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községének, városának csak egyetlen hivatalos 
neve lehet. Ekkor alakult ki a településnevek 
helyesírásának mai formája, amely szerint a 
nevet, függetlenül a szóösszetétel számától és 
jellegétől, mindig egybe kell írni. A törzsköny-
vezett neveket csak nagyon indokolt esetben 
lehetett megváltoztatni. (A törzskönyvbizott-
ság 1954-ben megszűnt, a névalkotó és szen-
tesítő funkció a Minisztertanácshoz került.)

Amíg a 20. század elején egyetlen térké-
pészeti intézetünk, a Magyar Földrajzi Intézet 
működött, a magyar helynevek kérdése nem 
vetett nagyobb hullámokat, de amikor létre-
jött az Állami Térképészet, akkor a két intéz-
mény között a térképszerkesztők névírása 
igen változatossá vált. Az 1930-as évek derekán 
már tarthatatlanná vált a helyzet, a probléma 
a Magyar Földrajzi Társaságban került meg-
vitatásra. Cholnoky Jenő, Fodor Ferenc, Strömpl 
Gábor, Kéz Andor, Irmédi-Molnár László és 
főleg Takács József foglalkoztak a problémával, 
és 1940-ben egységes szabályzatot állapítottak 
meg a földrajzi nevek használatára.

A szótárról… •Az 1898 és 1912 között le-
zajlott országos helységnévrendezés, majd az 
1920 utáni politikai változásokkal járó töme-
ges és többszöri névváltozások annyira meg-
bolygatták a történeti Magyarország helység-
névállományát, hogy még a szakemberek, a 
történészek, geográfusok, térképészek és a 
közigazgatási szakértők is nehezen tudnak 
eligazodni benne. Hát még a nagyközönség 
számára mekkora probléma ez! Hiszen a 
történelmi, földrajzi, nyelvészeti érdeklődésen 
túl, a határon kívüli területek magyar kultú-
ráját követve, irodalmát vagy sajtóját olvasva 
is szükségesek a helyazonosító ismeretek. De 
az utolsó húsz év geopolitikai változásai a 
Kárpát-medencében is igény lik azok területi 
azonosítását, elhelyezésüket a magyar állami-
ság ezeréves történeti földrajzában. 

A szótár kiváló felkészültségű szerkesztője 
évtizedes kutatómunka alapján állította össze 
1200 oldalas, hetven térképet tartalmazó mű-
vét. A szótárban lexikonszerűen megtaláljuk 
a volt Magyar Királyság (Horvát-Szlavónország 
nélküli) területének összes helységét, Horvát-
Szlavónország városait, vármegyei és járási 
székhelyeit, valamint az 1913. évi helységnévtár 
alapján a magyarok által is lakott települése-
ket. A szótár tartalmazza a Magyar Királyság 
középkori területén fekvő jelentős várakat, 
mégpedig az azonosításuk megkönnyítésére 
az anyatelepüléseikkel, és a történeti Magyaror-
szág területén 1913 óta alakult azon helysége-
ket is, amelyeknek magyar nevük (is) van. A 
szerző a szótárba gyűjtötte a mai Moldva 
csángó magyar vonatkozású településeit, to-
vábbá a magyar történelemből és művelődés-
történetből ismert fontosabb, magyar név-
változattal is rendelkező európai városokat.

A történeti Magyarország helységeinél meg-
találjuk az 1910. évi népszámlálás adatai alap-
ján a település lélekszámát és a lakosság 
nem zetiségi megoszlását; továbbá a települé-
sek esetleges egyéb magyar, római kori és 
középkori latin, német és egyéb idegen nyel-
vű névváltozatait, valamint a helységek ho-
vatartozását, a mai határainkon túli területe-
ken pedig a település mai idegen nevét is.    

A szótár alapszócikkeinek száma több 
mint tizenötezer, az utaló szócikkek pedig, az 
idegen nyelvű névmutatók utalóival együtt, 
hatvannégyezret tesznek ki; így az összes 
névváltozat közel nyolcvanezer (!).

Ajánlás… •A nemzeti önismeret fejlesz-
tésének, a helységnevekkel kapcsolatos törté-
neti és földrajzi tudatlanság eloszlatásának és 
egyben a névhasználati zűrzavar feloldásának 
nélkülözhetetlen eszköze a szótár. A hiány-
pótló mű a történelem, a geográfia, a nyelvé-
szet, a néprajz és a régészet tudománya mű-

velőinek és tanulóinak, a közlekedési és ide-
genforgalmi szakembereknek, valamint az 
államigazgatás és az önkormányzatok tiszt-
ségviselőinek munkáját segíti.

A több vonatkozásban hiánypótló nagy-
szerű szótár a történeti földrajz tudományának 
elismert kutatóját, Lelkes Györgyöt dicséri, s 

elismerés illeti a kiadót is. (Lel kes György: 
Magyar helységnév-azonosító szótár. Budapest: 
Argumentum–KSH Könyvtár kiadása az NKA, 
az OTKA és a Magyar Statisztikai Társaság 
támogatásával, 2011. 1048 p., 73 térkép.)

Klinghammer István 
egyetemi tanár , az MTA rendes tagja

Három új könyv 
a határon túli magyar tudományossággal 
foglalkozó elnöki bizottság kiadásában

Az Akadémia Magyar Tudományosság Kül-
földön Elnöki Bizottsága megalakulása óta 
számos kiadványt jelentetett meg különböző 
információkkal a határainkon kívüli magyar 
tudományosságra vonatkozólag (tudomá-
nyos műhelyek, magyar kutatók stb. szám-
bavétele, konferenciák, tanácskozások anya-
gai stb.). Nemrégiben egy tudományos igé-
nyű művet is kiadott (Magyarságtudományi 
tanulmányok).

Legújabban a bizottság a korábbiaknál 
tetszetősebb kivitelű, három kisalakú könyv-
vel jelentkezett, amelyek ismét a határon túli 
tudományosságról tartalmaznak fontos in-
formációkat, sőt – most először – konkrét 
együttműködési terveket is. 

A Magyar Tudományos Akadémia 2001-
ben egy elnöki rendelkezéssel alapította meg 
az Arany János-díjat és -érmet kifejezetten a 
határainkon túli magyar tudósok eredménye-
inek az elismerésére. Az egyik most megjelent 
kiadvány (Tudomány és magyarság) a három 
kategóriában kiosztott díj és az Arany János-
érem kitüntetettjeinek egész oldalas színes 
képét és a rájuk és munkásságukra vonatko-
zó legfontosabb adatokat tartalmazza (tanul-
mányok, pályaív, kutatási terület, publikációk, 
kitüntetések, végül a díj, illetve az érem oda-
ítélésének indoklása). A díj három kategóriá-

ja egyébként: életműdíj, díj a kiemelkedő tu-
dományos teljesítményért, és a fiatal kutatói díj. 
A díjak és az érem átadására évenként egyszer, 
az MTA évi közgyűlése keretében kerül sor, 
bár az érem kitüntetésnél ettől el lehet térni 
indokolt esetben. A kiadványban összesen 56 
név szerepel, ennyi kitüntetettet mutat be a 
fentebb leírt módon, ennyien kaptak kitün-
tetést 2002 és 2010 között.

A kötet Görömbei Andrásnak, a bizottság 
elnökének ajánló szavaival kezdődik, majd a 
díjakra és az éremre vonatkozó legfontosabb 
információk következnek, ezt követi egy 
összefoglaló táblázat a kitüntetettekről, majd 
az odaítélés sorrendjében a kitüntetettek kö-
vetkeznek a már említett fény képpel és ada-
tokkal. Megjegyezzük: kár, hogy a vonatkozó 
elnöki rendelkezés szövege nem került köz-
lésre a könyvben.

A másik most megjelent könyv (Magyar–
magyar interdiszciplináris kutatások, intézmé-
nyi együttműködések lehetősége) első részében a 
magyar tudományosság helyzetét méri fel a 
különböző régiókban a magyar–magyar 
(anya országi magyar– „kisebbségi magyar”, a 
különböző régiók magyar–magyar és az egyes 
régiókon belüli magyar–magyar) tudomá-
nyos együttműködések lehetőségeinek feltá-
rása és megalapozása szempontjából.

romániából, illetve Erdélyből négy ta-
nulmány jelent meg. Salat Levente a magyar 
tudományos hálózat helyzetét és lehetősége-
it elemzi. Megállapítja, hogy: „A romániai 
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magyar tudományosság fő erőssége minden 
bizonnyal a kiterjedt intézményhálózat és a 
népes személyi állomány.” Ugyanakkor: „…a 
romániai magyar tudományosság az egymás-
sal együttműködni képtelen intézményekbe 
széttöredezett kisebbségi tudósközösség képét 
mutatja.” Ezért: „A magyarországi támoga-
táspolitikát úgy kellene áthangolni, hogy a 
politikai klientúra építés- és presztízsszempon-
tú megközelítés helyett a mérhető, illetve a 
társadalmilag hasznosuló teljesítményt ösztö-
nözze, és rávegye az együttműködésre az erdélyi 
magyar intézményeket, kutatókat.” (Kiemelés 
a szerzőtől.)

Bíró A. Zoltán székelyföldi kutató tanul-
mányának tárgya hasonló az előbbihez, és a 
romániai magyar tudományosságra vonatko-
zólag megállapítja, „…hogy a róla kialakított/
gondolt mentális-szimbolikus keret jóval 
koherensebb, kerekebb, mint a tényleges 
szerkezet.” Tény viszont, hogy „Sokszereplős, 
sok eredményt felmutató rendszerről van szó.” 
A magyarországi támogatás „…hoz zájá rulása 
sokkal jelentősebb volt, mint ahogy az a köz-
beszédben vagy a támogatások értékelé sében 
megjelenik.” „Nem lehet azonban elhallgatni, 
hogy az eddigi támogatási gyakorlat sok 
személyes kapcsolatot, de kevés intézménye-
sített együttműködési formát termelt.”

Bitay Enikő tanulmánya a műszaki és tör-
ténelmi kutatások egy interdiszciplináris te-
rületével foglalkozik, amelybe más tudomány-
ágak is bekapcsolódtak, nevezetesen a mű-
szaki örökség kérdésével. Ténylegesen egy 
technika- és ipartörténeti programról van szó, 
amelynek célja „…az erdélyi magyar műsza-
ki örökség feltárása, tanulmányozása és vé-
delme.” Meg kell jegyeznünk, hogy nemcsak 
tervekről, de eredményekről is szó van.

Köllő Gábor igen röviden próbálja a mű-
szaki tudományok helyzetét felmérni Erdély-

ben. Legfontosabb megállapítása: „A műsza-
ki területen folytatott tudományos kutatáso-
kat nagyon nehéz leszűkíteni a romániai 
magyar közösségre.”

A szlovákiai magyar tudományosság hely-
zetét két tanulmány mutatja be, Tóth Károlyé 
és Lacza Tihaméré. Az első a történelmi vo-
natkozásokkal kezdi, amelyek során kialakult 
a mai intézményrendszer. Majd együttmű-
ködéseket, elért eredményeket mutatnak be. 
Ezeket jórészt projektek keretében folytatott 
közös kutatások során érték el. Hangsúlyoz-
za, hogy: „Az egész szlovákiai magyar tudo-
mányos élet szempontjából nagyon fontos a 
kutatók és az intézmények erkölcsi támoga-
tása Magyarország részéről.”

Köllő Gábor írásához hasonlóan rövid 
Lacza Tihamér beszámolója is a szlovákiai 
magyar reálértelmiség helyzetéről, tevékenysé-
géről, eredményeiről. „Kimondottan magyar 
tudományos műhelyekről elsősorban társada-
lomtudományi vonatkozásban beszélhetünk.” 
Természettudományokban, műszaki és orvos-
tudományi területen csak kivétele sen vannak 
magyar kutatókból álló csoportok, in kább 
egyes magyar kutatókról beszélhetünk. 

ukrajnát a magyar tudományosság vo-
natkozásában szintén két tanulmány képvi-
seli. Itt mindenek előtt meg kell állapítanunk, 
hogy nemcsak ebben a kötetben, de általában 
is a magyar tudományosság területén a kár-
pátaljai magyarság nagyobb súllyal jelentke-
zik, mint az az ottani magyarság számarányá-
ból következne, és ezt mutatja az itt olvasha-
tó két tanulmány is.

Soós Kálmán a történelmi előzmények 
ismertetésén keresztül jut el a jelenlegi helyzet 
bemutatásáig, kiemelve a beregszászi II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
szerepét, az azon belül működő Hodinka 
An tal Intézetet (nyelvészet) és a Lehoczky Ti -

vadar Intézetet (történelem és társadalomtu-
dományok). Hangsúlyozza az egységes nem-
 zetstratégia kialakításának szükségességét.

A természettudományi kutatások helyze-
tét Spenik Ottó és Jenkovszky László ismerteti 
az ezen a tudományterületen már megszokott 
rövidséggel. Elsősorban Kárpátalján, de Lem-
bergben és Kijevben is működnek magyar 
kutatók. A szerzők fontosnak tartják az MTA 
Kárpátaljai Területi Bizottságának megalaku-
lását.

A szerbiai helyzetről egy tanulmány jelent 
meg, amelyet hárman készítettek, éspedig 
Gábrity Molnár Irén, Csányi Erzsébet és Takács 
Márta. A tanulmány a jelenlegi oktatási 
helyzetképpel kezdődik, és a létező tudomá-
nyos intézményrendszer bemutatásával folyta-
tódik. A vajdasági magyar tudományosságot 
elszigeteltnek látják. Megállapítják, hogy: „A 
vajdasági magyarságnak a tudományos élet 
vonatkozásában dezorganizált intézményi 
szigetei vannak, nincsenek megfelelő szakte-
kintélyek az intézmények élén, akik megfele-
lő hatósági kompetenciák birtokában tudná-
nak eljárni a jövőképzés kérdéseiben.” 

A második részben mindenekelőtt Péntek 
János hosszú tanulmánya jelent meg, amely-
ben mint a hálózati együttműködés sikeres 
példáját mutatja be és elemzi a magyar nyel-
vészet terén tett erőfeszítéseket. Az Akadémia 
kezdeményezésére 2001-ben nyelvi kutatóál-
lomások jöttek létre Erdélyben, Kolozsváron 
és Sepsziszentgyörgyön, Dunaszerdahelyen, 
Kárpátalján és Bécsben (Imre Samu Nyelvi 
Intézet, amely Ausztriát, Horvátországot és 
Szlovéniát „szolgálja ki”). Sajnos a Vajdaság-
ban még nem tisztázódott a helyzet ebből a 
szempontból. A dolgozat összefoglalja még 
a határainkon kívüli nyelvtudományi ered-
ményeket és további együttműködési lehe-
tőségeket is.

Végül rövidebb tanulmányokban többen 
szólnak hozzá (Salat Levente, Biri A. Zoltán, 
Tóth Károly, Csernicskó István, Csányi Erzsébet) 
a határon túli magyar tudomány fogalmához. 
Végül egy javaslatot is megfogalmaznak erre 
vonatkozóan az eddig használtakra alapozva.

A kötetet hasznos grafikonok zárják az 
MTA külső köztestületére vonatkozólag.

A harmadik kiadvány (Programtervezetek) 
tulajdonképpen egy melléklet az előbbi kö-
tethez. Arra vonatkozólag ad konkrét javas-
latokat (vagyis Kárpát-medencei kutatási 
prog  ramtervezeteket), amelyek megalapozá-
sát az előzőekben ismertetett könyv adja, és 
amelyekre vonatkozólag írta annak a könyv-
nek az előszavában Görömbei András, a bi-
zottság elnöke, hogy: „Ma már új Kárpát-
medencei magyar kutatási tervre és cselekvés-
re van szükség és lehetőség.”

Visszatérve a programtervezeteket ismer-
tető könyvre, tizenegy javaslatot találunk 
benne, de ezek közül egyesek még további 
alprogramokra vannak bontva. Csak példa-
ként említünk meg a tizenegyből egyet-kettőt, 
hogy megmutassuk a javasolt programok 
jellegzetességeit: A Kárpát-medence környezet-
védelme vagy A Kárpát-medence magyar levél-
tári, kézirat- és könyvgyűjteményeinek kutatá-
sa. Különös hangsúllyal, alprogramokkal je-
lenik meg a magyar nyelvi problematika, il-
letve a kutatások ezen a területen.

Az egyes programjavaslatokban mindenek 
előtt szerepel a szóban forgó kutatás célja, 
illetve jelentősége, a szervezeti, szervezési 
kérdések, a kutatási módszerek és a várható 
eredmények. A kutatás előirányzott idő tar-
tama szinte kivétel nélkül három év.

Tarnóczy Mariann, az MTA Határon túli 
Magyarok Titkárságának osztályvezetője a 
füzet bevezetőjében hangsúlyozza, hogy a 
programjavaslatok a környező országokbeli 
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magyar tudományosság fő erőssége minden 
bizonnyal a kiterjedt intézményhálózat és a 
népes személyi állomány.” Ugyanakkor: „…a 
romániai magyar tudományosság az egymás-
sal együttműködni képtelen intézményekbe 
széttöredezett kisebbségi tudósközösség képét 
mutatja.” Ezért: „A magyarországi támoga-
táspolitikát úgy kellene áthangolni, hogy a 
politikai klientúra építés- és presztízsszempon-
tú megközelítés helyett a mérhető, illetve a 
társadalmilag hasznosuló teljesítményt ösztö-
nözze, és rávegye az együttműködésre az erdélyi 
magyar intézményeket, kutatókat.” (Kiemelés 
a szerzőtől.)

Bíró A. Zoltán székelyföldi kutató tanul-
mányának tárgya hasonló az előbbihez, és a 
romániai magyar tudományosságra vonatko-
zólag megállapítja, „…hogy a róla kialakított/
gondolt mentális-szimbolikus keret jóval 
koherensebb, kerekebb, mint a tényleges 
szerkezet.” Tény viszont, hogy „Sokszereplős, 
sok eredményt felmutató rendszerről van szó.” 
A magyarországi támogatás „…hoz zájá rulása 
sokkal jelentősebb volt, mint ahogy az a köz-
beszédben vagy a támogatások értékelé sében 
megjelenik.” „Nem lehet azonban elhallgatni, 
hogy az eddigi támogatási gyakorlat sok 
személyes kapcsolatot, de kevés intézménye-
sített együttműködési formát termelt.”

Bitay Enikő tanulmánya a műszaki és tör-
ténelmi kutatások egy interdiszciplináris te-
rületével foglalkozik, amelybe más tudomány-
ágak is bekapcsolódtak, nevezetesen a mű-
szaki örökség kérdésével. Ténylegesen egy 
technika- és ipartörténeti programról van szó, 
amelynek célja „…az erdélyi magyar műsza-
ki örökség feltárása, tanulmányozása és vé-
delme.” Meg kell jegyeznünk, hogy nemcsak 
tervekről, de eredményekről is szó van.

Köllő Gábor igen röviden próbálja a mű-
szaki tudományok helyzetét felmérni Erdély-

ben. Legfontosabb megállapítása: „A műsza-
ki területen folytatott tudományos kutatáso-
kat nagyon nehéz leszűkíteni a romániai 
magyar közösségre.”

A szlovákiai magyar tudományosság hely-
zetét két tanulmány mutatja be, Tóth Károlyé 
és Lacza Tihaméré. Az első a történelmi vo-
natkozásokkal kezdi, amelyek során kialakult 
a mai intézményrendszer. Majd együttmű-
ködéseket, elért eredményeket mutatnak be. 
Ezeket jórészt projektek keretében folytatott 
közös kutatások során érték el. Hangsúlyoz-
za, hogy: „Az egész szlovákiai magyar tudo-
mányos élet szempontjából nagyon fontos a 
kutatók és az intézmények erkölcsi támoga-
tása Magyarország részéről.”

Köllő Gábor írásához hasonlóan rövid 
Lacza Tihamér beszámolója is a szlovákiai 
magyar reálértelmiség helyzetéről, tevékenysé-
géről, eredményeiről. „Kimondottan magyar 
tudományos műhelyekről elsősorban társada-
lomtudományi vonatkozásban beszélhetünk.” 
Természettudományokban, műszaki és orvos-
tudományi területen csak kivétele sen vannak 
magyar kutatókból álló csoportok, in kább 
egyes magyar kutatókról beszélhetünk. 

ukrajnát a magyar tudományosság vo-
natkozásában szintén két tanulmány képvi-
seli. Itt mindenek előtt meg kell állapítanunk, 
hogy nemcsak ebben a kötetben, de általában 
is a magyar tudományosság területén a kár-
pátaljai magyarság nagyobb súllyal jelentke-
zik, mint az az ottani magyarság számarányá-
ból következne, és ezt mutatja az itt olvasha-
tó két tanulmány is.

Soós Kálmán a történelmi előzmények 
ismertetésén keresztül jut el a jelenlegi helyzet 
bemutatásáig, kiemelve a beregszászi II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
szerepét, az azon belül működő Hodinka 
An tal Intézetet (nyelvészet) és a Lehoczky Ti -

vadar Intézetet (történelem és társadalomtu-
dományok). Hangsúlyozza az egységes nem-
 zetstratégia kialakításának szükségességét.

A természettudományi kutatások helyze-
tét Spenik Ottó és Jenkovszky László ismerteti 
az ezen a tudományterületen már megszokott 
rövidséggel. Elsősorban Kárpátalján, de Lem-
bergben és Kijevben is működnek magyar 
kutatók. A szerzők fontosnak tartják az MTA 
Kárpátaljai Területi Bizottságának megalaku-
lását.

A szerbiai helyzetről egy tanulmány jelent 
meg, amelyet hárman készítettek, éspedig 
Gábrity Molnár Irén, Csányi Erzsébet és Takács 
Márta. A tanulmány a jelenlegi oktatási 
helyzetképpel kezdődik, és a létező tudomá-
nyos intézményrendszer bemutatásával folyta-
tódik. A vajdasági magyar tudományosságot 
elszigeteltnek látják. Megállapítják, hogy: „A 
vajdasági magyarságnak a tudományos élet 
vonatkozásában dezorganizált intézményi 
szigetei vannak, nincsenek megfelelő szakte-
kintélyek az intézmények élén, akik megfele-
lő hatósági kompetenciák birtokában tudná-
nak eljárni a jövőképzés kérdéseiben.” 

A második részben mindenekelőtt Péntek 
János hosszú tanulmánya jelent meg, amely-
ben mint a hálózati együttműködés sikeres 
példáját mutatja be és elemzi a magyar nyel-
vészet terén tett erőfeszítéseket. Az Akadémia 
kezdeményezésére 2001-ben nyelvi kutatóál-
lomások jöttek létre Erdélyben, Kolozsváron 
és Sepsziszentgyörgyön, Dunaszerdahelyen, 
Kárpátalján és Bécsben (Imre Samu Nyelvi 
Intézet, amely Ausztriát, Horvátországot és 
Szlovéniát „szolgálja ki”). Sajnos a Vajdaság-
ban még nem tisztázódott a helyzet ebből a 
szempontból. A dolgozat összefoglalja még 
a határainkon kívüli nyelvtudományi ered-
ményeket és további együttműködési lehe-
tőségeket is.

Végül rövidebb tanulmányokban többen 
szólnak hozzá (Salat Levente, Biri A. Zoltán, 
Tóth Károly, Csernicskó István, Csányi Erzsébet) 
a határon túli magyar tudomány fogalmához. 
Végül egy javaslatot is megfogalmaznak erre 
vonatkozóan az eddig használtakra alapozva.

A kötetet hasznos grafikonok zárják az 
MTA külső köztestületére vonatkozólag.

A harmadik kiadvány (Programtervezetek) 
tulajdonképpen egy melléklet az előbbi kö-
tethez. Arra vonatkozólag ad konkrét javas-
latokat (vagyis Kárpát-medencei kutatási 
prog  ramtervezeteket), amelyek megalapozá-
sát az előzőekben ismertetett könyv adja, és 
amelyekre vonatkozólag írta annak a könyv-
nek az előszavában Görömbei András, a bi-
zottság elnöke, hogy: „Ma már új Kárpát-
medencei magyar kutatási tervre és cselekvés-
re van szükség és lehetőség.”

Visszatérve a programtervezeteket ismer-
tető könyvre, tizenegy javaslatot találunk 
benne, de ezek közül egyesek még további 
alprogramokra vannak bontva. Csak példa-
ként említünk meg a tizenegyből egyet-kettőt, 
hogy megmutassuk a javasolt programok 
jellegzetességeit: A Kárpát-medence környezet-
védelme vagy A Kárpát-medence magyar levél-
tári, kézirat- és könyvgyűjteményeinek kutatá-
sa. Különös hangsúllyal, alprogramokkal je-
lenik meg a magyar nyelvi problematika, il-
letve a kutatások ezen a területen.

Az egyes programjavaslatokban mindenek 
előtt szerepel a szóban forgó kutatás célja, 
illetve jelentősége, a szervezeti, szervezési 
kérdések, a kutatási módszerek és a várható 
eredmények. A kutatás előirányzott idő tar-
tama szinte kivétel nélkül három év.

Tarnóczy Mariann, az MTA Határon túli 
Magyarok Titkárságának osztályvezetője a 
füzet bevezetőjében hangsúlyozza, hogy a 
programjavaslatok a környező országokbeli 
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és magyarországi szakértők segítségével együt-
tesen kerültek kidolgozásra.

Megjegyezzük, hogy az adott kutatási 
területtől függően különböző mértékben, de 
feltétlenül szükség lesz az egyes programok 
megvalósításánál az egyes régiók többségi 
kutatóinak részvételére, bevonására is.

Nem kétséges – amint ezek a kiadványok 
is jelzik –, a Kárpát-medencei magyar tudo-
mányosság életében egy a korábbi munkára 
alapozó, de kétségtelenül új korszak kezdő-
dött. Az újdonságot nemcsak a programok 

keretében végzett kutatás, és az ezek kereté-
ben történő együttműködés jelenti, hanem 
a centrum–periféria modellen túllépés, a 
több központúság és hálózatos működés elő-
térbe kerülése. (Tudomány és magyarság – 
Arany János-díj és -érem: 2002–2010; Magyar–
magyar interdiszciplináris kutatások, intézmé-
nyi együttműködések lehetősége; Programterve-
zetek. Budapest, MTA Magyar Tudományosság 
Külföldön Elnöki Bizottsága, 2010.)

Berényi Dénes
az MTA rendes tagja

Fiatal kutatók
Sokak számára érdekes olvasmány és egy 
életreszóló útmutatás volt Selye János Álom-
tól a felfedezésig (Egy tudós vallomásai) című, 
ma gyar fordításban az Akadémiai Kiadónál 
1967-ben megjelent könyve, melyben a szer-
ző gazdag tapasztalati anyaggal követi végig 
a kutatóvá válás gyötrelmesen gyönyörű útját. 
Miért lesz valakiből kutató? Hogyan tartsunk 
előadást? Hogyan írjunk disszertációt? Ilyen 
kérdésekre adott választ a stresszelméletet 
kidolgozó, világhírű hazánkfia. 

Az azóta eltelt fél évszázadban újabb ki-
hívások jelentek meg, melyek a tudomány 
társadalmi szerepének növekedéséből, a fel-
sőoktatás tömegessé válásából és a kutatás 
technológiájának módosulásaiból fakadnak. 
A társadalom részéről természetes elvárás, hogy 
a kutatásokra fordított milliárdok eredménye-
ket hozzanak. Méghozzá minél hamarabb és 
minél nagyobbakat. Az oktatás felől közelít-
ve: a növekvő számú hallgatóságból hogyan 
választhatók ki azok, akikből nagy valószínű-
séggel eredményes kutatók lesznek. A fiatalok 
részéről érthető az a kívánság, hogy pályájuk 
kiszámítható legyen, ha sikerült teljesíteniük 
az egyre növekvő elvárásokat. Különösen igaz 

ez az egyre jobban specializálódó természettu-
dományok esetén. A pálya kezdetén, az „álom” 
korszakában ez még nem vetődik fel élesen, 
hiszen a rövid távú cél a fokozat megszerzése. 
A fiatal kutatónak számos megmérettetésen 
kell átesnie, amíg eljut a határozatlan idejű 
alkalmazásig. Azt is érdemes megvizsgálni, 
hogy mi lesz azokkal (a doktoráltak több 
mint felével), akik nem jutnak el a „felfede-
zésig”, nem kerülnek akadémiai vagy egye-
temi pályára.

Ezek a kérdések világszerte felmerülnek. 
A válaszok nem triviálisak, országonként és 
szakmánként is különbözhetnek, habár az 
eredményesség mérése és a tudományos mi-
nősítés rendszere sok hasonlóságot mutat. Az 
Európai Unió régóta felismerte a kérdéskör 
fontosságát, és különböző programokkal, 
projektekkel, ösztöndíjakkal, kitüntetésekkel 
és díjakkal ismeri el a fiatal kutatók kiemel-
kedő teljesítményét. Ugyanez figyelhető meg 
nemzeti szinteken is (ilyen például hazánk-
ban a Lendület program, a fiatal kutatói 
OTKA, az Akadémiai Ifjúsági díj stb.).

 A fiatal kutatók különleges problémáival, 
pályájuk kezdetével foglalkozik a Mosoniné 
Fried Judit és Tolnai Márton szerkesztésében 
megjelent tanulmánykötet, tíz szerző tíz ta-

nulmánya. A szerkesztők az MTA Kutatás-
szervezési Intézet vezető munkatársai, a szer-
zők nagy része munkatársaik és tanítványaik 
köréből került ki. A hazai helyzet áttekinté-
sének alapjául a Fiatal kutatók: doktori képzés 
és életpályamodellek című, a Nemzeti Kutatá-
si és Technológiai Hivatal által finanszírozott 
projekt szolgált (2007–2010). A szerzők ér-
deklődése és szakmai tapasztalata változatos 
képet mutat, úgyszintén az alkalmazott meg-
közelítés is. A témától függően hosszabb-rövi-
debb irodalmi összefoglaló, nemzetközi kite-
kintés jellemző valamennyi tanulmányra. A 
hazai helyzet vizsgálatánál részletes statisztikai 
adatok, strukturált és kötetlen interjúk, fel-
mérések kerülnek bemutatásra. 

Az első tanulmányok a probléma elméle-
ti kérdéseit tárgyalják, nem kerülve meg azt 
a kérdést, hogy mennyire tekinthetők szocio-
lógiai értelemben külön csoportnak a fiatal 
ku tatók. Arra is választ keres, hogy mi a tudo-
mányos siker, és elérését hogyan lehet előse-
gíteni (Palló Gábor). A következő tanulmány 
bemutatja egy szokásos kutatói életpálya főbb 
állomásait, különös tekintettel a fo kozatszerzés 
utáni évekre. Az út eleje látszólag egyszerű: 
témaválasztás, doktori iskola, a PhD-fokozat 
megszerzése, a „postdoc” szakasz. Utóbbit sok 
fiatal kutató hosszabb-rövidebb ideig külföl-
dön tölti. Ezután az út elkeskenyedik. A fia-
tal kutatónak, akinek akkorra tipikusan csa-
ládja is van, döntenie kell a további külföldi 
tar tózkodás és a hazatérés között. A döntést 
ne hezíti a betölthető álláshelyek alacsony szá-
ma (Moso niné Fried Judit). Nem véletlen, 
hogy külön fejezet foglalkozik a határozatlan 
idejű alkalmazás (szokásos angol kifejezéssel 
a tenure) problematikájával, a különböző 
országok gyakorlatával (Palló Gábor). 

A további tanulmányok sokrétűen és rész-
letesen elemzik a konkrét magyar csoporto-

kon, leginkább biológus PhD-hallgatókon, 
illetve doktoráltakon végzett felmérések ered-
ményeit. A választást az indokolja, hogy a 
természet tudományi doktori iskolák hallgatói 
közül a biológusok aránya a legnagyobb. Négy, 
egymást némiképp átfedő tanulmány elem-
zi részletesen a fiatal biológusok életpályáját. 
Mund Katalin az ELTE TTK Biológiai Isko-
la oktatóival és hallgatóival készített interjúk 
és felmérések alapján azokat a körülményeket 
és feltételeket vizsgálja, melyek a doktorandu-
szok napi munkáját befolyásolják. Két továb-
bi tanulmány foglalkozik a tudományos fo-
kozatot szerzett fiatal biológusok életpályájá-
nak alakulásával (Pálinkó Éva, továbbá Hor-
váth Dániel és Pálinkó Éva). Utóbbi munka 
122 doktorált fiatal kutató pályájának alaku-
lását mutatja be, kérdőíves felmérés alapján. 
A fokozat megszerzése után a biológusok több 
mint kétharmada helyezkedett el a kutatás-
ban és az oktatásban, nagyrészt költségvetési 
intézményekben. Piacorientált intézmények-
hez csak tíz százalékuk került. 

Fábry György tanulmánya – amely nem 
korlátozódik a biológusokra – arra a kérdés-
re keres választ, hogy mit ér a PhD-fokozat 
a munkaerőpiacon. Felhívja a figyelmet arra, 
hogy a fokozat szerzés nem tekinthető egyedül 
a kutatói életpályára szóló „belépőnek”; a 
ma gasabb szintű tudás és a szakmai kapcso-
latrendszer megszerzése révén hasznos a nem 
egyetemi/akadémiai karrierek építése szem-
pontjából is. 

Az utóbbi években kinyíltak a határok a 
fiatalok előtt. Ezt tárgyalja az a fejezet, mely 
a fiatal kutatók szempontjából foglalja össze 
az Európai Kutatási Térségre vonatkozó leg-
fontosabb ismereteket, dokumentumokat 
(Cse hó Julianna). Ugyancsak figyelemre mél-
tó a Közép-Európai Egyetemen oktató ame-
rikai docens (Erin K. Jenne) tanulmánya, 




