából. Kezd értékké válni 
a pszichoterápiás »többnyelvûség«, vagyis 
a több irányzat elmélete és módszertana 
szerinti gondolkodás és mûveleti eljárás 
képessége.”

Az integrációs próbálkozásokról kiemeli: 
„A kliensbõl indulnak ki, annak önszervezõ 
munkáját vagy identitásfejlõdését világítják 
meg elsõsorban, és ahhoz rendelik jelentõ-
ségben a pszichoterápiás folyamat elemeit, 
melyek így leginkább nem-specifikusként 
tûnnek fel.”  Itt releváns a betegszerep jövõje, 
mely már Rogersnél is a páciensszerepbõl a 
szolgáltatást igénybe vevõ kliens szerepévé 
alakult át, és amely az új szemléletben „az 
egészségével törõdõ, pszichoterápiás kul-

turáltsággal bíró autonóm ember” szerep-
készletévé fejlõdik. Az itt érvényesülõ de-
konstrukció viszont, mely az irányzatok kész 

„csomagjai” helyett a belõlük kiválogatott 
tényezõknek (érvényesen mérhetõ válto-
zóknak) szenteli a figyelmét, és ezek közül is 
kitüntetetten az egyén igényeinek, az utóbbi-
nál megjelenõ nyereséget szükségképp egy 
másik ponton megjelenõ veszteséggel együtt 
kell hogy elszámolja. E veszteséges instancia 
pedig nem más, mint az elõzõ korokban köz-
ponti szerepet játszó, ritualizált ortodoxiák 
és tekintély. E súlypontváltást szintén egy 
önéletrajzi passzussal állítja elénk. A számára 
kedves telefonos terápiás munka ugyanis 
(melynek felvett anyagai hiteles elemzési 
bázisok) tudatosította benne a pszichoterá-
piás szemlélet és kutatás paradigmaváltását. 

„Még a hetvenes években magam is egyfajta 
strukturális modellben láttam a pszichoterá-
pia lényegét – írja. Úgy véltem, hogy vagy 
fejlõdési elakadás és torzulás, vagy regresszió, 
illetve kóros mechanizmusok kialakulása 
vezet el a krízisig, és ezt a létrejött struktúrát 
kell a terápiának megváltoztatnia. Így a 
névtelen segítõ telefonos kontaktus terápiás 
lehetõségeit korlátozottabbnak véltem, mint 
a személyes találkozásét, mely a terápiás vál-
tozást szerzõdéses viszonyban kísérelte meg. 
A pszichoterápiás kutatás azonban radikáli-
san megváltoztatta a terápia régi képét. A te-
rapeuta nem elsõsorban szabályozó, mûvele-
teket irányító partner, sokkal inkább alkalmi 
segítség. A fontos változási mozzanatok a 
kliens rendszerében zajlanak. A hagyomá-
nyos terápiák folyamatai inkább rítusok és 
intézményesült formák, melyek a vizsgálatok 
szerint már csekély hatásfokúak, korlátozzák 
a kliens autonómiáját, függõséget teremte-
nek. Ma úgy látjuk, hogy a kliensnek nem 
kell feltétlenül folyamatosan „dolgoznia” 
önmagán, bizonyos megakadások vagy 
krízisek során igényel csak segítséget, fõleg 
akkor, ha saját kapcsolati rendszerén belül 
ehhez nem tud hozzájutni.”

Könyvszemle
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Buda ilyen (részben) meghaladott fejlõ-
dési szintként történõ önaposztrofálása alól 
nem mentesülhetnek legjelentõsebbnek tart-
ható kutatási eredményei sem. Így például 
a 70-es évek közepén kidolgozott elmélete 
a pszichoanalízis és a kognitív, illetve sze-
mantikai irányzat izomorfizmusáról, és ezen 
belül a fogalomstruktúráknak a viselkedés 
szabályozásában beöltött szerepérõl, illetve 
ennek az egyesített modellnek a gyógyítás 
paramétereire, jelesül idõigényére kiható 
következményeirõl tartott korábbi felfogása 
és gyakorlata szintén feláldozódott (vagy 
legalábbis rugalmas átértelmezést nyert) 
a korrektív emocionális élmény, illetve az 
alkalmi útbaigazítás dramaturgiai súlyának 
megnövekedése nyomán.

Az önéletrajzi életszerûsítés a XII., beko-
ronázó fejezet felvezetésénél sem marad el 
(amire itt azért is szükség van, mert meglehe-
tõsen formabontó: kilenc nagy számítógépes 
power point-os prezentációban [szövegtáblá-
zatban] állítja össze, és ezek oldottabb elõadói 
gondolatmeneteibe tömöríti vitapozícióját). A 
tanulmány születési körülményei, majd egy 
váratlanul felvenni kényszerült funkciója éles 
megvilágításba helyezik paradox mondani-
valóját: a pszichoterápiát legjobban annak 
a „véteknek” a vádjától kell megvédeni, 
amit soha esze ágában sem volt elkövetni: 
a platóni (Szókratész búcsúszavai a Pha-
idonban), illetve descartes-i (res cogitans 
versus res extensa) dualizmustól, ami ellen a 
marxizmus évtizedeiben vallási konnotációi 
miatt folytattak (tévesen) vad inkvizíciót, de 
amely alaptalan vádat a „hard core” biológiai 
szemléletû pszichiáter kollégák mind a mai 
napig fenntartanak. Buda Béla „Szókratész-
ellenes védõbeszédére” tehát a következõ-
képp került sor: „2001-ben a Magyar Pszi-
chiátriai Társaság nagygyûlésére plenáris 
elõadást kértek tõlem, a témát szabadon 
választhattam” – számol be a szerzõ a témá-
hoz méltó dramaturgiáról, ami azonban nem 
téveszti meg a hadállásokat illetõen, mert 

így folytatja: „A biológiai pszichiátria nagy-
mértékû és kiszorító dominanciája, a pszicho-
terápiák tudományos és mindenekelõtt 
egészségügyi alkalmazási háttérbe szorulása 
miatt úgy döntöttem, hogy még egyszer és 
valószínûleg utoljára megpróbálom megvé-
deni a pszichoterápiát a dualizmus vádjától… 
Ez a téma azért is kínálkozott, mert az elõzõ 
év nagy felismerése volt, hogy a modern kép-
alkotó eljárásokkal a pszichoterápia hatására 
hasonló változásokat lehetett kimutatni az 
agy különbözõ szerkezeti elemeiben, mint 
az adekvát pszicho-farmakológiai kezelések 
során… Talán érthetõ volt, bár különösebb 
visszhangot a »hardcore« biológiai szemléletû 
kollegák körében nem váltott ki. Részletes 
megírására nemcsak késztetést nem éreztem, 
fórumot sem találtam volna. Mivel azonban 
a hasonló szemléletûek, a pszichoterapeu-
ták kérték, igényelték a szöveges változatot 
is, az »elmebajtársak« számára röviden, az 
utalásos szerkezetet megtartva kidolgoztam 
a szöveget. Erre az is alkalmat adott, hogy 
kényszerûségbõl abba kellett hagynom 
a Szenvedélybetegségek címû lap kiadását 
és szerkesztését, amelyet magam hoztam 
létre. A kézirat egyfajta búcsú volt ettõl a 
vállalkozástól.”

Ez az „elõzõ év nagy felismeréseként 
beszúrt megjegyzés a pszichoterápiás 
ráhatásnak az agystruktúrában detektált 
változásáról párhuzamba hozható a nemrég 
elhunyt jezsuita filozófus Weissmahr Béla 
Keletkezhet-e szellem az anyagból? címû, 
több nyelven megjelent tanulmányának 
tételével, mely ugyancsak „metaszintrõl” ref-
lektál a Buda-közlésben felhozott empirikus 
evidenciára. „A pszichikai erõ vagy dinamika, 
mely hatást gyakorolhat az anyagra, nem 
»kísértet a gépezetben«… Anyagi minden 
véges szellem, amely tud formálisan reflek-
tálni önmagára, tehát az emberi lélek is, nem 
tér- és idõfeletti, még ha térhez kötöttsége 
különbözik is a fizikailag észlelhetõ anyag 
térhez kötöttségétõl.” A dualizmus elutasítá-
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sában tehát egybevágó nézeteket vallanak 
a kulturális hátterükben és hivatásukban 
egymástól távoli szerzõk.

Mivel a könyv a szakmán és a szakmába 
szocializálódó egyetemi ifjúságon túl széles 
olvasótáborra és így (változatlan vagy tovább 
bõvített) újabb kiadásra számíthat, szólni kell 
a kiadás minõségérõl. A tudatosan vállalt és 
többszörösen hangoztatott „használóbarát” 
jelleg megkívánna még egy tárgymutatót 
vagy legalább az áttekintõ tartalomjegyzék-
nek egy analitikus tartalomjegyzékkel való 
kirészletezését. De mindkettõnél fontosabb 
volna egy névmutató a rendkívüli bõségben 
idézett szerzõkrõl, vagy legalább egy olyan 
fejlettebb szerkesztési gyakorlat, ahol a 
24 oldalra (!) elnyúló irodalomjegyzék 
tételeinél fel lenne tüntetve, hogy a könyv 
melyik oldalán található rájuk hivatkozás. 
(Így az érdemben megidézett közel félszáz 
magyar szerzõ is könnyen megtalálhatná 
azokat a passzusokat, ahol az õ kutatási 
vagy gyógyító praxisbeli eredményeiket építi 
be a professzió hazai képébe a szerzõ.) A 
szerkesztés is gondosabb lehetne. Nemcsak 
a gépelési hibákat kellene kifésülni az új 

kiadás szövegébõl, de néhány elmulasztott 
szerkesztõi utánanézést is pótolni. Bosszantó 
például, hogy A tudattalan szemantikai 
elmélete c., jelentõs fejezetnek mindjárt az 
elsõ soraiban (267.) a tudattalan fogalma filo-
zófiai elõfutárainak említésében felcserélõdik 
Eduard von Hartmann (1842-1906) neve, akit 
tényleg 25 éves korában írt Philosophie des 
Unbewussten címû mûvével tart számon a 
filozófiatörténet, az ilyen témák iránt nem 
érdeklõdõ Nicolai Hartmannéval (1882-
1950). De arra is akad példa, hogy a szerzõ 
által még nyilván helyesen írt dátumot egy 
neoklasszikus szerzõ, George Kelly könyve 
megjelenési évérõl egy fontos fejezet (A te-
rápiás kommunikáció nyelvi vonatkozásai: 
kogníció és szemantika) új bevezetõjében 
(245.) buzgó kezek az elírásnak vélt 1959-rõl 
1995-re „javították”. Ilyenekért empatikus 
együttérzésünk a szerzõnek, de az olvasók 
képviseletében legyen szabad rangjához 
méltó munkára kérni a kiadót. (Buda Béla: 
Pszichoterápia: Kapcsolat és kommunikáció. 
Bp., Akadémiai Kiadó, 2005. 524 p.)

Varga Károly
a szociológiatudomány doktora

Csaba László:
A felemelkedõ Európa

A kötet a 2005-ben megjelent és az Akadé-
miai Kiadó nívódíjával kitüntetett The New 
Political Economy of Emerging Europe 
címû könyv alapjaiban átdolgozott és kibõ-
vített, magyar nyelvû változata. Címében 
Mancur Olson (1982-1987) korszakalkotó 
munkájára utal, aki azt bizonyította, hogy 
az érdekcsoportok uralta közpolitika a nem-
zetek hanyatlásához vezet. A jelen könyv 
alapkérdése, hogy ez a tézis mennyiben 
érvényesül a valaha a szovjet birodalomhoz 
tartozó országok körében, és az elmúlt 
másfél évtizedben milyen tényezõk vezettek 
egyes országok felemelkedéséhez és mások 

hanyatlásához. A kérdés sokrétûségébõl 
adódóan a szerzõ az új politikai gazdaság-
tani megközelítést alkalmazza, melyben a 
közgazdaságtani fõáramból adódó össze-
függések az intézményi és politikai perem-
feltételek tárgyalásával vannak kibõvítve. 
A könyv tizenhárom fejezetének részletes 
ismertetése meghaladná e recenzió kereteit, 
ezért a továbbiakban elsõsorban a gondolat-
menet fõ irányát igyekszem visszaadni. 

Az elemzés kiindulópontja, hogy tizenhat 
évvel a rendszerváltás után a közép-kelet-
európai régióban már nem a szocializmus 
öröksége határozza meg a különbözõ álla-
mok fejlõdését, ezért problémáik vizsgál-
hatók a fejlõdésgazdaságtan kategóriáinak 
tükrében. Ennek új paradigmája szerint a 
sikeres fejlõdés kulcsa egy olyan intézményi 
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környezet létrehozása, mely biztosítja az 
árstabilitást, az export bõvülésén alapuló 
növekedést, és ahol az állam csak olyan 
beruházásokat hajt végre, melyet a magán-
szektor nem állít elõ kellõ mértékben. Ezek 
feltétele többek között a magántulajdon 
védelme, a független igazságszolgáltatás 
és egy erõs, hatékony közigazgatás, mely 
korlátozza az érdekcsoportok dominanci-
áját a gazdaságpolitikai döntéshozatalban. 
Amennyiben ezek a feltételek hiányoznak, 
akkor az alulfejlettség ördögi köre alakul 
ki, melynek során a gyenge állam rossz 
szabályozási környezetet teremt, ahol az 
érdekcsoportok uralma miatt sem a külföldi 
tõkebeáramlás, sem a belsõ megtakarítás 
nem valósul meg, és így beruházások hi-
ányában a tartósan lassú növekedés vagy 
stagnálás lesz a jellemzõ.

A rendszerváltás tapasztalatai jórészt iga-
zolják a fenti megfontolásokat. A harmadik 
fejezet statisztikai elemzése szerint azok az 
országok bizonyultak sikeresnek, melyek 
exportvezérelt növekedési pályára álltak, 
és a külföldi mûködõtõke beáramlása bizto-
sította a beruházáshoz szükséges forrásokat. 
Az empirikus tapasztalatok a stabil pénz 
szerepét is megerõsítik: azok az országok, 
melyek társadalmi vagy politikai megfon-
tolásból elodázták az infláció leszorítását, 
már középtávon is komoly növekedési és 
társadalmi áldozatokkal szembesültek. Az 
ismertnek vehetõ összefüggések mellett 
azonban a fejlõdési láncreakciónak számos 
más eleme feltárásra vár. Hogyan jön létre a 
fejlõdéshez szükséges intézményi környezet? 
Melyek azok az intézmények, melyek kriti-
kusak a megtakarítások biztosításához? Ezek 
a kérdések a rendszerváltás tapasztalatai 
alapján a könyv hátralevõ részében kerülnek 
megválaszolásra.

A szovjet birodalom felbomlása után az 
EU-tagság távlatára alapuló politikai közmeg-
egyezés bizonyult döntõnek a felemelkedés 
vagy lemaradás viszonylatában. Az élenjáró 

országokban az Európai Unió jelentette elvá-
rások iránytûként szolgáltak az intézményi 
reformokhoz, biztosították a változások 
hitelességét, és ezzel serkentették a külföldi 
mûködõtõke beáramlását. Mindez megala-
pozta a transznacionális folyamatokba való 
bekapcsolódást, mely a sikeres átalakulás 
alapfeltétele volt. Ahol az EU-tagság távlata 
hiányzott, és a politikai közmegegyezés 
nem jött létre, a formális intézmények nem 
alakultak ki. Az érdekcsoportok uralma a 
gazdaságpolitikai döntéshozatalban tartó-
sult, mely az alulfejlettség ördögi köréhez 
vezetett.

A fejlõdést elõsegítõ intézményi környe-
zet kialakításának feladata azonban távolról 
sem ért véget az uniós csatlakozással, és a 
fejlett országokhoz való felzárkózás semmi-
képpen sem tekinthetõ adottnak az EU-n 
belül sem. Az átalakulás harmadik szaka-
szának kihívásai közé tartozik a fenntartható 
államháztartás megteremtése, a közigazgatás 
megújítása csakúgy, mint a jóléti szolgál-
tatások átszabása. Ezekben a feladatokban az 
uniós intézmények átvételére épülõ politika 
már nem garantálja a sikert, hiszen az EU 
maga is komoly reformokra szorul ahhoz, 
hogy megfeleljen a transznacionalizáció és 
a kibõvítés kettõs kihívásának. Mindez a 
gazdaságpolitika szempontjából azt jelenti, 
hogy az új tagországokban a változások irá-
nyát semmiképpen sem szabad alárendelni 
az EU-ból származó közvetlen jövedelem-
átutalásoknak a hatékonyság és a verseny-
képesség megfontolásai helyett, hiszen az 
könnyen a lemaradás intézményesítéséhez 
vezethet.

A következõkben a szerzõ a Stabilitási és 
Növekedési Egyezmény eddigi tapasztalatait 
összegzi, amelyek részben választ adnak arra 
a kérdésre, hogy konkrétan melyek azok 
az intézmények, melyek a fenntartható fejlõ-
déshez nélkülözhetetlenek. Közgazdasági 
szempontból az egyezmény a stabil pénz 
létéhez járul hozzá, ami alapvetõ a megtaka-
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rítások ösztönzéséhez. Az egyezmény eddigi 
története azonban rávilágít az intézményi 
szabályok létrejöttének és fennmaradásának 
nehézségeire: míg a közös pénz egyértelmû 
sikertörténetnek mondható, a szabályok foly-
tonos támadásnak vannak kitéve, melyekrõl 
a szerzõ bebizonyítja, hogy elsõsorban politi-
kai eredetûek. 2005-ben, már a könyv angol 
nyelvû kiadásának megjelenése után ezek 
a támadások az egyezmény felpuhításához 
vezettek, ami a magyar változatban új feje-
zetként szerepel. Mivel az új tagállamoknak 
versenyképességük és felzárkózásuk bizto-
sításához az eurózóna országainál szigorúbb 
államháztartási politikát kellene folytatniuk, a 
szabályok gyengülése egyben alátámasztja a 
korábbi érvet, hogy az Unió vezérelte átala-
kulás kora véget ért.

A 10-11. fejezet Oroszország és Kína ese-
tét vizsgálja, melyek látszólag ellentmonda-
nak az eddigiekben felvázolt modellnek. A 
magas növekedés mindkét esetben alulfejlett 
intézményi környezetben lehetségesnek 
bizonyult, és ezért felmerül a kérdés, hogy 
ezek az országok fejlõdési alternatívát jelen-
tenek-e a közép-kelet-európai régió számára. 
A szerzõ válasza határozottan nemleges. Míg 
Oroszországban a nyersanyag-vezérelte 
növekedés a Latin-Amerikában elterjedt 
duális gazdasági struktúrához vezetett, Kí-
nában számos speciális, történeti sajátosság 
(például decentralizált adminisztráció, a 
kereskedelmi szellem fennmaradása, a kínai 
kultúrközösség tõkebehozatala) indokolja a 
magas növekedést. A szerzõ szerint hosszú 
távon a két példa sem nem másolható, sem 
nem fenntartható, és a formális intézmények 
gyengesége mindkét országban komoly 
problémákat vetít elõre.

A két záró fejezetben a szerzõ elméleti 
összegzésre és a nyitott kérdések felveté-

sére vállalkozik. Felhívja a figyelmet a 
rendszerszemlélet fontosságára, hiszen a 
fejlõdés egyes feltételei összefüggnek, és 
ezért egy-egy elem kiemelése nem várt 
következményekhez vezethet. A magántu-
lajdon elterjedése szakszerû piacszabályozás 
híján önmagában nem eredményez na-
gyobb hatékonyságot, míg a jóléti rendszerek 
reformját nem lehet megvalósítani a pénz-
ügyi közvetítõrendszer megerõsítése nélkül, 
ami garantálja a megbízható megtérülést. A 
következõ korszak nagy kihívása, hogy az 
információtechnológiai forradalom korában, 
mikor a köz- és magánszféra, a nemzeti és 
globális közötti határok elmosódottak lettek, 
hogyan lehet a piacok megtámadhatóságát és 
az egyenlõ elbánás elvét biztosítani. Konkrét 
receptek híján ebben a folyamatban a vissza-
csatolásnak és az önkorrekciónak különösen 
nagy jelentõsége van, mely az átláthatóság és 
elszámoltathatóság fontosságát támasztja alá. 
Mivel ezek a feltételek csak demokratikus 
körülmények között érvényesülhetnek, a 
piacgazdaság és a demokrácia egymást erõsí-
tõ kört alkot. E vonatkozásban a könyvben 
többször tárgyalt populizmus és a társadalmi 
kohézió csökkenése jelenti a nagy kihívást, 
mely alapjaiban áshatja alá a demokratikus 
döntéshozatal menetét.

A könyvben tárgyalt kérdések az euró-
csatlakozás kihívásaival szembesülõ Ma-
gyarország számára különösen idõszerûek. 
Bár mint minden igazán jelentõs munka, ez 
a mû sem ad egyértelmû recepteket a sikerre, és 
inkább a problémák továbbgondolására ösztö-
nöz, a megoldások irányának megtalálásához 
azonban mindenképpen fogódzót nyújt, és 
ezért komoly figyelmet érdemel. (Csaba 
László: A felemelkedõ Európa. Budapest: 
Akadémiai Kiadó, 2006, 482 p.)

Könyvszemle
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Török Ádám: Competitiveness 
in Research and Development. 
Comparisons and Performan-
ce  
A több évtizedes elzártságot követõen min-
dig külön öröm az, ha a magyar társadalom-
tudomány képviselõi – a természettudós 
kollégákhoz társulva – a természeténél fog-
va idõtálló tudományos teljesítmények te-
repét jelentõ monográfiával jelentkeznek a 
tudomány világpiacán. Külön idõszerûséget 
is kölcsönöz a jelen kötetnek az akadémiai 
kutatások és különösen a K+F jó másfél 
évtizede tartó megkérdõjelezõdése, ami a 
finanszírozás ismételt beszûkülésében vált 
kézzelfoghatóvá.  Török Ádám elemzése 
egyszerre helyzetkép és terápia.  Bemu-
tatja azt, hogy a hazai kutatás ugyan már 
messze van attól, amit a közéletben még 
mindig honos „a szürkeállomány nagyha-
talma” tévképzet sugallna, de azért arról 
nincs szó, fõleg viszonylagos értelemben 

– vagyis az országmérethez és a ráfordítá-
sokhoz viszonyítva –, hogy Magyarország már 
el is tûnt volna a tudomány világtérképérõl. 
Mint az 198. oldal ötletes ábrája szemlélteti, 
Magyarország jelenleg a közepes méretû 
és közepes teljesítményû országok közé 
sorolt be, egyebek mellett Csehország és 
Spanyolország társaságában.

A kötet öt fõ részbõl áll. Az elsõ fejezet 
a közgazdaságtanban élénken vitatott ver-
senyképesség fogalmát és versengõ megkö-
zelítéseit vizsgálja. Rámutat: e kategória a 
menedzsmenttudományokban gyökerezik, 
elméleti közgazdaságtani alapozása nem-
igen adható.  A második nagy fejezet a 
versenyképesség mérõszámainak hasonló-
képp erõsen vitatott módszertani kérdéseit 
taglalja.  Bemutatja a kínálati és a keresleti 
oldali mutatókat, a kereskedelmi szerkezet 
és a teljesítmény jellemzõit. Külön vizsgálja 
a nagy nemzetközi szervezetek által kidol-

gozott mutatószám-rendszereket, amelyek 
a potenciális és a tényleges teljesítmény 
egybevetésére épülnek (51-55.).

A következõ rész a technológiaigényes 
termékek nemzetközi kereskedelmének 

„mérlegét” vizsgálja, a GDP arányában. Rá-
mutat arra, hogy a technológiaimport 
tartósan jelentõs marad, majd a K+F verseny-
képességi mutatóit veszi sorra. Az elemzés 
egyik fontos következtetése az, hogy mi-
közben az eredményt e téren sem indokolt 
a ráfordítással mérni, arra azért egyetlen 
példa sincs, hogy egy ország az egyszer már 
elért bruttó K+F kiadás megharmadolásával 
tudott volna sikereket elérni, ahogy ez a ma-
gyar esetben már jó másfél évtizede megfi-
gyelhetõvé vált (98. s. k. o). A szerzõ külön 
elemzéssel igazolja, hogy az üzleti szféra 
nagy és növekvõ – kétharmados arányt 
meghaladó – szerepvállalása a K+F és az ál-
talános versenyképesség (a fejlettség) egyik 
sikermutatója, méghozzá a skandináv és a 
kelet-ázsiai országokban egyaránt.

A tudománymetria alkalmazhatóságának 
jelentõségérõl és korlátairól szólva a szerzõ 
kiemeli ennek érzéketlenségét a ráfordítá-
sokra. Ugyanakkor az idézettség alapján 
egyes, egészében periférikus országok egyes 
tudományterületeken már ma is a vezetõk 
közé soroltak (például Vietnam, Costa Rica 
és Szenegambia). Kézenfekvõ ugyanakkor, 
hogy a tudományágak közti egybevetésre 
ez a módszer nem alkalmas, és a sokszerzõs 
cikkek elterjedése megsokszorozta a belter-
jes (önidézettségen alapuló) kimutatások 
veszélyét is, fõleg egyes természettudomá-
nyokban (107-116.).

A Borsi Balázs és Telcs András jegyezte 3. 
fõ fejezet foglalkozik a K+F versenyképesség 
mérésével. E fejezetben érdekes fejtege-
téseket olvashatunk a sorbarendezés ne-
hézségeirõl, a hatékonyságmérés dilemmái-
ról, a versenyképesség K+F arányos mérésé-
rõl és kompozit mutatószámáról, végül a 
publikációs hatékonyságról. Utóbbiban a 
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Bulgária – Hongkong – Izrael – Új Zéland 
– Magyarország sorrend rajzolódott ki 
(149.). Érdekes eredmény továbbá, hogy a 
teljes körû felmérésekben az abszolút és a 
relatív sikermutatók egy irányba mutatnak. 
A végsõ értékelésben a nagyság hatását 
kiszûrve is rendre az Egyesült Államok – Ja-
pán – Dél-Korea sorrendek adódtak.

A 4. fejezet – ismét Török Ádám munkája 
– a feltörekvõ és az átalakuló országok tu-
dománypolitikája számára fogalmaz meg 
ajánlásokat. A szerzõ kiemeli az akadémiai 
kutatás kivérzését az átalakuló országokban, 
amit az üzleti szféra K+F kiadásainak szûk-
markúsága csak súlyosbított (158-163.). A 
terület történeti és intézményi fejlõdésének 
áttekintését követõen a 4. fejezet a fejlõdõ 
országok gyakorlatát ismerteti, párhuzamba 
állítva az átalakuló országokban megfigyel-
tekkel.  Bemutatja a jól teljesítõk, a gyengék 
és a lenullázottak (non-performers) eltéré-
seit. Érdekes az egybevetés azon felismeré-
se is, hogy míg a fejlett országokban megle-
hetõsen közvetlen, az elmaradottaknál 
viszont igen laza a kapcsolat a K+F kiadások 
és a gazdasági fejlõdés kölcsönviszonya 
(183-185.).

Az 5. fejezet az összkép fölvázolására 
vállalkozik, mégpedig az EU lisszaboni stra-
tégiájának összefüggésében. Rámutat arra 
(192. s. k. o), hogy már az EU-15 nagyobbik 
fele sem tartozott a K+F élvonalába, az új 
tagok közül pedig egy se sorolható ide. A 
világ mai kutatási térképén az ENSZ 218 tag-
államának alig a negyede (!) található meg. A 
világ „tudománytermelésének” kilenctizede 
(!) a G-7 országok és Dél-Korea teljesítmé-
nye (195.). Az egy fõre számított mutatók 
szerint  Svájc, Izrael és a skandináv államok 

alkotják az élbolyt, míg az abszolút értékek 
figyelembe vétele esetén Kína és India fölzár-
kózása rajzolódik ki markánsan. A magyar, 
spanyol és cseh közepes érték csak ezeket 
követi, fajlagos teljesítménye szerint is. A 
szerzõ végkövetkeztetése szerint az inno-
vációs képesség erõsítése a kormányzatok 
stratégiai feladata marad hosszú távon is, 
bár a K+F ráfordítás mérhetõ eredménnyé 
alakítását végsõ fokon csak az OECD-orszá-
gokra jellemzõ piaci és intézményi rendszer 
kialakulása biztosíthatja. Ugyanakkor az EU 
egészének lemaradása arra utal, hogy nem 
egyszerûen a posztkommunista vonások, 
nem is pusztán a fejlettségi szint magyarázza 
az endogén növekedés erõtlenségét szerte 
Európában.

Török Ádám legújabb könyve értékes 
hozzájárulás a magyar tudomány reális ön-
képének fölvázolásához és a kiút kulcspont-
jainak megleléséhez. Csak remélni lehet, 
hogy a második nemzeti fejlesztési terv vég-
rehajtásában, továbbá az uniótól függetlenül 
is szükséges – ámde jelszavak hangoztatásá-
ban és a jó kívánságok sorolásában ki nem 
merülõ – hosszú távú operatív fejlesztésstra-
tégia és az ezzel összhangba hozott oktatás-
politika e felismeréseket hasznosítja majd. 
Ezt bizonyára nagyban elõsegítené a 
magyar nyelvû kiadás megjelentetése. 
(Török Ádám [Borsi Balázs és Telcs András 
közremûködésével]:  Competitiveness in 
Research and Development. Comparisons 
and Performance. Cheltenham, England 
– Northampton (Md), USA: Edward Elgar 
Publ. Co., 2005, 251 p.) 

                Csaba László
D.Sc , egyetemi tanár, DE, CEU, Corvinus       

Könyvszemle
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Tizenkét tudós tanúsága
Chikán Ágnes (szerk.) Levelek
a tudás fájáról címû könyvérõl

A könyv alcíme: Beszélgetés hívõ természet-
kutatókkal. Hozzátehetnénk: életükrõl, az 
elmúlt négy-öt évtizedrõl, tudományról és 
hitrõl. Szokatlan kis könyv. Vélemények, 
vallomások arról, amirõl a magyar tudós világ-
ban nyilvánosan nem szokás beszélni. Talán 
nem is illik. Mert a hivatalosak véleménye 
szerint „a vallás magánügy”. Ezért aztán egyik-
másik interjú meglepetést okoz. Hát õ is hívõ? 
És nem meglepetés, hogy a természetkutatók 
mellett nincsenek társadalomtudósok. Abba 
az irányba hívõ emberek évtizedeken át még 
nehezebben indulhattak.

Az interjúk a tudomány és a Magyar Tu-
dományos Akadémia világában jól ismert 
Bárdossy Györggyel, Borhidi Attilával, Du-
dits Dénessel, Freund Tamással, Hámori 
Józseffel, Kertész Zoltánnal, Király Zoltánnal, 
Klement Zoltánnal, Kroó Norberttel, Roska 
Tamással és Vizi E. Szilveszterrel abc-rend-
ben sorakoznak, csak a jezsuita Somfai Béla 
került, ki tudja miért, az MTA elnöke után, a 
sor végére. Tizenkét életút, amely a pártál-
lamban másként gondolkodók szakmai útját, 
nehézségeit, sikereit, támogatóit is megmu-
tatja. A családi hátterekben visszaköszön az 
emigráció, a kitelepítés és a börtön. A szemé-
lyes sorsokban elõfordul segédmunkás-lét, 
Szibéria, az egyetemre nem bejutás és az on-
nan eltávolítás, földalatti vallási kiscsoportos 
munka, illegalitásban végzett noviciátus és 
persze minduntalan a vallásosság titkolása. 
Ám a kötet olyan emberekrõl szól, akik 
kiállták a próbát, és végül befutottak. Szinte 
szükségszerû a következõ fordulat: „Mindig 
egyengette utamat a szerencse.” „Szeren-
csém volt.” „Szerencsésnek tartom magamat.” 

„Segített a gondviselés.” 
Akiknek nem volt „szerencséjük”, azok 

nincsenek a kötetben. Vajon tényleg csak 

szerencse dolga az egész? Az emlékezések 
két további fontos tényt is megmutatnak. 
Bármilyen „rossz lapokkal” – vallásossággal, 
ellenségnek minõsített szülõkkel – kezdte 
valaki az életet, mindig akadtak, akik mellé 
álltak, védték, támogatták. Ez sok esetben 
el tudta hárítani az üldözés nagyját. De az 
elfogadottságért a hívõ embernek másnál 
akkor is többet kellett dolgoznia.

Európa nyugatibb tájain a vallásosság 
a természetes állapot. Ott azt magyarázzák, 
hogy valaki miért nem vallásos. A volt szo-
cialista tábor országaiban fordított a dolog. 
Itt azt kell kérdezni, hogy miképp lett valaki 
vallásossá. Amerikában az emberek negyven 
százaléka vált élete során legalább egyszer 
vallást, világnézetet. Ott gyakori a felnõttkori 
áttérés, megtérés. A nálunk megkérdezettek 
más világban élnek. Az õ elsõ válaszuk szinte 
kivétel nélkül ugyanúgy hangzik. „Vallásos 
családból jöttem.” S gyakori a második indok, 
az egyházi iskola. A kötet egyik tudósa mél-
tán büszkélkedik a budai ciszter gimnázium-
mal. Osztályából öten lettek akadémikusok, 
ketten pedig a miniszterségig vitték…

Évtizedekkel ezelõtt szamizdat könyvek-
ben olvasgattam a tudománytörténet vallásos 
nagyjairól. Legtöbbjük fejében meg sem 
fordult, hogy a vallás és a tudomány között 
ellentét lenne. A hivatalos ideológia szintjére 
emelt materializmus évtizedei után mégis 
érdekel, hogy vallásos hitet és racionális tu-
dást miképpen használják együtt  tapasztalt, 
rangos magyar természettudósok. Erre a 
kulcskérdésre az interjúk készítõje a teremtés 
és az evolúció kapcsán próbált megoldást 
találni. A kapott válaszok egybecsengenek, 
és rögtön tovább is vezetnek. „Azt elhinni, 
hogy véletlenszerûen jött létre a Világegye-
tem, nehezebb, mint azt, hogy emögött 
teremtõ erõ van.” „A teremtés egy folyamat, 
amely ma is tart.” „Hiszek a teremtésben és 
az evolúcióban.” „A fejlõdés egyetemes tör-
vényeit megalkotta az Isten, s a világ ezek 
szerint mûködik. Mi ezeket a törvényeket 
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kutatjuk. Ránk bízta azt a feladatot, hogy 
ismerjük meg õket. Ezt hívják tudománynak. 
Aki kutatja saját területét, az Isten által írt 
törvénykönyvet tanulmányozza.” „A világ 
megismerése egyenlõ a Teremtõ megisme-
résével.” A megkérdezett tudósok nemcsak 
azt vallják, hogy a hit és a tudás jól összefér, 
hanem – Poppert és Ecclesst idézve – azt is, 
hogy „hit nélkül nem létezik tudományos 
teljesítmény”, vagy ahogy Polányi mondta, 

„a tudósnak szüksége van a hitre”. Akármi-
lyen modellben értelmezzük ismereteinket, 
annak határai vannak. Gondolkodásunk 
és kultúránk legalapvetõbb természetébõl 
következik, hogy mindig „van egy olyan 
pont, amelyen túl nem tudjuk, mi történik. 
Az ezen túli világot el kell képzelnünk, el 
kell hinnünk.”

„Gyakorló, hithû katolikus vagyok, vasár-
nap becsülettel elmegyek a misére, azonban 
a hit ennél több”, figyelmeztet az egyik tudós. 
A hit nem pusztán az ész, hanem a szív, az er-
kölcs, az emberi kapcsolatok, sõt a közélet vi-
lága is. „A tudás nagyon szép, hasznos dolog, 
de soha nem szabad elfelejteni: nem ez ad 
választ életünk értelmére, hanem a vallás. Az 
élet nagy, alapvetõ kérdéseit és konfliktusait 
nem a tudomány oldja meg, hanem a szeretet 
gyakorlása.” „A keresztény vallások közös-
ségi élményt adnak.” „Az egymásért érzett 
felelõsség tudata, embertársaink önzetlen 
szeretete részben eltereli figyelmünket saját 
gondjainkról, és maradandó örömérzetet 
okoz. Ezeket az érzéseket pedig elsõsorban 
a hit táplálja.” „Téved, aki úgy gondolja: 
nincs vallás nélküli általános emberi erkölcs. 
Az viszont tény, hogy a valláserkölcs szilárd 
pilléreire erõsebb fölépítményt lehet húzni.” 

„Isten világosan kinyilatkoztatta az erkölcsi 
feladatainkat is. […] Mivel a közélet ügyei 
minduntalan erkölcsi kérdéseket vetnek fel, 

nem lehetünk tétlenek. A hit és az erkölcs 
dolgaiban (akkor is) állást kell foglalnunk, 
ha azok közügyeket érintenek.” (Az olvasó 
itt meghökkenhet és észreveheti, hogy a 
vallásos ember nem tud mit kezdeni a „vallás 
magánügy” jelszavával, legfeljebb azt érzi, 
hogy megint mások próbálják megmondani, 
hogy neki milyennek kellene lennie.)

Gyermekeink számára már történelem az 
a korszak, amikor azt hirdették, hogy okos, 
mûvelt ember nem lehet vallásos. Csõdöt 
mondott egy félresikerült, erõszakos álom. A 
pártállamnak azt is csak részlegesen sikerült 
elérnie, hogy hívõ ember ne tanulhasson, és 
ne juthasson a társadalom szempontjából 
fontos szerepkörbe. A vallásos embert sújtó 
akkori diszkrimináció sokak útját elvágta, a 
legjobbakat megedzette, nagyobb teljesít-
ményre serkentette. õk ma azt hirdetik, 
hogy nem az az igazi tudós, aki megáll a 
részleteknél, hanem aki túl mer nézni azon, 
ami már tudott. A „túl”-ban pedig a természet-
feletti és a vallás lehetõsége is benne van.

Tizenkét természettudós amellett teszi 
le a voksot, hogy a vallás és az egyház érték, 

– az õ életükben is, a társadalom számára is. 
A kötet eközben kulturális viszonyainkról 
is sok minden elmond. Azt is jelzi, hogy 
hozzászoktunk a vallási fogalmak pontatlan 
alkalmazásához. Csak kicsit zavarja az olva-
sást, hogy a „hitközség” itt nem zsidó, hanem 
katolikus hívõ közösségre, egyházközségre 
vonatkozik, vagy hogy a „tiszteletes” a kö-
tetben római katolikus és nem protestáns 
lelkészt jelent. Az interjúk Chikán Ágnes 
beleérzõ munkáját dicsérik. (Chikán Ágnes: 
Levelek a tudás fájáról. Beszélgetések hívõ 
természetkutatókkal. Agroinform Kiadó, 
2005, 173 p.)

Tomka Miklós
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Könyvszemle
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A magyar szocialista pedagógia 
kialakulása
és elsõ évtizedei

A magyar mûvelõdés- és az ahhoz szorosan 
tartozó neveléstörténet magyarázható, de 
kevésbé méltányolható okokkal távolságtar-
tónak mutatkozott a kortárs, illetve közel 
kortárs idõszakok kérdésköreivel. Az 1945 
utáni magyar nevelésügy mindkét szakasza 
felé, mind a II. világháború és a neveléstudo-
mány marxista ideológiai felügyelet alá 
vonása közé esõ néhány esztendõ plurális, 
mind az 1945-49 és az 1990 közti idõszak 
monolitikusan szocialista pedagógiai alak-
zataihoz egyre többen fordultak az 1990-es 
évektõl kezdõdõen. A közelmúltról, nyilván 
a különnemû kutatói világképek, az érintett-
ség különbözõ mértéke, a problémák eltérõ 
megközelítése, a források szûkössége és föltá-
ratlansága, nemkülönben ismeretelméleti és 
történetírási megfontolások miatt egységes 
narratíva nem alakult ki. Kizárólag abban 
mutatkozott egyetértés, hogy a vizsgálatok 
a szocialista nevelésügy kiskorszakainak 
széleskörû forrásain alapuljanak, s ne merülje-
nek ki az egykori hatalmat legitimáló doku-
mentumok áttekintésében. A vizsgálatokhoz 
nem teremtett kedvezõ közeget az sem, 
hogy a magyar rendszerváltás politikai alter-
natíváihoz illeszkedõ nevelési elképzelések 
többsége a szocialista nevelésüggyel szem-
ben fogalmazta meg alapelveit, és a külön-
bözõ emlékezetek megteremtette eltérõ 
múltakra új ideológiák épültek, amelyek, 
minthogy a hatalom birtoklására irányultak, 
befolyásolták a történészek problémaérzé-
kenységét. 

Az 1950-es években, mely korszak neve-
lésügyének szeleteit tárgyalják a Szabolcs 
Éva szerkesztette tanulmánygyûjtemény szer-
zõi, egy-egy idõszeletben Magyarországon 
1200000-1500 000 oktatásban lévõ tanuló volt, 
a tanárok száma pedig 55-60 000. Az idõszak 

során egyeduralkodó volt a szovjet elkép-
zeléseket követõ, a marxista ideológiának 
megfeleltetett s a korszak aktuálpolitikáját 
mindenkor szem elõtt tartó szocialista neve-
lés. Az oktatás célja az általános ismeretekkel 
rendelkezõ s az állami szempontokat megva-
lósító személyiség fejlesztése volt, s a közok-
tatás után egyre nagyobb erõkkel alakult át 
a vagy mûveltséget, vagy szaktudást nyújtó 
középiskoláztatás is, s a népnevelésnek azon 
része, amely a felnõttek iskolán kívüli képzé-
sét érintette. Mindemellett egyre-másra létre-
jöttek azon iskolákba is beépülõ szervezetek, 
amelyek a mozgalmi élet föllendítését, azaz 
a szocialista közösségi nevelést szorgalmaz-
ták. Az andragógia az ismeretterjesztés és az 
agitációs-propaganda egyéb, közösségi for-
máit alakította ki. Az állampárt által egyedül 
támogatott pedagógia ideológiai axiómája 
szerint a nevelés célja a szocialista ember-
eszmény szerinti, a közösséget tudatosan 
szolgáló, ideológiailag elkötelezett személy 
megvalósítása. A nevelés célja a társadalmilag 
helyesnek ítélt célokat elérni képes ember 
kifejlesztése. Az állami, ágazati, mûvelõdés-
ügyi terület vezetõi valamennyien hittek az 
ezen ideológia által meghatározott pedagó-
giában; hivatkozási alapként a szocialistának 
mondott, de leginkább szovjet pedagógia 
tudományának szövegei szolgáltak. 

A Pedagógia és politika a XX. század 
második felében Magyarországon címû kötet 
hosszabb-rövidebb tanulmányai egy állami-
lag támogatott történeti kutatás során jöttek 
létre. Megtalálható a gyûjteményben az 1945-
49 közti nevelésügy politika- és szakmatörté-
netét összefoglaló, a szocialista neveléstudo-
mány önlegitimációjának eseménytörténetét 
áttekintõ tanulmány, illetve egy 1915-ben 
alapított magániskola bezárásának körül-
ményeit feltáró anyag. A többi pedig arra 
vállalkozott, hogy a magyar nevelés ötvenes 
évekkel kezdõdõ, monolit pedagógiája más-
más szegmensét, a tanítóképzés 1951-es tan-
tervét, a korszakból származó fényképeket, 
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a gyermekvédelmet, illetve a minisztériumi 
apparátus meghatározó személyiségeinek 
életpályáját rajzolja körül. S a kötet vége tar-
talmaz egy tanulmányt, amely az 1956-os ba-
latonfüredi pedagógustanácskozást értékeli 
gazdag forrásfeldolgozás eredményeként. A 
változatos tematika, módszer és forrás utal az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen dol-
gozó neveléstörténész-csoport vállalkozá-
sának heroikus vonásaira: munkájuk abban 
mindenképpen úttörõ jellegû, hogy közös, 
alkalmasint neveléstörténészi koncepcióval 
s konvergáló értelmezéssel kutatták az eddig 
még föltáratlan területeket. Elhanyagolt, a tör-
ténésznek érdekfeszítõ kérdések föltárására 
vállalkozott mindenki, s az eredményeket 
tekintve különösen hiánypótló feladatot 
leginkább ketten, Golnhoffer Erzsébet és 
Szabolcs Éva végezték el.

Golnhoffer nemrégiben megjelent kötete, 
a Hazai pedagógiai nézetek 1945-1949 
(2004) már jelezte a téma iránti érzékenységét 
és elkötelezõdését. Ebben sikeresen és élénk 
szakmai visszhangot keltõen mutatta be a 
négy év magyar eseménytörténetében, mi-
ként tûntek el a hagyománnyal rendelkezõ 
nevelési nézetek és intézmények a magyar 
nevelésügybõl, miként tudta a kommunista 
párt az elmélet és a gyakorlat valamennyi 
szintjét befolyása alá vonni, miként tette a 
teljes népesség számára követelménnyé 
ideológiája célképzetét, s ehhez mi módon 
nyújtott segédkezet a nevelésügy. E kötetben 
megjelent tanulmánya akár függeléke is 
lehetne az Iskolakultúra pedagógiai-szak-
mai folyóirat könyvsorozatában megjelent 
Golnhoffer-tanulmánykötetnek. Amikor a 
neveléstudomány összetett s változékony 
legitimáló szerepét tekintette át, akkor a 
magyar neveléstörténetben egy kellõen 
nem eléggé hangsúlyozott problémakört 
is megjelenített. A tudomány intézményeit, 
a kutató- és oktatóhelyeket, a pedagógia 
szakembereinek nyilvánosságát, a folyóira-
tokat, egyesületeket, egyleteket, mûhelyeket, 

társaságokat, a szakmai képviseleteket hol 
elsorvadásuk, hol kialakulásuk elbeszélése 
mentén sikerült bemutatnia; azt az egyéb-
ként valóban az egész nemzetet érintõ, ezért 
sokak támogatását élvezõ oktatási reformot 
tehát, amelynek talpon maradt résztvevõi 
a politikai hatalmat kizárólagosan uraló 
kommunista párton belül tevékenyked-
hettek. A neveléstudomány intézményes 
keretei, amelyek a világháború után a régi 
keretek folytatásaként jelentkeztek, 1947-
48-tól politikai és adminisztratív lépések 
sorozatában átalakultak: hogy az 1948-ban a 
kormány akarata szerint megalakult Magyar 
Tudományos Tanács végbevigye a személyi 
változtatásokat, elõkészítette a tudományok 
ötéves terveit, s a Magyar Tudomány Akadé-
mia átalakítását – lényegében államosítását 

– is elérte. A neveléstudományhoz kötõdõ 
tudósok ebben a folyamatban ideológiai és 
politikai szempontok alapján szelektálódtak 
és pozicionálódtak.

A kötet szerkesztõje, Szabolcs Éva a ma-
gyar neveléstörténet mitikussá növesztett, 
de mindeddig körbe nem járt eseménye, az 
1956-os balatonfüredi pedagóguskonferen-
cia bemutatására vállalkozott. Nagyívû 
munkájában a szerzõ a találkozáshoz 
vezetõ események történetének levéltári 
dokumentumokon alapuló rekonstruálá-
sára s a tanácskozáson felvetett problémák 
közül két jelentõsebbnek a bemutatására: a 
szovjet pedagógia kapcsán felvetõdõ kérdé-
sek föltérképezésére és a múlt pedagógiája 
megítélésének módjára tér ki. Elsõként beszél 
arról, hogy az 1956-os magyar forradalmat 
elõkészítõ eseményként számon tartott, az 
egykori elit pedagógia alkotóit egybekerítõ 
szakmai tanácskozás bármennyire is fontos a 
20. századi magyar pedagógia történetében, 
valójában sem a tematikája, sem az indulata 
nem váratlan. Kizárólag olyan problémák 
kerültek elõtérbe s összegzésre, amelyek 
egy-két éve már közbeszéd tárgyát képez-
ték. S az is kiviláglik e jeles munkából, hogy 

Könyvszemle
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nem történt több, mint hogy a szocialista 
pedagógiának elkötelezett két tábor, az or-
todox kommunisták és a reformot sürgetõk 
csoportja egymás véleményének meghall-
gatására kényszerült. 

Az összejövetel jegyzõkönyve már a 
forradalom leverése után, megszerkesztett 
változatban került egy szûk nyilvánosság elé. 
A hangadó intézmények vezetõi, lényegében 
az ortodox szovjet nevelésügyet képviselõ 
pedagógusok, erre a kivonatra reflektálva 
védték meg aztán 1958-ban, a Pedagógiai 
Tudományos Intézetben szerkesztett, az 
iskolaügy pedagógiai kérdéseit tudományos 
keretek között taglaló Pedagógiai Szemle fo-
lyóiratban az eszméiket. Miközben valójában 
már olyan nézeteket vallottak, amelyeket 
annak elõtte a másik fél képviselt.

A tanulmány akár viták kereszttüzébe 
kerül, akár nem, várhatóan a magyar szocia-
lista nevelésügy történetével foglalkozók 
megkerülhetetlen szakmunkájává válik.

A kötet, túl e két, figyelemreméltó mun-
kán, még hat, az érdeklõdõk számára fontos 
tanulmányt is közread. Áment Erzsébet az 
elsõ magyar reformpedagógiai törekvés 
irányadója, a Nagy László pedológiáját kö-
vetõ Domokos Lászlóné Löllbach Emma 
igazgatta ’Új iskola’ 1948-49-es felszámo-
lásának eseménytörténetét követi nyomon. 
Mikonya György a korszak nevelésének 
ikonológiai vizsgálatába kezdett. Gombos 
Norbert a tanítóképzést, Hegedûs Judit a 
javítóintézeti közeget, Mann Miklós pedig 
a minisztériumi tisztségviselõk világát tér-
képezte fel. (Szabolcs Éva szerk.: Pedagógia 
és politika a XX. század második felében 
Magyarországon. Budapest: Eötvös József 
Könyvkiadó, 2006, 181 p.)

Géczi János
PhD, Veszprémi Egyetem

Antropológiai és Etikai Tanszék

A lap 2006/9-es szám 1132. oldalán a Kemény Tamás és Vincze Imre által írott A magyar K+F 
ráfordítások a nemzetközi trendek tükrében címû tanulmány  táblázatában sajnálatos módon 
lemaradt a fejléc. A lap internetes oldalán (www.matud.iif.hu) a cikk és az ábra már a javított 
formában tekinthetõ meg. A hibáért a szerzõk és az olvasók elnézését kéri a szerkesztõség.
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Ajánlás a szerzõknek

1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo-
mányterületek közötti kommunikációt szeretné 
elõsegíteni, ezért elsõsorban olyan kéziratokat fogad 
el közlésre, amelyek a tudomány egészét érintõ, 
vagy az egyes tudományterületek sajátos problé-
máit érthetõen bemutató témákkal foglalkoznak. 
Közlünk témaösszefoglaló, magas szintû isme-
retterjesztõ, illetve egy-egy tudományterület újabb 
eredményeit bemutató ta nulmányokat; a társadalmi 
élet tudományokkal kapcsolatos eseményeirõl szóló 
beszámolókat, tudománypolitikai elemzéseket és 
szakmai szempontú könyvismertetéseket, de lapunk 
nem szakfolyóirat, ezért a szerzõktõl közérthetõ, egy-
egy tudományterület szaknyelvét mellõzõ cikkeket 
várunk.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmán-
yok esetében általában nem haladhatja meg a 30.000 
leütést (ez a szóközökkel együtt kb. 8 oldalnak 
felel meg a MT füzeteiben), ha a tanulmány ábrá-
kat, táblázatokat is tartalmaz, kérjük, ezek várható 
felületével csökkentsék a szöveg mennyiségét. 
Beszámolók, recenziók terjedelme ne haladja meg a 
7-8000 leütést. A teljes  kéziratot .rtf formátumban, 
mágneslemezen (CD-n) és 2 kinyomtatott pél-
dányban kell a szerkesztõségbe beküldeni. 

3. A közlemények címének angol fordítását 
és a legfeljebb 10, magyar kulcsszót külön olda-
lon kérjük. A tanulmány címe után a szerzõ(k) 
nevét, tudományos fokozatát, a munkahely(ek) 
pontos megnevezését, és ha közölni kívánja(ják), 
e-mail címét(eit) kell írni. A külön lapon kérjük 
azt a levelezési és e-mail címet, telefonszámot is, 
ahol a szerkesztõk a szerzõt általában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt (italic), 
(esetleg félkövér – bold) formázás alkalmazható; 
ritkítás, VERZÁL  (kiskapitális, small capitals, 
kapitälchen) és aláhúzás nem. A jegyzeteket 
lábjegyzetként kérjük megadni. 

5. A képek, ábrák érkezhetnek papíron, lemezen 
vagy e-mail útján. Kérjük azonban a szerzõket: tartsák 
szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; formátuma 
B5 – tehát ne használjanak színeket, és vegyék figy-
elembe a megjelenõ oldalak méreteit. Általában: 
a képek, ábrák és magyarázataik legyenek 
egyszerûek és áttekinthetõk. A lemezen vagy 
e-mailben érkezõ képeket lehetõleg .tif vagy 

.bmp formátumban kérjük; értelemszerûen feke-
te-fehérben, min. 150 dpi felbontással, és nagysá-
guk ne haladja meg a végleges (vagy annak szánt) 
méreteket. A közlemény szövegében tüntessék fel 
az ábrák kívánatos helyét.

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a 
közlemény végén, abc-sorrendben adjuk meg, 
a lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek 
az irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a 
szövegben: (szerzõ, megjelenés éve – Feuer et al., 
2002 ). Ha azonos szerzõ(k)tõl ugyanazon évben 
több tanulmányra hivatkoznak, akkor a közlemé-
nyeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük 
megkülönböztetni mind a szövegben, mind az 
irodalomjegyzékben. Fordítsa nak különös figyel-
met a bibliográfiai adatoknak a szövegben, ille-
tõleg az iro dalomjegyzékben való egyeztetésére! 
Kérjük: csak olyan és annyi hivatkozást írjanak, 
amilyen és amennyi elõsegíti a megértést. Számuk 
ne haladja meg a 10-15-öt.

7. Az irodalomjegyzéket abc-sorrendben 
kérjük. A tételek formája a következõ legyen:

• Folyóiratcikkek esetében:
Feuer, Michael J. – Towne, L. – Shavelson, R. J. et al. 
(2002): Scientific Culture and Educational Research. 
The Educational Researcher. 31, 8, 4–14.

• Könyvek esetében:
Rokkan, Stein – Urwin, D. W. – Smith, J. (eds.) (1982): 
The Politics of Territorial Identity: Studies in 
European Regionalism. Sage, London

• Tanulmánygyûjtemények esetében:
Halász Gábor – Kovács Katalin (2002): Az OECD 
tevékenysége az oktatás területén. In: Bábosik 
István – Kárpáthi Andrea (szerk.): Összehasonlító 
pedagógia – A nevelés és oktatás nemzetközi 
perspektívái. Books in Print, Budapest 

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány 
kefelevonatokat nem tud küldeni, de még az 
elfogadás elõtt minden szerzõnek elküldi egyez-
tetésre közleménye szer kesztett példányát. A 
tördelési munka során szükséges apró változtatá-
sokat a szerzõ idõpontegyeztetés után a szerkesz-
tõségben ellenõrizheti.

9. A cikkeket a lap internetes oldalán, s az 
idõszakos CD-mellékleten is megjelentetjük. Kérjük, 
jelezzék, ha ehhez nem járulnak hozzá.

A lap ára: 646 forint
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