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SZubjEKTÍV TudomÁnyTÖrTÉnET

Hosszú pályám folyamán megértem azt, hogy 
egy tudománypolitikai felfogással kapcsolat-
ban az éppen regnáló irányítók a korábbi 
irányzattal homlokegyenest ellen kező maga-
tartást írtak elő. Ma a „publish or perish” 
(publikálj vagy pusztulj) elve általános a tu-
dományos világban, mégpedig a kutatók és 
az intézmények minősítése érdekében. A 
múlt század második felében viszont itthon 
a kormányzat rossz szemmel nézte, ha a ma-
gyar kutatók külföldön, tekintélyes folyóira-
tokban kívántak publikálni. Ezt igazolja az a 
cikk, amely évekkel ezelőtt a História című 
folyóiratban jelent meg, és amely bemutatja 
azt az aktát, amelyre Gerő Ernő kézzel írta rá 
véleményét, illetve határozatát: hogy a magyar 
kutatók lehetőleg ne publikáljanak külföldön.  
Volt idő, amikor a dolgozatokat, amelyeket 
a szerzők külföldre küldtek, tükösíteni (titkos 
ügyiratkezelés) kellett, és csak a Nemzeti Bank 
engedélyével lehetett elküldeni a szerkesztő-
ségekbe. 

Kutatócsoportom ennek ellenére el tudta 
érni, hogy az ezerkilencszázhatvanas, hetve-
nes és kilencvenes években hét Nature, illetve 
Science dolgozatunk jelent meg külföldön, de 
egyéb, nemzetközileg elismert növényéletta-
ni és biokémiai folyóiratban is közöltük ered-
ményeinket. A nemzetközi élvonalba be 
tud tunk kapcsolódni az elszigeteltség és a 
körülményes ügyintézés ellenére is. 

A tudományos ismertség eredményekép-
pen Robert N. Goodman és Milton Zaitlin 
amerikai professzorok arra kértek, hogy ve-
gyek részt egy olyan kézikönyv összeállításá-
ban, amely az éppen fejlődésnek indult nö-

vényi kórélettan és rezisztencia-biológia 
ered ményeit foglalja össze. A tervek szerint a 
vírusbetegségekkel kapcsolatos részt Zaitlin 
professzor, a bakteriológiai részt Goodman 
professzor, a gombafertőzések témáját én 
dolgozom majd ki.  A korábbi évtizedekben 
csak a beteg növény tüneteit, a kórokozókat 
és a növényi rezisztencia jelenségét tárgyalták, 
a biokémiai-élettani mechanizmusokkal 
azon ban nem foglalkoztak. A budapesti kuta-
tócsoport éppen a növényi betegségreziszten-
cia mechanizmusaival, illetve a fogékonyság 
biokémiai alapjaival kapcsolatban ért el út-
törő eredményeket. Felmerült azonban az a 
kérdés, hogy egyáltalán részt vehetek-e egy 
külföldön kiadandó könyv írásában? Kell-e 
ehhez engedélyt kérni és kapni a főhatóságtól? 
A problémát úgy szándékoztam megoldani, 
hogy a könyvírásban való részvételt bejelen-
tettem az illetékes minisztériumnál, de nem 
kértem a főhatóság engedélyét. Az akciónak 
nem lett semmiféle következménye, az eljárás 
sikeresnek bizonyult. A könyv 1967-ben meg-
jelent a Van Nostrand amerikai cég kiadásá-
ban The Biochemistry and Physiology of Infec
tious Plant Disease címmel. Ez volt az első 
kézikönyv, amely a növények kórélettanával 
és rezisztenciájával foglalkozott. A második, 
bővített kiadás 1986-ban jelent meg. A könyv 
tankönyvvé vált, mert az amerikai doktori 
iskolákban általánosan használták mint az 
egyetlen növényi kórélettani munkát. A szó-
ban forgó könyvön két doktoranduszgeneráció 
nevelkedett fel az USA-ban és máshol is, még 
a molekuláris biológiai korszak kezdete előtt 
és alatt. 

Ma viszont a publikációs nyomással szem-
ben kell higgadtan viselkednünk. Korunkban 
főleg a természettudományokkal kapcsolatos 
tudományterületeken működő kutatóknak 
állandóan bizonyítaniuk kell aktivitásuk és 
tevékenységük magas színvonalát, méghozzá 
számszerű adatokkal (impaktfaktorok, publi-
kációs index, Hirsch-index, a minősítendő 
kutató a dolgozatok hány százalékában első 
vagy utolsó szerző, illetve levelező szerző). Ha 
valaki az MTA doktora akar lenni, annak 
ennyi és ennyi impaktfaktoros folyóiratban 
kell eredményeit publikálnia, amelyeket a 
PhD- vagy a kandidátusi fokozat megszerzé-
se után közöl. 

Mindez azzal a veszéllyel jár, hogy sok 
kutató gyorsan igyekszik publikálni, olykor 
nem teljesen befejezett, „félkész” eredménye-
ket. Ha valaki a termelésben majdan haszno-
sítható tudományos témán dolgozik, annak 
gyakran meg kell jelölnie azt az évet, amikor 
a pályázati eredményeiből termék várható. 
Ez a körülmény sietségre, kapkodásra vagy 
az eredmények szépítésére serkenti a kutatót. 
Baráti körömben többször is hangsúlyoztam, 
hogy korunk tudományos kutatójának túlsá-

Egy dISZcIPlÍna ÉS a lÍra 
TalÁlKoZÁSa a KuTaTÁSban

gosan sok tekintetben kell kiváló képességek-
kel rendelkeznie. Ötletdúsnak kell bizonyul-
nia, ha laboratóriumban dolgozik, jó szerve-
zőnek, jó technikai érzékűnek, tehetségesnek, 
jó előadónak, jól fogalmazó szerzőnek kell 
bizonyulnia, főleg az angol nyelvben kell já-
ratosnak lennie olyan fokon, hogy előadásait 
a közönség megértse, képes legyen vitatkozni, 
vagy a kérdésekre idegen nyelven válaszolni, 
és figyelni, hogy az idegen nyelvű fogalma-
zásban ne legyenek stílusbeli hibák. Az érdek-
érvényesítés, a hivatalos szám szerű minősítés 
mindezt megkívánja. Az ered  mények szépíté-
sére, a gyors és korai ered ményközlésekre a 
kísértés meglehetősen nagy. Gyakran idézem 
a rövid kínai verset, amely a helyes magatar-
tást kínálja: „Józanság és mértéktartás / sosem 
vétkeznék ellene. Ami a mér téken túl vagyon / 
nékem ingyen sem kellene.”

Kulcsszavak: növénykórtan, rezisztenciabioló
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publikációs nyomás

Király Zoltán

Több évtizedes hazai és külföldi levéltári 
kutatómunkám során nemegyszer sikerült 
ismeretlen forrásokat és összefüggéseket feltár-
nom, amelyek teljesen váratlanul értek. Tu-
dománytörténeti kutatásaim közben nem kis 
meglepetésemre kiderült, hogy a tizenkilence-
dik század első felének magyar hadtudomány-
művelői és a magyar lírai költészet jelesei 
között nem egy találkozási, kapcsolódási pont 

mutatható ki, „hadi ügyünk korszerű átalaku
lásáról, édes honunk javára”. Például a Magyar 
Tudós Társaság két tagja, a neves hadtudós, 
Kiss Károly és a nagy költő, Vörösmarty Mi-
hály közötti barátság. Kiss naplójában éveken 
keresztül olvasható ilyen beírás: „Ebéd után 
Vörösmartyhoz egy pipadohányra.” Ez a barát-
ság ösztönözhette Vörösmartyt A katona cí-
mű költeményének megírására.
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Emlékezetes volt a bécsi hadilevéltárban 
az a kutatásom, amikor iratokat kerestem 
annak bemutatására, hogy miképp alakult a 
reformkori hadtudomány magyar katonamű-
velőinek pályafutása a császári királyi hadse-
regben. Különösen érdekelt a szakíróként is-
mert Virág József őrmester katonasorsa, aki 
1836 végén bejelentette az első magyar had-
tudományi folyóirat kiadásának tervét. Fel-
hívásában kérte a vármegyei hatóságokat és 
az érdeklődőket az „1837. évtől fertályonként 
minden ágú hadművészeti s történeti értekezések 
folyóirata – a Tudományos Hadász czim alat tit 
támogatni.” Törzslapját keresve lapoztam át 
1981. májusában az Aloys Gollner von Gol-
denfels báró altábornagy ezredtulajdonos 
nevét viselő, 48. magyar sorgyalogezred 1830– 
1841 közötti állomány nyilvántartó könyvének 
névmutatóját. A V betűnél olvashattam, hogy 

„Corporal Joseph Virág” adatai a törzskönyv 
27. füzete 75. lapján szerepelnek. A feltárt 
törzslapról kiderült, hogy Fertőszentmik ló son 
1803-ban született, nőtlen, és 1827. novem ber 
30-án vál lalt tizennégy esztendei szolgálatot. 
A Sopronban szolgáló Virágot feljelentették, 
mivel „cenzúrázás nélkül szándékozik hadá
szati művet kiadni”. Ezért vállalkozásából nem 
lett semmi, lefokozták, és 1839. május 18-án 
leszerelték. Erről Virág József 1839. má jus 26-i 
levelében Toldy Ferenc MTT-titok noknak 
így számolt be: „Úgy szól ván előre láthatatlanul 
változás történt velem, s a katonai életet polgá
rival fölcserélni különös szerencsém esett, mert 
a katonai életbeni írászat magyarnak kivált 
iga zat szólva balul vétetik, mi önként fáradozá
saim jutalma előmenetségi akadályul szolgálta.” 

Még előttem nyitva volt a V betűnél a 
mu tatókönyv, amikor Virág József káplár 
sorsán elmélkedve véletlenül eszembe jutott 
legnagyobb költőnk egyik versének első két 
sora: „Katona vagyok én, kiszolgált katona,/ 

Csak káplár sem voltam, mindig közkatona.” 
Hirtelen rádöbbentem, hogy Petőfi Sándor 
szintén ebben az ezredben szolgált 1839. szep-
tember 6-tól 1841. február 28-ig.  

Az ábécé sorrendbe szedett ezredállomá-
nyi nyilvántartókönyv névmutatóját most 
már P betűnél is tüzetesen átnéztem. A kato-
nai bürokrácia pedantériája jóvoltából, a 142 
évvel korábbi beírás nyomán, két helyen is 
olvashattam Alexander Petrovich nevét. Ada-
tai először az ezredtörzskönyv 33. füzete 168. 
lapjára voltak bevezetve, majd az állomány-
változások miatti új számozás következtében 
a 3. füzet 63. lapjára kerültek. A megtalált 
törzslap pedig a rovatok sorrendjében, ma-
gyar fordításban a következőket tartalmazta: 

„Törzskönyv. Füzet: 3. Lap: 63. Petrovics Sán
dor. Származás. Helység: Kiskőrös. Tartomány 
vagy megye: Pest. Ország: Magyarország. 
Születési év: 1821. Sorozási jegyzék szerint helyes. 
Vallás: evangélikus. Állapota: nőtlen. Foglal-
kozása: diák. Növedék: 1839. szeptember 6án 
a báró Gollner 48. sorgyal. ezredbe közlegény
ként 21 forint kézipénzért önként 6 évre Sop
ronba besorozták. Későbbiek. Rendfokozat: 
közlegény. Változás: Évben, Leírás: A kézipénzét 
1839 szeptemberében 21 forintban felvette. El
bocsátva felülvizsgálat útján. 1841. február 
28án teljes rokkantként saját kívánságára 
gyenge testalkata, hajlam a tüdőbajra és a 
szíverek tágulása miatt. (A főhadparancsnokság, 
Zágráb 1841. január 31i R. 610. és 586. sz. ren
deletével) A rendelet itt nem található meg.”

A feltárt törzslapot összevetettem a Ma-
gyarországon megtalálható, az irodalomtör-
ténészek a költő közkatonáskodása történe-
tének feldolgozásához felhasznált, eredeti és 
publikált katonai okmányokkal. Kiderült, 
hogy az 1879-ben Bayer Ferenc által közrea-
dott másolattól és a Petőfi Múzeumban őr-
zött törzslaptól számos eltérés mutatható ki. 

A helyesírási és szórendi eltérések mellett 
két lényeges új adatot ismerhettünk meg. Az 
első, a születési éve rovatba írt 1821 mellett 
még ez a jelentős mondat található: „Sorozá
si jegyzék szerint helyes.” Közismert, hogy 
költőnk 1823-ban született, de két évvel öre-
gítette magát, hogy felvegyék katonának.  Ezt 
a jegyzéket már régen kiselejtítették, pedig az 
abban szereplő adatokat maga az ifjú Petőfi 
mondta tollba a soproni hadfogadó írnoknak, 
és ezek alapján készült el a törzslapja.

A másik új adat a Leírás résznél, a Petőfi 
leszerelését rögzítő feljegyzésben található. A 
múzeumban lévő lapon csak ez olvasható: 

„Elbocsátva. 1841. február 28án, mint teljes 
rokkant leszerelt. Zágráb, 1841. január 31i R. 
610.” A Bayer-féle másolaton pedig ez szere-
pel:„Közlegény. Elbocsátva. 1841. február 28án 
a magas főhadparancsnokság, Zágráb, 1841. 
január 31i R. 610. és 586. számú rendeletével 
teljes rokkantként saját kívánságára leszerelt.” 
A bécsi hadilevéltárban feltárt törzslapra pedig 
ezt írták: „Elbocsátva felülvizsgálat útján. 1841. 
február 28án teljes rokkantként saját kívánsá
gára, gyenge testalkata, hajlam a tüdőbajra és 
a szíverek tágulása miatt. (A főhadparancsnokság, 
Zágráb 1841. január 31i R. 610. és 586. sz. ren
deletével) a rendelet itt nem található meg.” 

További kutatásaink eredményeként 1989 
végén a budapesti Hadtörténeti Levéltárban 
megtaláltuk az iratokat, amelyek igazolják, 
hogy a Bayer Ferenc által 1879-ben és Baróti 
Lajos által 1912-ben ismertetett 1839., 1840. és 
1841. évi napiparancsok Alexander Petrovics 
közlegényre vonatkozó cikkelyei hitelesek. 

Csak a remény élt bennünk 1990 októbe-
réig, hogy a zágrábi Horvát Levéltárban talá-
lunk Petőfiről eredeti katonai iratokat. Az 
MTA segítségével 1990 októberében vált le-
hetővé számomra, hogy egyhetes kutatás 
során, a zágrábi Horvát Levéltárban (Archív 

Hrvatske), az egyesített bánsági, károlyvárosi 
és varasdi főhadparancsnokság 1840–1841. évi 
fondjaiban, a gazdasági osztály iratai között 
feltárhattam Petőfi eredeti felülvizsgálati jegy-
zékét és leszerelési rendeletét az 1841 R. 30/26. 

– R. 586. számú jelzet alatt.
Az elmúlt negyedszázadban a feltárt kato-

nai okmányok szövegét és másolatát rendsze-
resen közreadtuk, mivel ezek azok a nél kü-
lözhetetlen hiteles katonai iratok, amelyek 
segítségével legendák és mítoszok nélkül re-
konstruálható nagy nemzeti költőnk önként 
vállalt közlegényi szolgálatának története. 

Az irodalomtörténet a forradalomban és 
a szabadságharcban játszott szerepe és lírája 
alapján méltó módon illette Petőfi Sándort 
a „katona-költő” megtisztelő elnevezéssel is. 
Ám véleményünk szerint már „zöld hajtókás, 
sárgapitykés közlegényként” szert tett a „kato-
na-költő” hírnévre. A 48. magyar sorgyalog-
ezred 1. zászlóalja 1. századában, tizenhat éves 
és nyolchónapos korától tizennyolc éves és 
négyhónapos koráig tartó „síkos katonai pá-
lya” drámai és groteszk jelenetekkel bővelke-
dő históriája, döntő hatást gyakorolt a költő-
vé válás lélektani folyamatára. Ez kiolvasható 
a katonakori zsengékből és a múló évek köz-
katonáskodásának élményeit egyre za mato-
sabbá érlelő lírájából, sőt prózájából is. 

Petőfi Sándor honvéd őrnagy, az 1849. 
július 31-i segesvári ütközetben hősi halált halt, 
és ezzel a költő átlépett a halhatatlanságba. 
Petőfi Sándor nemzeti költő, de katonaköl-
tőnk is, lírájának gyöngyszemei nemcsak 
irodalmunkban, hanem hadikultúránkban 
is halhatatlanná teszik nevét.
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