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Biológus, 1930-ban született. A Budapesti 
Or vostudományi Egyetemen 1955-ben dokto-
rált. 1964-től 1990-ig a New York-i Rockefel-
ler Egyetemen dolgozott; a parazita egysejtű-
ek sejttanának, biokémiájának és törzsfejlő-
désének lett nemzetközi hírű kutatója. 1990 
óta az egyetem emeritus pro fesszora. Az MTA 
külső tagja. Az elmúlt években Liszenko és a 
liszenkó izmus hatását kutatta és kutatja. Erről 
több előadást tartott már Amerikában. Ok-
tóber 18-án, Budapesten a Magyar Történész 
Társaság szervezésében hallgathatták meg 
előadását Liszenko és Magyarország címmel.

Elek László: Életkorából adódóan ön nyilván 
átélte a liszenkóizmus magyarországi 
hódítását. Akkoriban ezt hogyan látta?

Müller Miklós: Gimnáziumi tanulmányaim 
mellett saját erőmből már 1947-ben megtanul-
tam annyira oroszul, hogy orosz biológiai 
műveket Liszenko 1948. évi „győzelme” előtt 
is tudtam olvasni. Éretlen fejjel, de éreztem, 
hogy itt valami nincs rendben. De azt is lát-
tam, hogy a szovjet biológiában sok izgalmas 
dolog történt. Jólesne részletesebben visszaem-
lékeznem ezekre a kezdeti találkozásaimra a 
szovjet tudománnyal. Hozzá kell tennem 
azonban, hogy akkor már könnyen olvastam 
németül, angolul és valamennyire franciául. 
Volt némi felületes összehasonlítási alapom.

1949-ben felvettek a ELTE biológia szaká-
ra és az orvoskarra is. Úgy látszik, jól ítéltem 
meg a helyzetet, mert az orvoskart választot-

Az ilyen elhatározásokban sok a személyes 
elem. Ha nem is vettem tudomásul, hogy a 
micsurini biológia érzelmileg befolyásolt vol-
na, annak ma már szinte hihetetlen diadala 
és bukása mindig foglalkoztatott. Ami kor 
több időm lett, visszafordultam fiatalkori 
élményeimhez, megpróbáltam újraelemezni, 
amit átéltem… tudománytörténeti munkám 
so rán egy másik témával is foglalkozom, ha-
zai munkatársammal, Dr. Elek Gábor patoló-
gus sal együtt. Ez Bauer Ervin elméleti bioló-
gus élete és munkássága. Bauer Ervin Balázs 
Béla öccse és Kaffka Margit második férje 
volt. 1919 után kivándorolt, és 1925 után a 
Szov jetunióban ragyogó szakmai pályafutást 
ért el. 1938-ban a sztálini tisztogatásoknak 
esett áldozatul. Joggal tekinthetjük őt az el-
méleti biológia egyik korai megalapozójának. 
Bauer Elméleti biológia című főművét és 
Borisz P. Tokin róla írt kismonográfiáját az 
Akadémiai Kiadó az én fordításomban adta 
ki annak idején. Ezzel a tragikus és kivételes 
sorssal sem szűntem meg foglalkozni.

A liszenkóizmus megjelent az elméleti 
genetikában, állattenyésztésben, növényter
mesztésben, egyetemi képzésben, orvostudo
mányban – és természetesen a politikában. 
Önt mi érdekli mindebből?

Számomra a legizgalmasabb a kérdés elméle-
ti és történelmi oldala, az, hogy hogyan lehe-
tett parancsszóra egy pillanat alatt eltüntetni 
a modern biológia egész építményét, és he-
lyette évszázados hiedelmekhez visszatérni. 
Emellett nagyon foglalkoztat a folyamat, 
ahogy a micsurini biológia fokozatosan eltűnt 
a magyar biológiából. Levéltári és könyvtári 
tanulmányaimban ezekkel a kérdésekkel fog-
lalkozom elsősorban. A hazai liszenkóizmus 
talán legfontosabb hatásához, a mezőgazda-
ságnak okozott károkhoz nem tudok érdem-

ben hozzászólni, noha igyekszem az erre vo-
natkozó irodalmat is megismerni.

Amerika, Lengyelország, Oroszország, 
Magyarország – sok helyen tartott már 
előadást a témában. Mit tapasztalt, mennyire 
érdekli az embereket még Liszenko?

Változatlanul izgalmas kérdés, hogy egy nyil-
vánvalóan ha mis tan és profétája miképpen 
tudta a világ egyik legnagyobb hatalmának 
kormányát és közvéleményét évtizedeken át 
fogva tartani. Két éve New Yorkban nemzet-
közi kongresszust tartottak, s ennek folytatá-
saképpen Dr. William DeJong-Lambert 
(City University of New York, William.deJong
Lambert@bcc.cuny.edu) szervezésében konfe-
renciák rendezésére és információcserére 
létrejött egy nemzetközi munkacsoport. A 
legközelebbi konferencia valószínűleg 2012 
júniusában, Bécsben kerül megrendezésre.  

Ugyanakkor figyelemreméltó, hogy több-
felé, elsősorban Oroszországban egyre több 
könyv és cikk jelenik meg, amelyek megpró-
bálják Liszenkót rehabilitálni. Valamiért tanai 
még mindig sokak számára vonzóak. De ez 
már szociológiai kérdés.

Kutatjae tovább ezt a területet, 
s ha igen, mi érdekli még belőle?

Ilyen munkát nem lehet csak úgy lezárni. Ta-
lán az egyik legérdekesebb kérdés a micsurini 
biológia összehasonlító története, hisz ha tása 
nemcsak a volt szocialista táborra ter jedt ki, 
de komoly problémákat jelentett a kapitalis-
ta országok kommunista pártjainak is. Ter-
mészetesen személyes élményeimet sem fe-
lejthetem, így Liszenko és Magyarország kap -
csolata változatlanul izgalmas számomra. 

Kulcsszavak: örökléstan, szovjet biológia, magyar 
biológia, áltudomány, Liszenko, Lepe sin szkaja

tam, noha nem az orvostudományban, ha-
nem a biológiában láttam a jövőmet. Az 
orvoskaron az alaptudományokban remek 
professzoraink voltak, és így biológiai tudá-
sunk valószínűleg jobb megalapozást nyert.

Az orvoskaron egyébként a micsurini 
biológia hatása jóval kisebb volt, mint az ag-
rártudományokban. Már másodévesen be-
kapcsolódtam az orvostanhallgatók biológiai 
és szövettani oktatásába, ahol természetesen 
meg kellett adni a császárnak, ami a császáré, 
de ezt azért nem vettük igazán komolyan.

Már másodéves koromban sokat fordí-
tottam oroszból az Orvostudományi Doku-
mentációs Központ és hamarosan az Akadé-
miai Kiadó megbízásából. Az első nagyobb 
fordításom – Olga Boriszovna Lepesinszkaja 
hírhedt műve A sejtek keletkezése az élő anyag
ból és az élő anyag szerepe a szervezetben – 1951-
ben, huszonegy éves koromban jelent meg. 
Hamarosan tolmácsként is szerepeltem, így 
nagyon fiatalon személyesen is találkoztam a 
hazánkba látogató szovjet tudósokkal.

Visszanézve azt mondhatnám, hogy kí-
vülállóként, közvetítőként ismertem meg a 
szovjet tudományt és benne a micsurini bio-
lógia torzításait. Ez azt is jelenti, hogy an nak 
az „elvont” tudományos kérdéseken túli vo-
natkozásaira nemigen reagáltam érzelmileg.

Nyugdíjazása után kezdett el tudománytörté
nettel, Liszenkóval foglalkozni. Mennyi volt 
ebben a személyes? Úgy érezte, tartozik ezzel 
önmagának?
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Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézet
szortega @freemail. hu

A skót származású Halford John Mackinder 
1861. február 15-én, Gainsborough-ban szüle-
tett, és 1947. március 6-án, Dorsetben hunyt 
el nyolcvanhat éves korában. Az angolszász 
geopolitikai iskola és geopolitikai gondolko-
dás egyik megalapítója és meghatározó egyé-
nisége rendkívül mozgalmas, aktív és színes 
életet élt. Geoffrey Sloan szerint pályafutása 
öt embernek is elegendő karriert és elfoglalt-
ságot kínált. „Tevékenykedett a felsőoktatás, 
a közoktatás, a diplomácia, a politika, a felfe-
dezés és a közszolgálat területén” (Sloan, 1999, 
16.). Geográfiát és történelmet tanult. Egyete-
mi diplomájának megszerzése után, 1887-től 
1905-ig a földrajz professzora az Oxfordi 
Egyetemen. 1892-ben egyik alapítója és 1903-
ig vezetője a Reading Egyetemnek. Három 
évvel később közreműködik a London School 
of Economics megszervezésében; 1903 és 1908 
között az intézmény igazgatója. 1899-ben az 
Oxfordi Egyetemen segítette a Földrajzi Inté-
zet létrehozását. Ugyanebben az évben expe-
díciót vezetett a Kenya-hegység meghódítá-
sára. 1902-ben megjelentette a brit szigetek 
első geomorfológiai összefoglalását tartalma-
zó Britain and the British Seas című művet. 
Mackinder nevéhez fűződik az angol–búr 

 szak végét (Cohen, 2009, 13.). A brit birodal-
mi érdekek védelmében a történelem, a 
föld  rajz, továbbá az európai és ázsiai civilizá-
ciók összekapcsolásával és a közöttük kimu-
tatható összefüggések felvázolásával kidolgoz-
ta a kulcsövezetről (Pivot Area), a magterületről 
(Heartland), valamint a Földközióceáni Szö
vetségről (Midland Ocean) és Lénavidékről 
(Lenaland) szóló elméletét. A világot zárt, 
egyensúlyon alapuló, de állandó mozgásban 
és változásban lévő rendszernek tekintette. 
Egymást követő, egymással mégis szoros 
kapcsolatban lévő, eltérő jellegzetességgel 
rendelkező történelmi korszakokra érvényes 
elméleti rendszerének máig ható relevanciája 
és jelentősége van. Annak ellenére, hogy 
Mackindert a geopolitika egyik atyjának te-
kinti a nemzetközi tudományos közvélemény, 
a kifejezést a skót származású földrajztudós 
műveiben nem használta. A fogalom mac-
kinderi tartalma azonban írásaiból jól re-
konstruálható. Molnár Gusztáv értelmezésé-
ben „A geopolitika – Mackinder nagyon 
egy szerű képlete értelmében – nem más, mint 
a globális hatalmi egyensúly kialakításá nak, 
illetve fenntartásának racionális »módszerta-
na«. Ahhoz, hogy a módszer hatékony legyen, 
(vagyis a hatalmi érdekek sikeres érvényesíté-
séhez vezessen), nem kell más, mint a globá-
lis és/vagy regionális szinten jelentőséggel bíró 
államok vagy az államiság nem minden is-
mérvével rendelkező, de legalább bizonyos 
vonatkozásokban államszerűen mű ködő biro-
dalmak »gazdasági és stratégiai földrajzi fel-
tételeinek«, valamint »a vetélkedő népek re-
latív számának, bátorságának, felszereltségé-
nek és szervezettségének« a számbavé tele […] 
Vagyis a geopolitika módszertanával hatéko-
nyan csak az a hatalom élhet, amely meg felelő 
nagyságú területtel, gazdasági erő for  rásokkal 
és népességgel, szilárd társadalmi-politikai 

berendezkedéssel és ennek megfelelően stabil 
kormányzattal, valamint – egyálta lán nem 
utolsósorban – globális cselekvőképességgel 
rendelkezik.” (Molnár, 2008, 46–47.)

Mackinder már említett felismerése sze-
rint éppen a brit birodalmi hegemónián ala-
puló globális hatalmi egyensúly került ve-
szélybe a huszadik század fordulóján. A Brit 
Birodalom 1900-ban több mint harmincmil-
lió négyzetkilométert foglalt magában. A Föld 
lakosságának egynegyede tartozott hozzá. 
Mire azonban legnagyobb kiterjedését elérte, 
máris a hanyatlás szakaszába lépett. Ennek 
egyik jelét Mackinder az angol–búr háború 
tapasztalatai alapján, Orange és Transvaal 
tartományok Anglia ellen folytatott sikeres 
harcában vélte felfedezni. Álláspontja szerint 
1900-ban véget ért a prekolumbiánus korszak. 
A világ a globális átalakulás posztkolumbiánus 
szakaszába lépett. Az új történelmi korszak-
ban a technikai-technológiai fejlődés követ-
keztében megváltozott a tér és az idő egymás-
hoz való viszonya. Csökkent a köztük lévő, 
fizikailag érzékelhető távolság. A tradicionális 
társadalom az intenzív, gyors felbomlás és 
változás periódusába lépett. Új népvándor-
lással felérő migrációs mozgalom bontakozott 
ki a világban. Ennek során Nagy-Britanniát 
és Írországot 1871 és 1911 között több mint 
tízmillió ember hagyta el. Ezzel szemben az 
Amerikai Egyesült Államok lakossága húsz-
milliót meghaladó bevándorlóval gyarapo-
dott. Felerősödtek az ír önállósodási törekvé-
sek is, amelyek 1922-ben az Ír Szabadállam 
megteremtéséhez vezettek. A már említett 
gyors ütemű technikai-technológiai fejlődés 
és gazdasági fellendülés következtében egyre 
nagyobb jelentőségre tett szert a vasúti (és a 
légi) közlekedés és szállítás. Ez nem csupán a 
nemzetközi kereskedelemben, de a háborús 
jellegű katonai mozgások és manőverek te-

háborút követően a földrajz önálló tudo-
mányterületként történő beemelése és intéz-
ményesítése az angol felsőoktatásba. 1910 és 
1922 között a konzervatív Liberális Unionista 
Párt glasgowi Camlachie körzetének parla-
menti képviselője. 1919 és 1920 között jó 
ba rátjának, Lord Curzonnak külügyi állam-
titkárrá történő kinevezése után Dél-Orosz-
ország brit főképviselőjeként tevékenykedik. 
A szóban forgó ügyben 1919 decemberében 
kelt Jelentése, majd 1920 januárjában a brit 
kabinetnek tett Előterjesztése a földrajzi szem-
pontok és tudományos elemzések egymást 
szerencsésen kiegészítő dokumentumai. 1925-
ben egyetemi tanárként vonul nyugdíjba. 
Közéleti és tudományos aktivitása azonban 
nem csökken. Pályája továbbra is felfelé ível. 
1920 és 1939 között a Brit Birodalmi Hajózá-
si Bizottság elnöke. 1932–1936 között a Lon-
doni Királyi Földrajzi Társaság alelnöke. 
1942-ig számos Királyi Bizottság tagja. 1943-
ban az Amerikai Földrajzi Társaság a Charles 
P. Daly-éremmel tüntette ki. 1945-ben meg-
kapta a Londoni Földrajzi Társaság legmaga-
sabb elismerését. Saul Bernard Cohen szerint 
Sir Halford Mackinder egyik legnagyobb 
érdeme az, hogy előre látta a viktoriánus kor-




