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az MTA rendes tagja,

az MTA Titkársága, Debreceni Egyetem
palinkas.jozsef@titkarsag.mta.hu

Az erkölcsi értékek és normák, az etika elvei 
a társadalom minden területén alapvetőek. 
Valójában erkölcsi gondolkodás és szabály-
rendszer nélkül tartósan nem létezhet embe-
ri közösség. Az egyszerű társadalmakban ez 
elsősorban egy olyan természetes módon 
kialakult rend, amelyet megélnek, és nem 
vizsgálnak; így nem is nevezhetjük etikának. 
A közösség fejlődése során azonban a filozófia 
– minden tudomány alapja – az etikát, a 
morális vélekedést, a filozófiai gondolkodás 
részévé tette, ahogyan az évezredekkel ezelőtt 
kialakult, a nagy világvallások tanai is meg-
fogalmaztak alapvető erkölcsi normákat. 

Ezek után joggal kérdezhetnénk, hogy a 
tudomány etikájával miért csak most foglal-
kozunk? Egyrészt, mert a modern értelemben 
vett tudomány, és különösen a mai, „ipari 

Ezt a hajlamot a körülmények kihívásai 
is erősíthetik, így a tudományetika kérdései 
a publikációs kényszertől kezdve a tudomány-
ban elérhető sztárságig nagyon sok célt, elvá-
rást érintenek. A publikációs kényszer alatt 
azt értem, hogy a kutatókat – de már a PhD-
hallgatókat is – a finanszírozástól az előmene-
telig szinte minden arra szorítja, hogy mi nél 
hamarabb, minél gyorsabban publikál janak, 
és ez, értelemszerűen, nem éppen a tudo-
mányetikai szabályok feltétlen betartásának 
irányába hat. De a kényszerek mellett említ-
hetem a személyes ambíciót is, a hírnév és 
elismertség iránti természetes vagy túlzó vá-
gyat, amely ugyancsak afelé mozdítja el a 
ku tatókat, hogy előbb inkább valamelyik 
újság címlapján jelentsék be nagy felfedezé-
seiket, mint a szigorú szűrőt alkalmazó tudo-
mányos folyóiratok hasábjain.

A tudományt ma sokan elsősorban pén-
zért, legtöbben megélhetésért, biztos egzisz-
tenciáért, munkaként és nem csupán kíván-
csiságból vagy kedvtelésből művelik. A világ 
egyes részein a tudomány művelőit jól, sztár-
jait kiemelkedően fizetik meg. Az ehhez 
kapcsolódó elvárások, az előmenetel és siker 
kényszere a tudományerkölcs érvényesülését 
ugyancsak gyengítheti.

A gazdasági előny keresése és a tudomány 
értékrendje sincs magától értetődő összhang-
ban. Mára a tudomány és a tudomány ered-
ményeire épülő fejlesztés olyan mértékben 
vált a gazdaság sikerfeltételévé, hogy a tudo-
mány szigorú szabályainak betartása tehernek 
tűnik. Ha csak a reklámokat tekintjük, el-
gondolkoztató, hányszor halljuk, hogy a 
tudomány eredményeivel vagy szakkifejezé-
seivel reklámoznak termékeket. Korántsem 
biztos, hogy ezek a „tudományos” vizsgálatok 
valóban tudományosak, szakmailag és etikai-
lag megalapozottak. 

Ahhoz, hogy kellően biztosak lehessünk 
abban, hogy a tudomány minden esetben 
hiteles és megbízható, kutatásokkal doku-
mentált és igazolt állításokat tesz, a 21. szá-
zadban foglalkozni kell a tudomány műve-
lésének etikai kérdéseivel. Jogi kérdéseivel már 
régóta foglalkozunk, a jog és etika viszonyával, 
szétválasztásával vagy átfedésével már jóval 
kevesebbet. Pedig a jog és az etika rendje csak 
összekapcsolódva, együtt tud segíteni abban, 
hogy a tudomány intézményrendszerei meg-
felelően működjenek, hogy tudós és tudo-
mány valóban azt adja a társadalomnak, ami 
annak javát szolgálja. 

 Magyar Tudományos Akadémia elkészí-
tette a Tudományetikai kódexet. Köszönöm 
ezt a Tudományetikai Bizottságnak és a Tu-
dományetikai Bizottság elnökének, Fésüs 
Lászlónak, aki a Magyar Tudományos Aka-
démiát olyan nemzetközi szervezetekben is 
képviseli, amelyek a tudományetika kérdései-
vel hangsúlyosan foglalkoztak az utóbbi 
években. 

Ha elolvassuk ezt a Tudományetikai kó
dexet, kissé meglepődünk, amikor azt találjuk 
a tudományos kutatás etikai alapelvei között, 
hogy: tisztesség, megbízhatóság, objektivitás, 
pártatlanság és függetlenség, nyitottság, gondos
ság, elfogulatlanság, felelősség. Egyetemes érté-
keket, amelyekről azt gondolnánk, maguktól 
értetődő az elfogadásuk és követésük a tudo-
mányban éppúgy, mint bármelyik emberi 
közösségben. 

Ugyanakkor szükség van annak pontos 
meghatározására, hogy a fenti fogalmak a 
kutatások folyamatában és az eredmények 
közlésében pontosan mit jelentenek. A Tudo
mányetikai Kódex kimondja, hogy ezek mit 
jelentenek, kitűzve az egységes értelmezés 
kereteit. Mindennek az a célja, hogy a tudo-
mányban ne lehessen olyan eredményeket 

* A Tudományetika Európában és Magyarországon című 
konferencián (2013. október 24.) elhangzott előadás 
szerkesztett változata.

mé retű” tudomány egy meglehetősen fiatal 
jelenség: modern értelemben vett tudomány-
ról két-háromszáz éve, ipari méretű 
tudomány ról pedig csupán hatvan-hetven 
éve beszélhetünk. Másrészt, mert a tudo-
mányerkölcs megbízhatóságán, a tudomány 
eredményeinek hitelességén ma emberek 
élete, ha nem az emberiség egészének léte 
múlhat. 

A tudomány kezdeti korszakában – egy-
részt mert kevesen művelték, másrészt, akik 
művelték, azok számára morális vonatkozásai 
maguktól értetődők voltak – a tudományeti-
kai kérdések nyilván nem merültek föl olyan 
élesen és sürgetően, ahogyan ma, amikor a 
tudomány versennyé vált. A versenyben pedig 
az egyéni győzni akarás és a közös erkölcsi 
elvek könnyen konfliktusba kerülnek. Ilyen-
kor a verseny megnyerése érdekében a résztve-
vők hajlamosak a maguk számára előnyösen 
újraértelmezni a szabályokat, és elmenni egé-
szen az erkölcsi határokig, néha azokon is túl. 
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Albert Einstein

Bevezetés

A tudományetika a kutatói felelősség, az elért 
kutatási eredmények hitelessége és a tudomá-
nyos világ felé megnyilvánuló társadalmi 
bizalom viszonyrendszereiben jelenik meg. 
Az utóbbi években egyre több tudományeti-
kai probléma, nehezen megválaszolható kér-
dés és konfliktus foglalkoztatja mind a nem-
zetközi tudományos közvéleményt, mind a 
társadalom széles rétegeit. Jól érzékelteti ezt 
a Science 2023. szeptember 20-i, egyébként 
nem ilyen kérdésekre kihegyezett száma. A 
főszerkesztői üzenetet Standing up for GMOs 
címmel jegyzők (élükön Bruce Alberts, az 
USA nemzeti akadémia korábbi elnöke) a 
GMO-ellenes világkampányt elítélve tiltakoz-
nak sok ezer, az ilyen értelmű nyilatkozatot 
aláíró kutató nevében. Írás szól egy nem meg-
felelő etikai eljárás alapján végzett transzgeni-
kus rizskutatás projektről. Az olasz kutatói 

elit tiltakozik a kormányuk által engedélyezett 
őssejtterápiás eljárás bevezetése ellen. Az 
orvosbiológiai kísérletek legfontosabb etikai 
vonatkozásait szabályozó Helsinki deklaráció 
tervezett változtatásainak veszélyeire figyel-
meztet egy szerző. Hírül adják, hogy leleple-
ződött a híres kínai vasúttervező, aki mások-
kal íratott cikkekkel szeretett volna bekerülni 
a kínai tudományos akadémia tagjai közé. 
Kritika éri a titkolózó és szubjektív peer review 
tudományos közleménybírálati rendszereket. 
Aggodalom fogalmazódik meg a dual use 
research (terrorizmusra is használható bioló-
giai anyagok kutatása) túlzott titkos szolgálati 
ellenőrzése kapcsán. Elemzés olvasható a tu-
domány és a vallás viszonyáról, a darwini tanok 
megkérdőjelezésének növekvő veszélyeiről.  

A fenti példák alapján is fontos látnunk, 
hogy a nemzetközi tudományetikai közösség 
megkülönböztet külső (external) és belső (in
ternal) tudományetikát. Az előbbi a széles 
ér telemben vett tudományetikát, a tudomány 
és a társadalom kapcsolatának kérdéseit, a 
kutatás általános etikai és társadalmi össze-
függéseit, az alapvető emberi jogok és értékek 
védelmét, a kutatás szabadsága kérdéseit fedi 
le. A „belső” tudományetika a kutatói „integ-

* A Tudományetika Európában és Magyarországon című 
konferencián (2013. október 24.) elhangzott előadás 
szerkesztett változata.
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tudományos eredménynek föltüntetni, amelyek 
nem azok, ne lehessen hitelesnek feltüntetni 
azt, ami nem az, ne lehessen mások eredmé-
nyeit sajátunknak feltüntetni, vagy „újrafelfe-
dezni”, ne lehessen a tudományt arra használ-
ni, amire nem való, és persze rendkívül fon tos 
az is, hogy ezeket a szabályokat egységesen ér
telmezzük. 

Az erkölcs, az etika kérdései természetesen 
nem csupán az Akadémián merülnek fel, 
hanem az egész magyar tudományos életben. 
Az Akadémia, amelynek törvény teszi közfel-
adatává, hogy őrködjön a tudományos élet 
tisztasága fölött, a Tudományetikai kódex 
megalkotásával jelentős lépést tett. Egyúttal 
bízvást remélhető, hogy éppen a mai és ha-
sonló tanácskozások juthatnak olyan követ-
keztetésre, hogy Magyarországon a Magyar 
Tudományos Akadémia Tudományetikai 
kó dexéből kiindulva, arra építve ki kell, hogy 
alakuljon a tudományetika általános szabá-
lyozási és eljárási rendje. 

A tudományos közösségnek a tudomá-
nyos verseny, a tudományos hitelesség és a 
tudomány általi gazdasági haszon elvárásaira 
és kihívásaira együttes és erkölcsös választ kell 
adnia. Olyan választ, amelyet nem pusztán 
a büntetéstől való félelem, hanem a valódi 
bensővé tétel irányít. Nem hihetjük úgy, hogy 

bármely nagyobbnak vélt cél érdekében az 
etikát részletkérdésnek tekintjük, és nem 
bízhatjuk a tudomány erkölcsét az embertől, 
a kutatótól független szabályozókra. Az etika, 
az én felfogásom szerint, alapeleme a társada-
lomnak, amelyet kultúrává, és a tudomány-
nak, amelyet értékké tesz. 

Bízom abban, hogy a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia és a kutatással foglalkozó 
szervezetek, az egyetemek és más kutatóintéze-
tek partnerek lesznek abban, hogy Magyaror-
szágon létrejöjjön egy egységes tudományeti-
kai szabályrendszer és eljárásrend. Az Aka dé-
mia Tudományetikai kódexe, amely egyébként 
Európában és a világon az elsők között alkot-
tunk meg, jó alapot szolgáltat erre. 

Remélem, hogy a most kezdődő konfe-
rencia során előadóink rávilágítanak a tudo-
mányetika általános és speciális szempontjai-
ra, azokra a kérdésekre is, amelyekkel elsősor-
ban az adott területen dolgozók találkoznak, 
de hasznos lehet más területek kutatói szá-
mára is. Eredményes tapasztalatcserét és bölcs, 
iránymutató megfontolásokat kívánok mind-
ehhez!

 
Kulcsszavak: tudományetika, etikai kódex, 
etikai eljárás, tudományos verseny, a tudomány 
finanszírozása, gazdaság és tudomány
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ritást”, a tudományos kutatás erkölcsi szabá-
lyait és önszabályozását, a kutatással kapcso-
latos viselkedési normákat és azok megszegé-
sének kérdéseit taglalja, gyökerei a tudomány 
belső autonómiájából vezethetőek le. E két 
terület között nincs éles határ. A kutatói 
szabadság értelmezése része a kutatói önsza-
bályozásnak, illetve a kutatómunkával kapcso-
latos viselkedési normasértés károkat okozhat 
a társadalomnak, veszélyeztetheti tagjai 
egészségét és jólétét. 

A széles értelemben vett „külső” tudományetika 

A tudományos kutatás és technológiai fejlő-
dés folyamatosan vezet olyan eredményekre, 
amelyek hasznosítása során újabb és újabb 
etikai problémák vetődnek fel – napjainkban 
különösen így van ez az orvosbiológiai kuta-
tások területén (klónozás, őssejtterápia, geno-
mikai diagnosztika, génmódosított növények 
termesztése és fogyasztása, szintetikus bioló-
gia, biológiai terrorizmus). Nehezíti a felvető-
dő problémák racionális megközelítését, hogy 
a tudományos fejlődés adta új lehetősé gek 
szakmai és etikai vonatkozásainak megvita-
tása és értelmezése a társadalommal, a politi-
kai döntéshozókkal esetleges, sokszor siker-
telen. Országonként eltérő értelmezéssel, elté rő 
sza bályozással és gyakorlattal találkozunk – 
még Európában, az Európai Unión belül is. 
Azt is látnunk kell, hogy a kutatók nyílt fele-
lősségvállalása, tudományetikai kér désekben 
való képzettsége, jártassága és meg nyilvánulási 
hajlandósága sem elegendő mértékű.

Hosszú ideje működnek a világ és európai 
szervezetek, melyek feladata, hogy állásfogla-
lásaikkal segítsék a politikai döntéshozók és 
a kutatók eligazodását a széles értelemben vett 

„külső” etikai kérdésekben. Az UNESCO 
Com mission on the Ethics of Scientific Knowl
edge and Technology (COMEST, alapítva 

1998-ban)  szervezete rendszeresen fogalmaz 
meg álláspontokat, legutóbb többek között 
az emberi jogok, a környezet, a klíma, a na-
notechnológiai kutatások tudományetikai 
kérdéseiről. Az ICSU (International Council 
of Science) Freedom and Responsibility in the 
Conduct of Science bizottsága a kutatás szabad-
ságának kérdéseire koncentrál. A World Med
ical Association (WMA) által 1964-ben meg-
fogalmazott Helsinki Declaration az embere-
ken végzett kutatások etikájának alapdoku-
mentuma, amelynek megújítása napirenden 
van. Az Európa Tanács testülete, az 1992-től 
működő Steering Committee on Bioethics 
(CDBI) szerepe meghatározó Európában az 
orvosi és biológiai kutatások etikai szabályozá-
sában; itt született meg 1997-ben az Oviedói 
Emberjogi és Orvos biológiai Konvenció, ame-
lyet eddig huszonhét európai ország – köztük 
Magyarország – írt alá. A CDBI a kötelezően 
alkalmazandó do kumentumok (az emberi 
klónozás tiltása, a szervkereskedelem tiltása, 
az orvosbiológiai kutatások szabályozása, a 
genetika vizsgálatok szabályozása egészség-
ügyi célokra) mellett ajánlások sorát tette 
közé többek között a xenotranszplantációról, 
az elmebetegek jogai nak védelméről, a humán 
biológiai anyagokkal történő kísérletekről. Jól 
ismertek és hazánkban is kötelezően betar-
tandóak az Európai Unió direktívái humán 
vizsgálatokra, gyógyszerkipróbálásokra, állat-
kísérletekre, sőt legújabban a genom változ-
tatásával járó sejtbiológiai kísérletekre is.

Megítélésem szerint eljött az ideje a tudo
mányetika általános kérdéseivel rendszeresen 
foglalkozó hazai testület létrehozásának, amely 
a hasonló nemzetközi testületek tevékenysé-
gére is figyelemmel állást foglal a különösen 
nagy vitát és társadalmi érdeklődést kiváltó 
tudományos kérdések társadalmi és etikai 
vonatkozásairól, munkájába bevonja a hazai 

tudományetikai kutatási műhelyek szakembe-
reit, tanácsadói tevékenységet végez a Parla-
ment és a kormányzat számára, biztosítja a 
tudományetika nemzetközi testületei és a 
hazai közvélemény felé kiérlelt magyar állás-
pontok megjelenítését. Több országban mű-
ködik ilyen, jelentős szakmai tekintélyt kiví-
vott testület, például a Holland Tudományos 
Akadémia gondozásában a Commission on 
General Ethics Issues. Törvényben rögzített ta-
nácsadói szerepe alapján az MTA a leginkább 
alkalmas arra, hogy létrehozza és működtes-
se a megfelelő hazai testületet.

„Belső” tudományetika, a kutatói integritás 

Világszerte aggasztó jelenség, hogy terjed a 
kutatási etikába ütköző viselkedés. A publiká-
ciós kényszer, a kutatók tudományos értékelé-
sében túlzottan előtérbe kerülő mérőszámok 
mecha nikus alkalmazása és az ezzel kapcso-
latos ügyeskedés, az egyre keményebb verseny 
a kutatást támogató for rásokért, továbbá az 
internet nyújtotta szinte korlátlan lehetőségek 
kísértéseinek nem minden kutató tud ellen-
állni. A tudományetikai vétségek gyakoribbá 
válása tudományetikai kódexek, ajánlások, 
szabályozások sorának megszületését váltotta 
ki, egyre növekszik a figyelem és az erre irányu-
ló aktivitás a nem zetközi tudományos szerve-
zetekben. Az egyes országokban igen eltérő 
igényesség és gyakorlat tapasztalható – szá-
mos országban alakultak nemzeti tudomány-
etikai testületek, szervezetek az adott tudo-
mányos akadémia, a felsőoktatás és a kutatás-
finanszírozók részvételével (Kanada, Egyesült 
Királyság, Hollandia, Finnország stb.). 

Az európai tudományos közösség legfon-
tosabb és legfrissebb alapdokumentuma az 
All European Academies (ALLEA) és a Euro
pean Science Foundation  (ESF, ami időköz-
ben Science Europe néven folytatja munkáját) 

gondozásában, többéves szakértői bizottsági 
munkával létrejött és 2011-ben megjelent The 
European Code of Conduct for Research In
tegrity (URL1). A dokumentum kiindulópont-
ja – a társadalomért és az emberiség jólétéért 
való kutatói etikai felelősség fontosságának 
hangsúlyozása után – annak egyértelművé 
té tele, hogy ez az európai kódex a kutatói 
integritás azon standardjairól szól, amelyeket 
a kutatómunka végzése során be kell tartani. 
Ezek a szabályok alapvetőek és általánosak, 
nem függhetnek kulturális és társadalmi 
környezettől vagy a helyi viszonyoktól és 
kompromisszumoktól, ugyanakkor nem 
törvények, hanem az önszabályozás eszközei.

Az MTA Tudományetikai kódexét a Tudo-
mányetikai Bizottság (TeB) által előkészített 
és a tudományos osztályok javaslatait tartal-
mazó dokumentum ként a 2010. évi májusi 
Közgyűlés fogadta el (olvasható magyarul és 
angolul az MTA honlapján). A kódex az 
európai alapdokumentummal összevethető, 
a preambulumában is leírt elveken alapul, de 
több vonatkozás ban eltér attól. Az MTA fele-
lősséget vállal a hazai tudományos és kutatói 
világ erkölcsi értékeinek megőrzéséért. A kó-
dex nem használja a kutatói integritás fogal-
mát (az MTA osztályainak többsége szerint 
ez a magyar nyelv ben nem egyértelmű jelen-
tésű), hanem a tudományos kutatás erkölcsi 
és etikai alapelveiről szól. Ezek a tisztesség, 
meg bízhatóság, objektivitás, pártatlanság és 
függetlenség, nyitottság, gondosság, elfogu-
latlanság, felelősség, önzetlen és elfogulatlan 
részvétel a tudományos közéletben. Egyértel-
mű eligazítást ad a kutatási program tervezésé-
hez és a megvalósítás során követendő gyakor-
lathoz. Világosan leszögezi, hogy az ered mé-
nyek teljességén alapuló, elfogulatlan, a valós 
kutatási aktivitás alapján megadott szerzőkkel 
és megfelelő idézéssel elkészített tudományos 
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ritást”, a tudományos kutatás erkölcsi szabá-
lyait és önszabályozását, a kutatással kapcso-
latos viselkedési normákat és azok megszegé-
sének kérdéseit taglalja, gyökerei a tudomány 
belső autonómiájából vezethetőek le. E két 
terület között nincs éles határ. A kutatói 
szabadság értelmezése része a kutatói önsza-
bályozásnak, illetve a kutatómunkával kapcso-
latos viselkedési normasértés károkat okozhat 
a társadalomnak, veszélyeztetheti tagjai 
egészségét és jólétét. 

A széles értelemben vett „külső” tudományetika 

A tudományos kutatás és technológiai fejlő-
dés folyamatosan vezet olyan eredményekre, 
amelyek hasznosítása során újabb és újabb 
etikai problémák vetődnek fel – napjainkban 
különösen így van ez az orvosbiológiai kuta-
tások területén (klónozás, őssejtterápia, geno-
mikai diagnosztika, génmódosított növények 
termesztése és fogyasztása, szintetikus bioló-
gia, biológiai terrorizmus). Nehezíti a felvető-
dő problémák racionális megközelítését, hogy 
a tudományos fejlődés adta új lehetősé gek 
szakmai és etikai vonatkozásainak megvita-
tása és értelmezése a társadalommal, a politi-
kai döntéshozókkal esetleges, sokszor siker-
telen. Országonként eltérő értelmezéssel, elté rő 
sza bályozással és gyakorlattal találkozunk – 
még Európában, az Európai Unión belül is. 
Azt is látnunk kell, hogy a kutatók nyílt fele-
lősségvállalása, tudományetikai kér désekben 
való képzettsége, jártassága és meg nyilvánulási 
hajlandósága sem elegendő mértékű.

Hosszú ideje működnek a világ és európai 
szervezetek, melyek feladata, hogy állásfogla-
lásaikkal segítsék a politikai döntéshozók és 
a kutatók eligazodását a széles értelemben vett 

„külső” etikai kérdésekben. Az UNESCO 
Com mission on the Ethics of Scientific Knowl
edge and Technology (COMEST, alapítva 

1998-ban)  szervezete rendszeresen fogalmaz 
meg álláspontokat, legutóbb többek között 
az emberi jogok, a környezet, a klíma, a na-
notechnológiai kutatások tudományetikai 
kérdéseiről. Az ICSU (International Council 
of Science) Freedom and Responsibility in the 
Conduct of Science bizottsága a kutatás szabad-
ságának kérdéseire koncentrál. A World Med
ical Association (WMA) által 1964-ben meg-
fogalmazott Helsinki Declaration az embere-
ken végzett kutatások etikájának alapdoku-
mentuma, amelynek megújítása napirenden 
van. Az Európa Tanács testülete, az 1992-től 
működő Steering Committee on Bioethics 
(CDBI) szerepe meghatározó Európában az 
orvosi és biológiai kutatások etikai szabályozá-
sában; itt született meg 1997-ben az Oviedói 
Emberjogi és Orvos biológiai Konvenció, ame-
lyet eddig huszonhét európai ország – köztük 
Magyarország – írt alá. A CDBI a kötelezően 
alkalmazandó do kumentumok (az emberi 
klónozás tiltása, a szervkereskedelem tiltása, 
az orvosbiológiai kutatások szabályozása, a 
genetika vizsgálatok szabályozása egészség-
ügyi célokra) mellett ajánlások sorát tette 
közé többek között a xenotranszplantációról, 
az elmebetegek jogai nak védelméről, a humán 
biológiai anyagokkal történő kísérletekről. Jól 
ismertek és hazánkban is kötelezően betar-
tandóak az Európai Unió direktívái humán 
vizsgálatokra, gyógyszerkipróbálásokra, állat-
kísérletekre, sőt legújabban a genom változ-
tatásával járó sejtbiológiai kísérletekre is.

Megítélésem szerint eljött az ideje a tudo
mányetika általános kérdéseivel rendszeresen 
foglalkozó hazai testület létrehozásának, amely 
a hasonló nemzetközi testületek tevékenysé-
gére is figyelemmel állást foglal a különösen 
nagy vitát és társadalmi érdeklődést kiváltó 
tudományos kérdések társadalmi és etikai 
vonatkozásairól, munkájába bevonja a hazai 

tudományetikai kutatási műhelyek szakembe-
reit, tanácsadói tevékenységet végez a Parla-
ment és a kormányzat számára, biztosítja a 
tudományetika nemzetközi testületei és a 
hazai közvélemény felé kiérlelt magyar állás-
pontok megjelenítését. Több országban mű-
ködik ilyen, jelentős szakmai tekintélyt kiví-
vott testület, például a Holland Tudományos 
Akadémia gondozásában a Commission on 
General Ethics Issues. Törvényben rögzített ta-
nácsadói szerepe alapján az MTA a leginkább 
alkalmas arra, hogy létrehozza és működtes-
se a megfelelő hazai testületet.

„Belső” tudományetika, a kutatói integritás 

Világszerte aggasztó jelenség, hogy terjed a 
kutatási etikába ütköző viselkedés. A publiká-
ciós kényszer, a kutatók tudományos értékelé-
sében túlzottan előtérbe kerülő mérőszámok 
mecha nikus alkalmazása és az ezzel kapcso-
latos ügyeskedés, az egyre keményebb verseny 
a kutatást támogató for rásokért, továbbá az 
internet nyújtotta szinte korlátlan lehetőségek 
kísértéseinek nem minden kutató tud ellen-
állni. A tudományetikai vétségek gyakoribbá 
válása tudományetikai kódexek, ajánlások, 
szabályozások sorának megszületését váltotta 
ki, egyre növekszik a figyelem és az erre irányu-
ló aktivitás a nem zetközi tudományos szerve-
zetekben. Az egyes országokban igen eltérő 
igényesség és gyakorlat tapasztalható – szá-
mos országban alakultak nemzeti tudomány-
etikai testületek, szervezetek az adott tudo-
mányos akadémia, a felsőoktatás és a kutatás-
finanszírozók részvételével (Kanada, Egyesült 
Királyság, Hollandia, Finnország stb.). 

Az európai tudományos közösség legfon-
tosabb és legfrissebb alapdokumentuma az 
All European Academies (ALLEA) és a Euro
pean Science Foundation  (ESF, ami időköz-
ben Science Europe néven folytatja munkáját) 

gondozásában, többéves szakértői bizottsági 
munkával létrejött és 2011-ben megjelent The 
European Code of Conduct for Research In
tegrity (URL1). A dokumentum kiindulópont-
ja – a társadalomért és az emberiség jólétéért 
való kutatói etikai felelősség fontosságának 
hangsúlyozása után – annak egyértelművé 
té tele, hogy ez az európai kódex a kutatói 
integritás azon standardjairól szól, amelyeket 
a kutatómunka végzése során be kell tartani. 
Ezek a szabályok alapvetőek és általánosak, 
nem függhetnek kulturális és társadalmi 
környezettől vagy a helyi viszonyoktól és 
kompromisszumoktól, ugyanakkor nem 
törvények, hanem az önszabályozás eszközei.

Az MTA Tudományetikai kódexét a Tudo-
mányetikai Bizottság (TeB) által előkészített 
és a tudományos osztályok javaslatait tartal-
mazó dokumentum ként a 2010. évi májusi 
Közgyűlés fogadta el (olvasható magyarul és 
angolul az MTA honlapján). A kódex az 
európai alapdokumentummal összevethető, 
a preambulumában is leírt elveken alapul, de 
több vonatkozás ban eltér attól. Az MTA fele-
lősséget vállal a hazai tudományos és kutatói 
világ erkölcsi értékeinek megőrzéséért. A kó-
dex nem használja a kutatói integritás fogal-
mát (az MTA osztályainak többsége szerint 
ez a magyar nyelv ben nem egyértelmű jelen-
tésű), hanem a tudományos kutatás erkölcsi 
és etikai alapelveiről szól. Ezek a tisztesség, 
meg bízhatóság, objektivitás, pártatlanság és 
függetlenség, nyitottság, gondosság, elfogu-
latlanság, felelősség, önzetlen és elfogulatlan 
részvétel a tudományos közéletben. Egyértel-
mű eligazítást ad a kutatási program tervezésé-
hez és a megvalósítás során követendő gyakor-
lathoz. Világosan leszögezi, hogy az ered mé-
nyek teljességén alapuló, elfogulatlan, a valós 
kutatási aktivitás alapján megadott szerzőkkel 
és megfelelő idézéssel elkészített tudományos 



649

Magyar Tudomány • 2014/6

648

Fésüs László • Tudományetikai kihívások és válaszok…

közlemény az  elsődleges eszköz, amellyel a 
kutató eredményeiről számot ad.  

A kódexeknek szólniuk kell a kutatáseti
kai normák megsértésének legsúlyosabb formái
ról. A koholmány (fabrication, a minden 
alapot nélkülöző eredmények közlése), a 
hamisítás (falsification, az adatok vagy ered-
mények manipulálása, megváltoztatása vagy 
szándékos elhallgatása) és a plágium (plagia
rism, a mások ötleteinek, eredményeinek, 
szavainak, szövegeinek tudatos átvétele és 
sa játként való feltüntetése) egyformán van-
nak definiálva szerte a világon. Ha sonló súlyú 
vétségként kezeli a hazai kódex, eltérően az 
európaitól, a személyes befolyáso lást, a sze-
mélyek méltóságát sértő befolyásolási kísér-
letet (pl. előnyös állásfoglalás kikényszerítése, 
a kutatóval függelmi viszonyban lévők megfé-
lemlítése, a kutatás szabadságának indokolat-
lan korlátozása, a hivatkozások személyes 
presszióval történő gyarapításának kísérlete). 

Az etikai szabályok megsértésének gyanúja 
esetén lefolytatandó eljárás szabályait a nemzet-
közi gyakorlat szerint szabályozza az MTA-
kódex – beleértve az etikai vizsgálat alapelve-
it, a folyamat belső feddhetetlenségének és 
szabályosságának biztosítását. Vétség gyanú-
ja esetén az eljárás megindításának és lefolyta-
tásának kötelezettsége mindig azt az intéz-
ményt (egyetem, kutatóintézet vagy más 
intézmény) terheli, ahol az ilyen vétség elkö-
vetésének gyanújába került kutató dolgozik. 
Kívánatos tehát, hogy az etikai eljárást lefoly-
tató intézmények rendelkezzenek etikai bi-
zottsággal a vizsgálat lefolytatására, vagy 
amennyiben ilyen nincs, ilyen esetben állít-
sanak fel ad hoc bizottságo kat. Az MTA dok-
tori eljárást érintő esetekben az elsődleges 
fó rum az MTA TeB. Ehhez a testülethez 
elv ben bárki fordulhat tudományetikai pa-
nasszal, ám a TeB általában akkor vállalja fel 

az elsődleges eljárást, ha több intézmény érin-
tett a panaszban, ha a bepana szolt köztestü-
leti tag, illetve ha nem az, akkor önként alá-
veti magát az eljárásnak. Fontos, a nemzet-
közi elvárásoknak is eleget tevő lehetőség, 
hogy az MTA TeB fellebbezési fórum más 
intézmények első fokon ho zott döntései vel 
szemben. A TeB első fokon hozott dön tései 
esetében fellebbezési fórumként az MTA 
Elnöksége jár el.

Világszerte elfogadott alapelv: ha kutató 
etikai vétséget követ el, tette váljon nyilvánossá. 
Alapesetben tehát a határozatok nyilvánosak, 
ettől akkor lehet eltérni, ha a nyilvánosságra 
hozatal egy el nem marasztalt személy szemé-
lyiségi jogait sérti. Az etikai vétség szankcioná-
lása, a nyilvánosságra hozatalon túl, a cselek-
mény súlyosságától függ, és az a munkáltató 
vagy az érintett szervezet hatásköre. A TeB az 
etikai vétség megállapítá sa után, amennyiben 
ezt szükségesnek tartja, a vétségről külön ér-
tesíti az elkövető intézményét vagy szerveze-
tét, ahol szankcionáló döntés születhet.

A hazai tapasztalatok összességükben is azt 
mutatják, hogy a megismert tudományetikai 
vétségek és eljárások száma növekedőben van 
Magyarországon is. Ezek között kiemelkedő 
a plágiumesetek aránya, de vannak más sú-
lyos, illetve kevésbé súlyos vétségek is. Megíté-
lésem szerint intézményeink jó részét váratla-
nul érte, éri egy-egy konkrét tudományetikai 
ügy megjelenése, nem alakult ki egységes el-
járási rend és szemlélet. A Tudományetikai 
kódex nem törvény, nem jogi norma, hanem 
a tudományos kutatói világ erkölcsi önszabá-
lyozásának eszköze, mégis egyre inkább elő-
fordulnak esetek, amikor ügyvédek lép nek 
be a tudományetikai eljárás folyamatába. 

Az MTA Tudományetikai Bizottsághoz 
az utóbbi hat év során harminckét kérelem 
érkezett, három ügy e cikk lezárásának idején 

még folyamatban volt. A huszonkilenc lezárt 
eljárásból kilenc esetben a TeB érdemi döntést 
ho zott, három esetben állásfog lalást fogadott 
el, a többi kérelmet érdemi vizsgálat nél kül 
elutasította. Plágium gya núját több üggyel 
összefüggésben is vizsgálta a bizottság. Egy 
esetben PhD-értekezésben meg valósuló plá-
gium nyert bizonyítást (az illetékes egyetem 
visszavonta a PhD-minősítést). Tankönyvvel 
kapcsolatos panasz esetében annak speciális 
műfaji jellegére tekintettel a felvetett plági-
umvétség nem volt bizonyítható. Két esetben 
a nem megfelelő idézés vétség megállapításá-
val zárult a vizsgálat. Volt példa az elfogultság-
vét ség elkövetése vizsgálatának kezdeménye-
zésére is, amely azonban nem nyert megállapí-
tást. Az MTA doktori eljárással összefüggés-
ben két esetben nem merült fel a tudomány-
etikai vétség megállapítására okot adó körül-
mény, egy esetben a bepanaszolt elmarasztal-
ható volt, tekintve, hogy megkereséseivel a 
Doktori Tanács tagjainak befolyásolását va-
lósította meg. A szakterület szerint illetékes 
tudományos osztály kezdeményezésére indí-
tott ügyben a TeB a köztestületi tagság felfüg-
gesztéséről döntött. A tudományos kutatás 
szabadságának, a tudományos közélet tiszta-
ságának védelmében állásfoglalások születtek 
három olyan egyedi ügy kapcsán, amelyben 
tudományetikai eljárás nem indult, ám a fel-
vetett problémák indokolták általános érvé-
nyű állásfoglalások megfogalmazását. Az ér-
demi vizsgálat nélküli elutasítások magas ará-
nyának több oka van: számos esetben for dul-
tak a TeB-hez nem tudományetikai jellegű 
általános etikai panasszal, kifogásoltak testü-
leti döntéseket, továbbá párhuzamosan indult 
büntető eljárás miatt nem kezdődött tudo-
mányetikai eljárás. Az eljárások kapcsán hét 
esetben nyújtottak be felülvizsgálati kérelmet 
az Elnökséghez; eddigiekben a felülvizsgálati 

fórum helybenhagyta a bizottság döntését. 
Összességében megfigyelhető: a panaszok és 
az eljárások száma az évek során növekedett.

A közelmúltban felmérés történt arról 
ho gyan áll az európai országokban a tudomány
etikai elvárások és eljárások szabályozottsága 
(Goecharle et al., 2013).  Az összehasonlítás 
alapján nagyon eltérő kép rajzolódik ki. Nor-
végiában és Dániában külön tudományetikai 
törvény szabályoz, a tudományetikai testület-
nek még nyomozati jogköre is van. A kö vet-
kező kategóriába azok az országok tartoznak, 
így az Egyesült Királyság, Ausztria, Finnor-
szág, Hollandia, Németország, Svédország, 
amelyek nemzeti keretek között, valamennyi 
érdekelt egyetem, finanszírozó és más intéz-
mény (pl. akadémia) részvételé vel egységesen 
szabályoznak és járnak el tudományetikai 
vétségek gyanúja esetén. Magyarország, ha-
sonlóan Belgiumhoz, Csehországhoz, Észt-
országhoz, Franciaországhoz, Görögország-
hoz, Írországhoz, Lengyelországhoz, Lettor-
szághoz, Spanyolországhoz és Svájchoz, azon 
országok közé tartozik, ahol fellelhetőek izo lált 
intézményi szabályozások (esetünkben az 
MTA Tudományetikai kódexe), de nincs egysé-
ges szemlélet és közösen elfogadott szabályo-
zás. A többi európai országban nem lehetett 
találni semmilyen szabályozást, érvényes 
kódexet vagy ajánlást. 

Ahhoz, hogy Magyarország azok közé az 
országok közé kerüljön, ahol kialakult az egy-
séges tudományetikai szemlélet és eljárási rend, 
szükségesnek látszik, hogy hazánkban is alakul
jon Nemzeti Tudományetikai Testület. Ebben 
képviselve lennének az egyetemek, a fő kuta-
tásfinanszírozók (OTKA, USZT), az ETT 
és az MTA. A cél a közös platform megterem-
tése, az egységes szemlélet és gyakorlat kiala-
kítása, közös kódex gondozása és használata 
(kiinduló dokumentum lehet az MTA már 



649

Magyar Tudomány • 2014/6

648

Fésüs László • Tudományetikai kihívások és válaszok…

közlemény az  elsődleges eszköz, amellyel a 
kutató eredményeiről számot ad.  

A kódexeknek szólniuk kell a kutatáseti
kai normák megsértésének legsúlyosabb formái
ról. A koholmány (fabrication, a minden 
alapot nélkülöző eredmények közlése), a 
hamisítás (falsification, az adatok vagy ered-
mények manipulálása, megváltoztatása vagy 
szándékos elhallgatása) és a plágium (plagia
rism, a mások ötleteinek, eredményeinek, 
szavainak, szövegeinek tudatos átvétele és 
sa játként való feltüntetése) egyformán van-
nak definiálva szerte a világon. Ha sonló súlyú 
vétségként kezeli a hazai kódex, eltérően az 
európaitól, a személyes befolyáso lást, a sze-
mélyek méltóságát sértő befolyásolási kísér-
letet (pl. előnyös állásfoglalás kikényszerítése, 
a kutatóval függelmi viszonyban lévők megfé-
lemlítése, a kutatás szabadságának indokolat-
lan korlátozása, a hivatkozások személyes 
presszióval történő gyarapításának kísérlete). 

Az etikai szabályok megsértésének gyanúja 
esetén lefolytatandó eljárás szabályait a nemzet-
közi gyakorlat szerint szabályozza az MTA-
kódex – beleértve az etikai vizsgálat alapelve-
it, a folyamat belső feddhetetlenségének és 
szabályosságának biztosítását. Vétség gyanú-
ja esetén az eljárás megindításának és lefolyta-
tásának kötelezettsége mindig azt az intéz-
ményt (egyetem, kutatóintézet vagy más 
intézmény) terheli, ahol az ilyen vétség elkö-
vetésének gyanújába került kutató dolgozik. 
Kívánatos tehát, hogy az etikai eljárást lefoly-
tató intézmények rendelkezzenek etikai bi-
zottsággal a vizsgálat lefolytatására, vagy 
amennyiben ilyen nincs, ilyen esetben állít-
sanak fel ad hoc bizottságo kat. Az MTA dok-
tori eljárást érintő esetekben az elsődleges 
fó rum az MTA TeB. Ehhez a testülethez 
elv ben bárki fordulhat tudományetikai pa-
nasszal, ám a TeB általában akkor vállalja fel 

az elsődleges eljárást, ha több intézmény érin-
tett a panaszban, ha a bepana szolt köztestü-
leti tag, illetve ha nem az, akkor önként alá-
veti magát az eljárásnak. Fontos, a nemzet-
közi elvárásoknak is eleget tevő lehetőség, 
hogy az MTA TeB fellebbezési fórum más 
intézmények első fokon ho zott döntései vel 
szemben. A TeB első fokon hozott dön tései 
esetében fellebbezési fórumként az MTA 
Elnöksége jár el.

Világszerte elfogadott alapelv: ha kutató 
etikai vétséget követ el, tette váljon nyilvánossá. 
Alapesetben tehát a határozatok nyilvánosak, 
ettől akkor lehet eltérni, ha a nyilvánosságra 
hozatal egy el nem marasztalt személy szemé-
lyiségi jogait sérti. Az etikai vétség szankcioná-
lása, a nyilvánosságra hozatalon túl, a cselek-
mény súlyosságától függ, és az a munkáltató 
vagy az érintett szervezet hatásköre. A TeB az 
etikai vétség megállapítá sa után, amennyiben 
ezt szükségesnek tartja, a vétségről külön ér-
tesíti az elkövető intézményét vagy szerveze-
tét, ahol szankcionáló döntés születhet.

A hazai tapasztalatok összességükben is azt 
mutatják, hogy a megismert tudományetikai 
vétségek és eljárások száma növekedőben van 
Magyarországon is. Ezek között kiemelkedő 
a plágiumesetek aránya, de vannak más sú-
lyos, illetve kevésbé súlyos vétségek is. Megíté-
lésem szerint intézményeink jó részét váratla-
nul érte, éri egy-egy konkrét tudományetikai 
ügy megjelenése, nem alakult ki egységes el-
járási rend és szemlélet. A Tudományetikai 
kódex nem törvény, nem jogi norma, hanem 
a tudományos kutatói világ erkölcsi önszabá-
lyozásának eszköze, mégis egyre inkább elő-
fordulnak esetek, amikor ügyvédek lép nek 
be a tudományetikai eljárás folyamatába. 

Az MTA Tudományetikai Bizottsághoz 
az utóbbi hat év során harminckét kérelem 
érkezett, három ügy e cikk lezárásának idején 

még folyamatban volt. A huszonkilenc lezárt 
eljárásból kilenc esetben a TeB érdemi döntést 
ho zott, három esetben állásfog lalást fogadott 
el, a többi kérelmet érdemi vizsgálat nél kül 
elutasította. Plágium gya núját több üggyel 
összefüggésben is vizsgálta a bizottság. Egy 
esetben PhD-értekezésben meg valósuló plá-
gium nyert bizonyítást (az illetékes egyetem 
visszavonta a PhD-minősítést). Tankönyvvel 
kapcsolatos panasz esetében annak speciális 
műfaji jellegére tekintettel a felvetett plági-
umvétség nem volt bizonyítható. Két esetben 
a nem megfelelő idézés vétség megállapításá-
val zárult a vizsgálat. Volt példa az elfogultság-
vét ség elkövetése vizsgálatának kezdeménye-
zésére is, amely azonban nem nyert megállapí-
tást. Az MTA doktori eljárással összefüggés-
ben két esetben nem merült fel a tudomány-
etikai vétség megállapítására okot adó körül-
mény, egy esetben a bepanaszolt elmarasztal-
ható volt, tekintve, hogy megkereséseivel a 
Doktori Tanács tagjainak befolyásolását va-
lósította meg. A szakterület szerint illetékes 
tudományos osztály kezdeményezésére indí-
tott ügyben a TeB a köztestületi tagság felfüg-
gesztéséről döntött. A tudományos kutatás 
szabadságának, a tudományos közélet tiszta-
ságának védelmében állásfoglalások születtek 
három olyan egyedi ügy kapcsán, amelyben 
tudományetikai eljárás nem indult, ám a fel-
vetett problémák indokolták általános érvé-
nyű állásfoglalások megfogalmazását. Az ér-
demi vizsgálat nélküli elutasítások magas ará-
nyának több oka van: számos esetben for dul-
tak a TeB-hez nem tudományetikai jellegű 
általános etikai panasszal, kifogásoltak testü-
leti döntéseket, továbbá párhuzamosan indult 
büntető eljárás miatt nem kezdődött tudo-
mányetikai eljárás. Az eljárások kapcsán hét 
esetben nyújtottak be felülvizsgálati kérelmet 
az Elnökséghez; eddigiekben a felülvizsgálati 

fórum helybenhagyta a bizottság döntését. 
Összességében megfigyelhető: a panaszok és 
az eljárások száma az évek során növekedett.

A közelmúltban felmérés történt arról 
ho gyan áll az európai országokban a tudomány
etikai elvárások és eljárások szabályozottsága 
(Goecharle et al., 2013).  Az összehasonlítás 
alapján nagyon eltérő kép rajzolódik ki. Nor-
végiában és Dániában külön tudományetikai 
törvény szabályoz, a tudományetikai testület-
nek még nyomozati jogköre is van. A kö vet-
kező kategóriába azok az országok tartoznak, 
így az Egyesült Királyság, Ausztria, Finnor-
szág, Hollandia, Németország, Svédország, 
amelyek nemzeti keretek között, valamennyi 
érdekelt egyetem, finanszírozó és más intéz-
mény (pl. akadémia) részvételé vel egységesen 
szabályoznak és járnak el tudományetikai 
vétségek gyanúja esetén. Magyarország, ha-
sonlóan Belgiumhoz, Csehországhoz, Észt-
országhoz, Franciaországhoz, Görögország-
hoz, Írországhoz, Lengyelországhoz, Lettor-
szághoz, Spanyolországhoz és Svájchoz, azon 
országok közé tartozik, ahol fellelhetőek izo lált 
intézményi szabályozások (esetünkben az 
MTA Tudományetikai kódexe), de nincs egysé-
ges szemlélet és közösen elfogadott szabályo-
zás. A többi európai országban nem lehetett 
találni semmilyen szabályozást, érvényes 
kódexet vagy ajánlást. 

Ahhoz, hogy Magyarország azok közé az 
országok közé kerüljön, ahol kialakult az egy-
séges tudományetikai szemlélet és eljárási rend, 
szükségesnek látszik, hogy hazánkban is alakul
jon Nemzeti Tudományetikai Testület. Ebben 
képviselve lennének az egyetemek, a fő kuta-
tásfinanszírozók (OTKA, USZT), az ETT 
és az MTA. A cél a közös platform megterem-
tése, az egységes szemlélet és gyakorlat kiala-
kítása, közös kódex gondozása és használata 
(kiinduló dokumentum lehet az MTA már 
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több egyetem által is elfogadott és használt 
kódexe), az információ- és tapasztalatcsere, a 
jogszabályi kezdeményezések, a hazai és nem-
zetközi monitorozás. Kiemelt feladata lenne 
a tudományetikai oktatás és képzés szervezé-
se, gondozása. A testület létrejöhet alulról 
induló konzorciális kezdeményezésként, egy 
már létező szervezet (Magyar Rektori Kon-
ferencia, MTA) keretében és gondozásában.

A tudományetika oktatása 

Általános problémának tekinthető, nem csak 
Magyarországon, hogy az egyetemi oktatás-
ból, különösen a kutatóképzésből gyakran 
hiányzik a tudományetikai képzés. Kevés 
intézményben valósul meg a tudományetika 
oktatása, a fiatal kutatók felkészítése a kuta-
tómunka etikai problémáira. Ilyen képzések 
keretében a cél az etikai felelősség tudatosítá-
sa, a kutatás etikai normáinak ismertetése (mi 
az a kutatói gyakorlat, ami a kutatómunka 
során  elfogadható és mi az, ami nem), a 
nemzetközi tudományos közvéleményben 
nagy visszhangot kiváltó tudományetikai 
vétség esetek bemutatása és megvitatása, 
szakmaspecifikus etikai ismeretek elsajátítása, 
a kritikus szemléletmód terjesztése,  a nemzet-
közi trendek és folyamatok rendszerezett 
bemutatása. Ilyen kurzusok bevezetése aján-
lott már a mesterképzésben, különösen a 
kutatómunkával a tudományos diákkörök-
ben ismerkedők számára. A tudományetikai 
képzést kötelezővé kell tenni a doktorképzés-
ben. Nagy számban állnak rendelkezésre 
nemzetközi forrásanyagok, referenciakurzu-
sok, részletes esetismertetések. Ezek haszná-

latával és a már meglévő tapasztalatok hasz-
nosításával kerülhet sor a képzők képzésére 
is, hiszen hazánkban sem áll rendelkezésre 
elegendő szakember a tudományetika oktatá-
sára. Ne feledjük azonban, hogy a tudomány-
etikai képzés legfontosabb és leghatékonyabb 
terepe a kutatóhelyek mindennapjainak vi-
lága, ahol a tudományetikai kérdéseket folya-
matosan napirenden tartják, ahol a vezető 
kutatók személyes etikai példája követendő 
etalon a fiatal munkatársak számára. 

Összefoglalás

A hazai tudományos közéletnek és kutatói 
közvé leménynek fokozott mértékben kell 
reagálnia korunk tudományetikai kihívásaira. 
Ezer szállal kapcsolódunk a nemzetközi tudo-
mányos világhoz, a hazai társadalmat és poli-
tikai döntéshozókat is foglalkoztatják a tudo-
mány új eredményeiből fakadó etikai kérdé-
sek, továbbá bennünket sem kerülnek el a 
belső kutatói világ viselkedési és kapcsolati 
problémái. Alakuljanak meg a közös gondol-
kodásra, állásfoglalások megfogalmazására és 
egységes gyakorlat kialakítására alkalmas fó-
rumok, így az általános etikai kérdésekkel 
fog lalkozó új testület az MTA keretei között 
és a Nemzeti Tudományetikai Testület. Közös 
felelősségünk a fiatal kutatói nemzedék etikai 
képzése és nevelése, a személyes kutatói pél-
dán alapuló értékrend fenntartása.   

Kulcsszavak: külső és belső tudományetika, nem
zetközi szervezetek, európai kódex, MTAkódex, 
etikai eljárások tapasztalatai, tudományetika 
oktatása, Nemzeti Tudományetikai Testület
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A társadalomban közmegegyezés van arról, 
hogy etikusan kell eljárni; igaz ez a munkahe-
lyekre, az oktatási intézményekre és a kuta-
tási műhelyekre is. Ugyanakkor az erős ver-
senyhelyzet (a tudományban a publikálási 
kényszer) és néha a merev vagy ostoba szabá-
lyozás miatt nagy a kísértés, hogy ettől eltérő 
módon viselkedjünk. Jól jellemzi ezt egy 
karikatúra, ahol a főnök oly módon ad útmu-
tatást a beosztottjainak, hogy „járjunk el eti-
kusan, de természetesen az ésszerűség hatá-
rain belül”. Így nem kell csodálkozni azon, 
hogy etikai ügyek a világ minden tudomány-
támogató szervezeténél előfordulnak. Az el-
múlt években meglepően nagyszámú plági-
um, adathamisítás és egyéb tudományetikai 
vétség vált ismertté. Ezek mértéke sokkolta a 
közvéleményt, különösen az, hogy egyes ese-
tekben a kutatók sok éven keresztül a legjobb 
tudományos lapokban publikálták – megha-
misított – eredményeiket. Ezeket a tényeket 
először tudományos folyóiratokban publikál-
ták, de később a napi sajtó is átvette. Nemré-
gen a The Economist teljes címlapját a How 
Science Goes Wrong cím töltötte ki, és az újság 
beszámolt arról, hogy például a Bayer gyógy-

* A Tudományetika Európában és Magyarországon című 
konferencián (2013. október 24.) elhangzott előadás 
szerkesztett változata.

szeripari vállalat hatvanhét nagy fontosságú 
publikált kísérletének mindössze negyedét 
tudták reprodukálni, illetve arról, hogy a 
kutatók harmada tud olyan esetről, ahol kol-
légájuk a kényelmetlen adatokat mellőzte a 
tudományos közleményében. Nemcsak az 
etikailag kifogásolható ügyek száma magas, 
hanem sajnos az is tény, hogy bár a kutatók 
sokszor tudják, hogy kollégáik etikátlanul 
járnak el, gyakran nem jelentik, nem lépnek 
fel ellene.

A tudományos kutatásért felelős szerveze-
teknek, így a tudománytámogató szerveze-
teknek is alapvető feladatuk, hogy szembenéz-
zenek ezzel a problémával, és lépéseket tegye-
nek ennek visszaszorítására, hiszen a kérdés 
szőnyeg alá söprése csak növeli a károkat. Nem 
csoda, hogy ezt a kérdést mind a European 
Science Foundation, mind a Global Research 
Council kiemelten kezeli, és a 2013-as World 
Science Forumon is fontos téma volt. A Sci-
ence Europe nemrég hozott létre egy tudo-
mányetikai munkabizottságot. 

Korábbi vizsgálatok szerint, ahogy Mau-
ra Hiney (Head of Policy, Health Research 
Board, Írország, illetve a Science Europe 
említett munkabizottságának vezetője) egy 
előadásában megállapította, hogy a legfon-
tosabb, ami befolyásolja az etikus vagy etikát-
lan viselkedést, az a „kutatási környezet” – 
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több egyetem által is elfogadott és használt 
kódexe), az információ- és tapasztalatcsere, a 
jogszabályi kezdeményezések, a hazai és nem-
zetközi monitorozás. Kiemelt feladata lenne 
a tudományetikai oktatás és képzés szervezé-
se, gondozása. A testület létrejöhet alulról 
induló konzorciális kezdeményezésként, egy 
már létező szervezet (Magyar Rektori Kon-
ferencia, MTA) keretében és gondozásában.

A tudományetika oktatása 

Általános problémának tekinthető, nem csak 
Magyarországon, hogy az egyetemi oktatás-
ból, különösen a kutatóképzésből gyakran 
hiányzik a tudományetikai képzés. Kevés 
intézményben valósul meg a tudományetika 
oktatása, a fiatal kutatók felkészítése a kuta-
tómunka etikai problémáira. Ilyen képzések 
keretében a cél az etikai felelősség tudatosítá-
sa, a kutatás etikai normáinak ismertetése (mi 
az a kutatói gyakorlat, ami a kutatómunka 
során  elfogadható és mi az, ami nem), a 
nemzetközi tudományos közvéleményben 
nagy visszhangot kiváltó tudományetikai 
vétség esetek bemutatása és megvitatása, 
szakmaspecifikus etikai ismeretek elsajátítása, 
a kritikus szemléletmód terjesztése,  a nemzet-
közi trendek és folyamatok rendszerezett 
bemutatása. Ilyen kurzusok bevezetése aján-
lott már a mesterképzésben, különösen a 
kutatómunkával a tudományos diákkörök-
ben ismerkedők számára. A tudományetikai 
képzést kötelezővé kell tenni a doktorképzés-
ben. Nagy számban állnak rendelkezésre 
nemzetközi forrásanyagok, referenciakurzu-
sok, részletes esetismertetések. Ezek haszná-

latával és a már meglévő tapasztalatok hasz-
nosításával kerülhet sor a képzők képzésére 
is, hiszen hazánkban sem áll rendelkezésre 
elegendő szakember a tudományetika oktatá-
sára. Ne feledjük azonban, hogy a tudomány-
etikai képzés legfontosabb és leghatékonyabb 
terepe a kutatóhelyek mindennapjainak vi-
lága, ahol a tudományetikai kérdéseket folya-
matosan napirenden tartják, ahol a vezető 
kutatók személyes etikai példája követendő 
etalon a fiatal munkatársak számára. 

Összefoglalás

A hazai tudományos közéletnek és kutatói 
közvé leménynek fokozott mértékben kell 
reagálnia korunk tudományetikai kihívásaira. 
Ezer szállal kapcsolódunk a nemzetközi tudo-
mányos világhoz, a hazai társadalmat és poli-
tikai döntéshozókat is foglalkoztatják a tudo-
mány új eredményeiből fakadó etikai kérdé-
sek, továbbá bennünket sem kerülnek el a 
belső kutatói világ viselkedési és kapcsolati 
problémái. Alakuljanak meg a közös gondol-
kodásra, állásfoglalások megfogalmazására és 
egységes gyakorlat kialakítására alkalmas fó-
rumok, így az általános etikai kérdésekkel 
fog lalkozó új testület az MTA keretei között 
és a Nemzeti Tudományetikai Testület. Közös 
felelősségünk a fiatal kutatói nemzedék etikai 
képzése és nevelése, a személyes kutatói pél-
dán alapuló értékrend fenntartása.   

Kulcsszavak: külső és belső tudományetika, nem
zetközi szervezetek, európai kódex, MTAkódex, 
etikai eljárások tapasztalatai, tudományetika 
oktatása, Nemzeti Tudományetikai Testület
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A társadalomban közmegegyezés van arról, 
hogy etikusan kell eljárni; igaz ez a munkahe-
lyekre, az oktatási intézményekre és a kuta-
tási műhelyekre is. Ugyanakkor az erős ver-
senyhelyzet (a tudományban a publikálási 
kényszer) és néha a merev vagy ostoba szabá-
lyozás miatt nagy a kísértés, hogy ettől eltérő 
módon viselkedjünk. Jól jellemzi ezt egy 
karikatúra, ahol a főnök oly módon ad útmu-
tatást a beosztottjainak, hogy „járjunk el eti-
kusan, de természetesen az ésszerűség hatá-
rain belül”. Így nem kell csodálkozni azon, 
hogy etikai ügyek a világ minden tudomány-
támogató szervezeténél előfordulnak. Az el-
múlt években meglepően nagyszámú plági-
um, adathamisítás és egyéb tudományetikai 
vétség vált ismertté. Ezek mértéke sokkolta a 
közvéleményt, különösen az, hogy egyes ese-
tekben a kutatók sok éven keresztül a legjobb 
tudományos lapokban publikálták – megha-
misított – eredményeiket. Ezeket a tényeket 
először tudományos folyóiratokban publikál-
ták, de később a napi sajtó is átvette. Nemré-
gen a The Economist teljes címlapját a How 
Science Goes Wrong cím töltötte ki, és az újság 
beszámolt arról, hogy például a Bayer gyógy-

* A Tudományetika Európában és Magyarországon című 
konferencián (2013. október 24.) elhangzott előadás 
szerkesztett változata.

szeripari vállalat hatvanhét nagy fontosságú 
publikált kísérletének mindössze negyedét 
tudták reprodukálni, illetve arról, hogy a 
kutatók harmada tud olyan esetről, ahol kol-
légájuk a kényelmetlen adatokat mellőzte a 
tudományos közleményében. Nemcsak az 
etikailag kifogásolható ügyek száma magas, 
hanem sajnos az is tény, hogy bár a kutatók 
sokszor tudják, hogy kollégáik etikátlanul 
járnak el, gyakran nem jelentik, nem lépnek 
fel ellene.

A tudományos kutatásért felelős szerveze-
teknek, így a tudománytámogató szerveze-
teknek is alapvető feladatuk, hogy szembenéz-
zenek ezzel a problémával, és lépéseket tegye-
nek ennek visszaszorítására, hiszen a kérdés 
szőnyeg alá söprése csak növeli a károkat. Nem 
csoda, hogy ezt a kérdést mind a European 
Science Foundation, mind a Global Research 
Council kiemelten kezeli, és a 2013-as World 
Science Forumon is fontos téma volt. A Sci-
ence Europe nemrég hozott létre egy tudo-
mányetikai munkabizottságot. 

Korábbi vizsgálatok szerint, ahogy Mau-
ra Hiney (Head of Policy, Health Research 
Board, Írország, illetve a Science Europe 
említett munkabizottságának vezetője) egy 
előadásában megállapította, hogy a legfon-
tosabb, ami befolyásolja az etikus vagy etikát-
lan viselkedést, az a „kutatási környezet” – 
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elsősorban a közegtől függ, hogy az ott dol-
gozó miként viselkedik; a közvetlen környe-
zet neveli, nevelheti leghatásosabban az ott 
dolgozókat.

Az OTKA-val kapcsolatba kerülő kuta-
tókra, munkatársakra természetesen vonat-
koznak a tudományetika általános szabályai. 
Fontos hangsúlyozni, hogy az etikai szabá-
lyozást szerencsétlen „lokálisan” létrehozni, 
az etika elveinek általánosan kell érvényesnek 
lenniük. Ezért döntött úgy az OTKA Bizott-
ság 2011-ben, hogy elfogadja az MTA (64 
oldalas) Tudományetikai kódexét és (az OTKA 
Eljárási és Etikai Bizottsága működésének 
szabályozásán túlmenően) csak egy mindösz-
sze másfél oldalas kiegészítést (URL1) fogad 
el néhány olyan etikai kérdésről, amely egy 
tudományfinanszírozó szervezetnek kiemelt 
fontosságú. Ezeket ismertetem röviden az 
alábbiakban.

Nyilvánvaló, hogy a kutatási támogatások 
döntési folyamatában alapvető az összeférhe
tetlenség és a titoktartás kezelése; minden bi-
zottsági ülésen minden résztvevő írásban 
nyilatkozik ezekről. Az etikai szabályok meg-
sértése nem csupán az, ha valaki érvel olyan 
pályázó mellett, akivel egyébként összeférhe-
tetlen, hanem már az is, ha valaki nem jelen-
ti be az összeférhetetlenségét. Nemcsak az az 
etikai szabályok megsértése, ha valaki egy 
ügyről (felhatalmazás nélkül) információt ad 
külső személynek, szervezetnek, hanem már 
az is, ha valaki a megismert információt más 
üggyel kapcsolatban felhasználja.

Az OTKA informatikai rendszere alkal-
mas arra, hogy bizottságainkban a bonyolult 
összeférhetetlenségi eseteket kezelje, a zsűrita-
gok hozzáférését egyes pályázatok esetében 
meg tudjuk tiltani, de képtelenség minden 
kapcsolatot felderíteni (néha a bizottsági tag 
sem veszi észre) és informatikailag kizárni. 

Ezért nagyon fontos az az elv, hogy a zsűrita
gok, munkatársak csak olyan adatokat keres
hetnek (és/vagy adhatnak tovább), amelyek 
közvetlen munkájukhoz szükségesek. Mivel az 
informatikai rendszerben, ha szükséges, min-
denki tevékenysége visszakereshető, esetleges 
adatkiszivárogtatás esetén ellenőrizhető, hogy 
egy adathoz kinek, mikor volt hozzáférése. 
Nem csupán az adat bizonyított kiszivárog-
tatása sérti az etikai szabályokat, hanem az is, 
ha valaki, bár munkájához nem szükséges, 
tudatosan valami után kutakodik.

Ahogy említettem, etikai ügyek minden 
tudománytámogató szervezetnél előfordul-
nak. Allison C. Lerner, az amerikai National 
Science Foundation Inspector General-ja 
pél dául a következő főbb témakörök szerint 
csoportosította egy előadásában a főbb visz-
szaéléseket: (1) utazási csalás – hamis vagy 
többszörös számla, (2) alkalmazási csalás, (3) 
vásárlási csalás – hamis (javított) számla, (4) 
többszörös alkalmazás – többszörös támoga-
tás, (5) plágium. Végül azt is megállapította, 
hogy (6) súlyos veszélyt jelentenek a kisvállal-
kozások, a visszaélések nagyon nagy százaléka 
az ezekkel kötött (alvállalkozási) szerződések-
hez köthetők. Meg tudom erősíteni magam 
is, hogy mennyire fontos a kisvállalkozók 
(ál lamháztartáson kívüli intézmények) na-
gyon gondos ellenőrzése. Az is alapvető, hogy 
tiszta helyzetet teremtsünk: legyen világos, 
hogy egy adott támogatás pontosan mire 
vonatkozik, mire kötelezi a kutatót, és hogyan 
viszonyul esetleges más támogatott projek-
tekhez.

Áttekintettem az OTKA elmúlt tizenöt 
évében történt etikai ügyeket, ezek közül ötöt 
szeretnék – természetesen nevek nélkül – pél-
daként bemutatni:

Plágium • Egy pályázó a pályázat összefog-
lalóját csaknem szó szerint másolta ki egy 

külföldi könyvből anélkül, hogy ezt jelezte 
volna. Az egyik felkért külföldi bíráló a fel-
használt könyv szerzője volt, aki azonnal tá-
jékoztatott arról, hogy az összefoglaló tőle 
származik. Az etikai vizsgálat, a pályázó meg-
hallgatása után, megállapította az etikai vét-
séget, és a pályázót OTKA-pályázat beadásá-
tól három évre eltiltotta. A döntésről termé-
szetesen tájékoztattuk a bírálót is.

Nem megfelelő idézés • Egy kutatót – aki 
OTKA-pályázatot nyújtott be – az MTA 
Etikai Bizottsága elmarasztalta nem megfele-
lő idézésért, ez a határozat nyilvánosan meg-
jelent. A „nem megfelelő idézés” egy, az 
OTKA által támogatott kutatás eredménye-
ként megjelent publikációban található. Az 
OTKA Bizottság úgy döntött, hogy a pályá-
zó OTKA-pályázatát az adott pályázati for-
dulóból kizárja. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy mindkét 
esetben etikai megfontolás volt a döntés 
alapja. Egy döntéshozónak komoly kísértése, 
hogy egy etikai vétséget annak mérlegelése és 
kivizsgálása helyett negatív döntéssel toroljon 
meg. Azt hiszem, hogy ez több okból is rossz 
eljárás: egyrészt ha nem történik vizsgálat, 
akkor lehetséges, hogy egy esetleg alaptalan 
gyanúsítás miatt kerül valaki hátrányos hely-
zetbe; másrészt összekeveredik a szakmai ér-
tékelés az etikai értékeléssel. A világos etikai 
határozatnak az az előnye is megvan, hogy az 
etikai határozat végrehajtása (a pályázattól 
való eltiltás letelte) után új lehetőséget kaphas-
son az elmarasztalt.

Titoktartás, összeférhetetlenség megsértése • 
Egy testületi tag elhallgatta összeférhetetlen-
ségét egy pályázóval, akivel a döntési folyamat 
során ráadásul konzultált, ezzel súlyosan meg-
szegve a titoktartási szabályokat is. A testüle-
ti tag befolyásolta a bizottságot, és rávette őket 
a bizottsági sorrend megváltoztatására. Az 

OTKA Eljárási és Etikai Bizottsága megálla-
pította a súlyos etikai vétséget, a testületi tagot 
kizárták a testületből, és a pályázatokat újra-
rangsorolták.

Pályázók összebeszélése • Két pályázó csak-
nem szó szerint azonos munkatervet adott 
be azonos kutatóhelyről, azonos időpontban, 
miközben a két pályázatban nem volt azonos 
kutató. Az adott pályázati körben mindkét 
pályázatot kizártuk a pályázatok közül, meg-
állapítottuk a kutatóhely felelősségét is az 
ügyben, és a kutatóhelyet erről írásban tájé-
koztattuk.

Szabálytalan pénzfelhasználás • Utólagos 
ellenőrzés kapcsán derült ki, hogy egy kutató 
a kutatási támogatás terhére (előzetes enge-
délykérés nélkül) egy kisvállalkozást bízott 
meg, amelyről kiderült, hogy családtagjainak 
tulajdona volt. Azt is feltárta az ellenőrzés, 
hogy a kutató téves adatokat adott meg a 
publikációs jegyzékében. Az etikai vizsgálat 
megállapította a fentieket, a támogatási összeg 
visszafizetését rendelte el, a pályázót öt évre 
eltiltotta a pályázástól, az intézménynek pedig, 
amelynek a pénzügyi visszaélést meg kellett 
volna akadályoznia, szigorított elszámolási 
kötelezettséget írt elő.

Azt gondolom, nem lehet elkerülni, hogy 
etikai ügyek legyenek. A kérdés az, hogy 
mennyire gyakoriak az ilyen esetek és hogy 
hogyan kezeljük őket. Ahogy arra már utal-
tam, az elhallgatás, ha a fejünket a homokba 
dug juk, a lehető legrosszabb.

Az egyes esetekben szigorúan el kell járni, 
és az esetek elemzése alapján meg kell fontol-
ni a szükséges változtatásokat. Az egyik cse-
lekvési lehetőség a bizottságok ügyrendjeinek 
elkészítése (URL2 ), illetve módosítása, a tel-
jesítési szabályok felülvizsgálata (URL3). A 
másik talán még fontosabb: nagyon oda kell 
figyelni a bizottsági elnökök (és tagok) kiválasz
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elsősorban a közegtől függ, hogy az ott dol-
gozó miként viselkedik; a közvetlen környe-
zet neveli, nevelheti leghatásosabban az ott 
dolgozókat.

Az OTKA-val kapcsolatba kerülő kuta-
tókra, munkatársakra természetesen vonat-
koznak a tudományetika általános szabályai. 
Fontos hangsúlyozni, hogy az etikai szabá-
lyozást szerencsétlen „lokálisan” létrehozni, 
az etika elveinek általánosan kell érvényesnek 
lenniük. Ezért döntött úgy az OTKA Bizott-
ság 2011-ben, hogy elfogadja az MTA (64 
oldalas) Tudományetikai kódexét és (az OTKA 
Eljárási és Etikai Bizottsága működésének 
szabályozásán túlmenően) csak egy mindösz-
sze másfél oldalas kiegészítést (URL1) fogad 
el néhány olyan etikai kérdésről, amely egy 
tudományfinanszírozó szervezetnek kiemelt 
fontosságú. Ezeket ismertetem röviden az 
alábbiakban.

Nyilvánvaló, hogy a kutatási támogatások 
döntési folyamatában alapvető az összeférhe
tetlenség és a titoktartás kezelése; minden bi-
zottsági ülésen minden résztvevő írásban 
nyilatkozik ezekről. Az etikai szabályok meg-
sértése nem csupán az, ha valaki érvel olyan 
pályázó mellett, akivel egyébként összeférhe-
tetlen, hanem már az is, ha valaki nem jelen-
ti be az összeférhetetlenségét. Nemcsak az az 
etikai szabályok megsértése, ha valaki egy 
ügyről (felhatalmazás nélkül) információt ad 
külső személynek, szervezetnek, hanem már 
az is, ha valaki a megismert információt más 
üggyel kapcsolatban felhasználja.

Az OTKA informatikai rendszere alkal-
mas arra, hogy bizottságainkban a bonyolult 
összeférhetetlenségi eseteket kezelje, a zsűrita-
gok hozzáférését egyes pályázatok esetében 
meg tudjuk tiltani, de képtelenség minden 
kapcsolatot felderíteni (néha a bizottsági tag 
sem veszi észre) és informatikailag kizárni. 

Ezért nagyon fontos az az elv, hogy a zsűrita
gok, munkatársak csak olyan adatokat keres
hetnek (és/vagy adhatnak tovább), amelyek 
közvetlen munkájukhoz szükségesek. Mivel az 
informatikai rendszerben, ha szükséges, min-
denki tevékenysége visszakereshető, esetleges 
adatkiszivárogtatás esetén ellenőrizhető, hogy 
egy adathoz kinek, mikor volt hozzáférése. 
Nem csupán az adat bizonyított kiszivárog-
tatása sérti az etikai szabályokat, hanem az is, 
ha valaki, bár munkájához nem szükséges, 
tudatosan valami után kutakodik.

Ahogy említettem, etikai ügyek minden 
tudománytámogató szervezetnél előfordul-
nak. Allison C. Lerner, az amerikai National 
Science Foundation Inspector General-ja 
pél dául a következő főbb témakörök szerint 
csoportosította egy előadásában a főbb visz-
szaéléseket: (1) utazási csalás – hamis vagy 
többszörös számla, (2) alkalmazási csalás, (3) 
vásárlási csalás – hamis (javított) számla, (4) 
többszörös alkalmazás – többszörös támoga-
tás, (5) plágium. Végül azt is megállapította, 
hogy (6) súlyos veszélyt jelentenek a kisvállal-
kozások, a visszaélések nagyon nagy százaléka 
az ezekkel kötött (alvállalkozási) szerződések-
hez köthetők. Meg tudom erősíteni magam 
is, hogy mennyire fontos a kisvállalkozók 
(ál lamháztartáson kívüli intézmények) na-
gyon gondos ellenőrzése. Az is alapvető, hogy 
tiszta helyzetet teremtsünk: legyen világos, 
hogy egy adott támogatás pontosan mire 
vonatkozik, mire kötelezi a kutatót, és hogyan 
viszonyul esetleges más támogatott projek-
tekhez.

Áttekintettem az OTKA elmúlt tizenöt 
évében történt etikai ügyeket, ezek közül ötöt 
szeretnék – természetesen nevek nélkül – pél-
daként bemutatni:

Plágium • Egy pályázó a pályázat összefog-
lalóját csaknem szó szerint másolta ki egy 

külföldi könyvből anélkül, hogy ezt jelezte 
volna. Az egyik felkért külföldi bíráló a fel-
használt könyv szerzője volt, aki azonnal tá-
jékoztatott arról, hogy az összefoglaló tőle 
származik. Az etikai vizsgálat, a pályázó meg-
hallgatása után, megállapította az etikai vét-
séget, és a pályázót OTKA-pályázat beadásá-
tól három évre eltiltotta. A döntésről termé-
szetesen tájékoztattuk a bírálót is.

Nem megfelelő idézés • Egy kutatót – aki 
OTKA-pályázatot nyújtott be – az MTA 
Etikai Bizottsága elmarasztalta nem megfele-
lő idézésért, ez a határozat nyilvánosan meg-
jelent. A „nem megfelelő idézés” egy, az 
OTKA által támogatott kutatás eredménye-
ként megjelent publikációban található. Az 
OTKA Bizottság úgy döntött, hogy a pályá-
zó OTKA-pályázatát az adott pályázati for-
dulóból kizárja. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy mindkét 
esetben etikai megfontolás volt a döntés 
alapja. Egy döntéshozónak komoly kísértése, 
hogy egy etikai vétséget annak mérlegelése és 
kivizsgálása helyett negatív döntéssel toroljon 
meg. Azt hiszem, hogy ez több okból is rossz 
eljárás: egyrészt ha nem történik vizsgálat, 
akkor lehetséges, hogy egy esetleg alaptalan 
gyanúsítás miatt kerül valaki hátrányos hely-
zetbe; másrészt összekeveredik a szakmai ér-
tékelés az etikai értékeléssel. A világos etikai 
határozatnak az az előnye is megvan, hogy az 
etikai határozat végrehajtása (a pályázattól 
való eltiltás letelte) után új lehetőséget kaphas-
son az elmarasztalt.

Titoktartás, összeférhetetlenség megsértése • 
Egy testületi tag elhallgatta összeférhetetlen-
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tására. Az ő szerepük meghatározó mind a 
példamutatásban, mind pedig a szabályok 
betartatásában. Mind a kettő a megfelelő 
kutatástámogatási környezetet teremti meg.

Ugyanakkor egy súlyos dilemmával kell 
szembenéznünk: ha minden lehetséges visz-
szaélés meggátlására szabályokat vezetünk be, 
akkor túlszabályozzuk a rendszert, és megne-
hezítjük a tisztességes pályázók munkáját. 
Nehéz megmondani, hogy hol az optimuma 
a szabályozásnak, amely még elviselhető a 
pályázónak, de a lehetséges visszaéléseket 
megnehezíti. Az elveket világosan kell rögzí-
teni (például azt, hogy „a pályázaton elnyert 
támogatás kizárólag a kutatáshoz kapcsolódó, 
az OTKA kutatási szerződésben rögzített 
költ ségekre fordítható”), de ha minden meg-
történt (vagy elképzelhető) visszaélés kapcsán 
részletszabályozást vezetünk be, akkor egy 
nehezen áttekinthető és esetleg a normális 
működést akadályozó rendszert hozunk létre. 
Teljes mértékben egyetértek P. Howard hal-

hatatlan hőse, Fülig Jimmy megállapításával: 
„Nem lehet minden pofon mellé egy forgalmi 
rendőrt állítani.”

Áttekintésemet Maura Hiney megállapí-
tásával kezdtem; az OTKA-ban előforduló 
esetek csak megerősítik azt. Talán úgy egészí-
teném ki, hogy a legfontosabb a kutatási és 
a kutatástámogatási környezet ahhoz, hogy 
az etikai ügyek számát visszaszorítsuk. Utób-
biban az OTKA-nak közvetlen felelőssé ge 
van mind a szabályozásban, mind az értékelők 
kiválasztásában. Fontos a felvilágosító, ne velő 
munka, sok PhD-prog ram tartalmazza a tu-
dományetikai képzést is. (Sajnos az az elkép-
zelés, miszerint a kutató a családból, de leg-
alább a kutatóhelyről hozza magával az etikai 
viselkedés szabályait, sok esetben naivitásnak 
bizonyult.) Azt gondolom, ebben a felvilágo-
sító munkában segíthet ez a konferencia is.

Kulcsszavak: etika, kutatástámogatás, plágium, 
titoktartás, összeférhetetlenség
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Büntetőjog-történeti kutatásaim során fölöt-
tébb érdekelt, miért tűnt el az évszázadokig 
eredményesen működő megszégyenítő bün-
tetés a büntetési rendszerből, vagy másfelől: 
miért nem hatékony, hogyha alkalmazzák. A 
joghistória tudományos vizsgálatai alapján 
meglehetősen egyszerűnek tűnik a válasz. 
Egyszerűen, mert megrendült – pontosabban 
megszűnt – az a morális közösség, amelynek 
a közös normákhoz, értékrendhez való igazo-
dás valójában megadta a becsület értelmezé-
sének kereteit, ezzel együtt a pozitív viszonyí-
tási alapot, melyhez képest a megszégyenítés 
általános hatáserővel bírna. Ez a globalizációs 
folyamatok tükrében racionálisnak tűnő átala-
kulás, a becsület relativizálódása, a becsülettel 
ellentétes magatartás vonatkozásában ellehe-
tetlenítette a becsületre támaszkodó megszé-
gyenítő büntetést is. Talán azért érdemes be-
vezetésképpen kiemelni ezt a szempontot, 
mert az etikai kérdések szabályozásáról a fő-

* A Tudományetika Európában és Magyarországon című 
konferencián (2013. október 24.) elhangzott előadás 
szerkesztett változata.

iskoláktól, egyetemektől bekért vélemények-
ben igen határozottan fogalmazódik meg az 
az állítás, hogy önmagában etikai kódexekkel 
nehéz elérni az etikus állapotot, különösképp 
megelőzni az etikátlan magatartásokat. Meg-
lehetősen általánosnak tűnő meggyőződés, 
hogy egyes esetekben retorziókkal élni ugyan 
lehet, de preventív módon elkerülni a nem 
etikus cselekedeteket nagyon nehéz. Számos 
vélemény szerint sokkal fontosabb az etikai 
állapot kezelése, és az a közös tudományetikai 
és felsőoktatás-etikai meggyőződés kialakítá-
sa, amely önmagában biztosítja a prevenciót, 
és nem az elkövetés szankcionálását célozza. 

Ebben a körben, ahol most a felsőoktatás-
ról és az intézmények etikai kódexeiről beszé-
lünk, fontosnak érzem felhívni a figyelmet 
az etikai és jogi szabályozás elhatárolására. A 
korábban ehelyütt hallott példákból nagyon 
jól érzékelhető, hogy – és ezért fontos a jogról 
beszélni – mennyire síkos és képlékeny az a 
mezsgye, mely az etikai és a jogi felelősség 
között húzódik. Észrevétlenül, szinte egy pil-
lanat alatt jogiba képes átváltani az etikai kér dés 
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és fordítva. Amikor egy etikátlan cse lekmény 
megvalósítása eredményeképpen valamilyen 
értelmezhető anyagi haszna is származik a 
cselekvőnek, már átkerülhet a jog területére.

Elképzelhető a fordítottja is. Egy felsőok-
tatási intézmény vezetője jogszerűtlen cseleke-
detet valósít meg, például a jelen felsőoktatás-
szabályozási állapotok között megtalálja a 
módját annak, hogy hogyan lehet számító-
géppel ellátni a kutatókat, s ezzel biztosítani 
a tudományos kutatás folytonosságát. Ezzel 
kiskapukat nyit ki, s kérdés, hogy ebben a 
hely zetben a feltételezett jogsértés, amit elkö-
vet, vajon etikátlan-e? Vagyis vizsgálandó te-
repünkön a jog és az etika határterületi kér-
dése alapvető jelentőséggel bír. 

Látnunk kell, hogy felbukkantak az ügy-
védek az egyetemeken is, a legapróbb kérdé-
sek vitatásakor is tanácsokkal látják el „ügy-
feleiket”. S ha visszaemlékszünk a nemrégiben 
országos port felvert plágiumügyre, ott is az 
érintett azonnal jogi útra próbálta terelni a 
kérdést. A közigazgatási és a bírósági procesz-
szusban egyaránt kiderült, hogy a jog nem 
tud választ adni egyes kérdésekre, de az is vi-
lágossá vált, hogy a jog merev kategóriáinak 
alkalmazása súlyosan megzavarhatja az etikai 
eljárások folyamatát. Végül az is nyilvánvaló-
vá lett, hogy hiányoznak, illetve hiányosan 
szabályozottak az etikai eljárások. A magyar 
felsőoktatás ezekre az ügyekre (különösen a 
politikai típusú megközelítésekre) a tudo-
mányetika, és általában etikai kérdések nor-
masértései környékén, valóban nem volt fel-
készülve. Valóban nagyot és hirtelen változott 
a világ, miközben folyamatosan mozgásban 
vannak a jogi keretek is. 

A tudományetika világa nem értelmezhe-
tő az egyetemi etikai szabályok nélkül, hiszen 
a tudományos tevékenységek jelentős részben 
az oktatók és hallgatók közötti kapcsolat és 

együttműködés eredményei. Az utóbbi 
években is több olyan ügy került napvilágra, 
amelyben a tudományos-egyetemi tevékeny-
séggel kapcsolatos visszaélések – etikai prob-
lémák – nagy visszhangot váltottak ki. Ez a 
konferencia is arra hivatott, hogy válaszokat 
keressen a tudományos élet tisztaságát és meg-
becsültségét esetlegesen csorbító kihívásokra. 
Elöljáróban ehhez fontosnak tartom szem-
ügyre venni, milyen jogszabályok határolják 
az etika világát, és miként állnak az egyetemek 
az etikai kérdések szabályozásával.

Szabályozás

A felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok át-
tekintése nem sokat segít vizsgálódásunkban. 
Az etikai kódexek létrehozásának ugyanis a 
felsőoktatásban nincs külön jogszabályi alap-
ja, és az etikai eljárásra vonatkozóan sem ha-
tároz meg keretszabályokat a nemzeti felsőok-
tatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.). 
A felsőoktatási intézmények széles körű mér-
legelési joggal rendelkeznek annak eldönté-
sében, hogy valamely kérdést – az Nftv. ren-
delkezéseivel összhangban – milyen részle-
tességgel rendeznek belső szabályzataikban. 
A törvények a felsőoktatási intézmények szá-
mára a képzés és kutatás tudományos tárgyá-
val és tartalmával kapcsolatos kérdések tekin-
tetében önállóságot, autonómiát biztosítanak.

A felsőoktatási törvény csak néhány pont-
ján utal etikai kérdésekre, kevés paragrafusa 
tartalmaz olyan jellegű előírásokat, amelyek 
az etika fogalomkörébe tartozhatnak. Példá-
ul az Nftv. 35. §-ában rögzíti: az oktatókat 
megilleti az a jog, hogy világnézetük és érték-
rendjük szerint végezzék oktatói munkájukat. 
Tehetik ezt anélkül, hogy annak elfogadására 
kényszerítenék vagy késztetnék a hallgatót. 
Megilleti az a jog az oktatót, hogy ne kelljen 
semmiféle vezérfonalat követnie az oktatás 
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során, és tudományos eredményeit szabadon 
közölheti. Rendelkezik továbbá annak jogá-
val, hogy a képzési program keretei között 
meghatározza az oktatott tananyagot, meg-
válassza az általa alkalmazott oktatási és kép-
zési módszereket. Az oktató kötelessége, hogy 
az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan 
közvetítse, a jóváhagyott tanterv szerint ok-
tasson és értékeljen, a hallgató emberi mél-
tóságát és jogait tiszteletben tartsa; az oktató 
tevékenysége során vegye figyelembe a hallga-
tó egyéni képességét, tehetségét, fogyatékos-
ságát. Az egyetem kutat és képez, a tudomá-
nyos munkálkodás és az ismeretátadás egy-
mással ölelkezve jelenik meg, a két tevékeny-
ség szét nem választható. A felsőoktatásban 
nincsen „csak” tudományetika és „csak” kép-
zésetika. Erre a sajátos szimbiózisra kell meg-
találnunk a szabályozási megoldást. Nem 
vé letlen, hogy a törvény büntetőjogi vé delmet 
is ruház az oktatóra, közfeladatot ellátó sze-
mélynek minősíti, tehát a büntetőjog szintjét 
elérő etikai konfliktusok esetén még súlyo-
sabban is minősülhetnek egyes cselekmények.

A hallgató esetében a törvény meghatároz-
za, hogy kötelessége a felsőoktatási intézmény 
szabályzataiban foglaltak betartása (így az 
esetleg létező etikai szabályok vonatkoznak 
rá), a felsőoktatási intézmény hagyományai-
nak tiszteletben tartása. A hallgatónak joga 
van ugyanakkor ahhoz, hogy az oktatók vi-
lágnézete és értékrendje szerint hallgatott 
előadások eredményeit ne kényszerítsék rá, 
tehát attól eltérő véleménnyel is rendelkezhes-
sen: nem kényszeríthető és nem késztethető. 
Joga van továbbá ahhoz, hogy az oktató az ő 
hallgatói és emberi méltóságát és jogait tisz-
teletben tartsa. Amennyiben a hallgató a 
kö telességeit vétkesen és súlyosan megszegi, 
fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal 
fegyelmi büntetésben részesíthető.

A törvény mindezeken túlmenően még 
eljárási garanciákat is rögzít, amelyek a jogál-
lamiság és jogbiztonság elvét szolgálják: meg-
határozott esetekben az intézmény hallgató-
val kapcsolatos döntését írásban kell közölni; 
szabályozza a törvény, hogy mikor válik a 
döntés jogerőssé, biztosítja a döntés elleni 
jogorvoslati jogot – a tanulmányok értékelé-
sével kapcsolatos döntéseket kivéve. A tanul-
mányokkal kapcsolatos döntés ellen akkor 
indítható eljárás, amennyiben a döntés nem 
az intézmény által elfogadott követelmények-
re épül, illetve ellentétes az SZMSZ-ével, vagy 
megszegték a vizsga megszervezésére vonatko-
zó rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a 
közigazgatási hatósági eljárás szabályai érvé-
nyesek a tényállás tisztázására és a határozat-
ra. A határozat bírósági felülvizsgálatát kér-
heti a hallgató. Az eljárási keretek rögzítése 
fontos: nem is annyira a tudomány materiális 
oldaláról tisztázatlanok vagy problematikusak 
a tényállások, hanem szinte mindig az eljárás, 
illetve az eljárásokon belül a bizonyíthatóság 
az, ami az eddigiekben gondot okozott.

Az oktatókra viszont ilyen garanciákat 
nem állapít meg a törvény, az SZMSZ kötele-
ző tartalmi elemeinél találunk kizárólag ilyen 
jellegű előírásokat, amely szerint az intéz-
ménynek kell szabályoznia az oktatók rész-
vételét a felsőoktatási intézmény döntésho-
zatali eljárásában, valamint az oktatók, kuta-
tók és más alkalmazottak felsőoktatási intéz-
mény döntései ellen benyújtható jogorvosla-
ti kérelmek elbírálásának rendjét. A törvény 
lehetőséget biztosít egyrészt arra, hogy az ok-
tatók – ahogyan a hallgatók – is az oktatási 
jogok biztosához forduljanak.

Lényeges kérdés a szankció mikéntje. 
Amennyiben egy intézményi etikai eljárás 
során megállapítható az Nftv. rendelkezései-
be ütköző etikai vétség, vajon a jog milyen 
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és fordítva. Amikor egy etikátlan cse lekmény 
megvalósítása eredményeképpen valamilyen 
értelmezhető anyagi haszna is származik a 
cselekvőnek, már átkerülhet a jog területére.

Elképzelhető a fordítottja is. Egy felsőok-
tatási intézmény vezetője jogszerűtlen cseleke-
detet valósít meg, például a jelen felsőoktatás-
szabályozási állapotok között megtalálja a 
módját annak, hogy hogyan lehet számító-
géppel ellátni a kutatókat, s ezzel biztosítani 
a tudományos kutatás folytonosságát. Ezzel 
kiskapukat nyit ki, s kérdés, hogy ebben a 
hely zetben a feltételezett jogsértés, amit elkö-
vet, vajon etikátlan-e? Vagyis vizsgálandó te-
repünkön a jog és az etika határterületi kér-
dése alapvető jelentőséggel bír. 

Látnunk kell, hogy felbukkantak az ügy-
védek az egyetemeken is, a legapróbb kérdé-
sek vitatásakor is tanácsokkal látják el „ügy-
feleiket”. S ha visszaemlékszünk a nemrégiben 
országos port felvert plágiumügyre, ott is az 
érintett azonnal jogi útra próbálta terelni a 
kérdést. A közigazgatási és a bírósági procesz-
szusban egyaránt kiderült, hogy a jog nem 
tud választ adni egyes kérdésekre, de az is vi-
lágossá vált, hogy a jog merev kategóriáinak 
alkalmazása súlyosan megzavarhatja az etikai 
eljárások folyamatát. Végül az is nyilvánvaló-
vá lett, hogy hiányoznak, illetve hiányosan 
szabályozottak az etikai eljárások. A magyar 
felsőoktatás ezekre az ügyekre (különösen a 
politikai típusú megközelítésekre) a tudo-
mányetika, és általában etikai kérdések nor-
masértései környékén, valóban nem volt fel-
készülve. Valóban nagyot és hirtelen változott 
a világ, miközben folyamatosan mozgásban 
vannak a jogi keretek is. 

A tudományetika világa nem értelmezhe-
tő az egyetemi etikai szabályok nélkül, hiszen 
a tudományos tevékenységek jelentős részben 
az oktatók és hallgatók közötti kapcsolat és 

együttműködés eredményei. Az utóbbi 
években is több olyan ügy került napvilágra, 
amelyben a tudományos-egyetemi tevékeny-
séggel kapcsolatos visszaélések – etikai prob-
lémák – nagy visszhangot váltottak ki. Ez a 
konferencia is arra hivatott, hogy válaszokat 
keressen a tudományos élet tisztaságát és meg-
becsültségét esetlegesen csorbító kihívásokra. 
Elöljáróban ehhez fontosnak tartom szem-
ügyre venni, milyen jogszabályok határolják 
az etika világát, és miként állnak az egyetemek 
az etikai kérdések szabályozásával.

Szabályozás

A felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok át-
tekintése nem sokat segít vizsgálódásunkban. 
Az etikai kódexek létrehozásának ugyanis a 
felsőoktatásban nincs külön jogszabályi alap-
ja, és az etikai eljárásra vonatkozóan sem ha-
tároz meg keretszabályokat a nemzeti felsőok-
tatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.). 
A felsőoktatási intézmények széles körű mér-
legelési joggal rendelkeznek annak eldönté-
sében, hogy valamely kérdést – az Nftv. ren-
delkezéseivel összhangban – milyen részle-
tességgel rendeznek belső szabályzataikban. 
A törvények a felsőoktatási intézmények szá-
mára a képzés és kutatás tudományos tárgyá-
val és tartalmával kapcsolatos kérdések tekin-
tetében önállóságot, autonómiát biztosítanak.

A felsőoktatási törvény csak néhány pont-
ján utal etikai kérdésekre, kevés paragrafusa 
tartalmaz olyan jellegű előírásokat, amelyek 
az etika fogalomkörébe tartozhatnak. Példá-
ul az Nftv. 35. §-ában rögzíti: az oktatókat 
megilleti az a jog, hogy világnézetük és érték-
rendjük szerint végezzék oktatói munkájukat. 
Tehetik ezt anélkül, hogy annak elfogadására 
kényszerítenék vagy késztetnék a hallgatót. 
Megilleti az a jog az oktatót, hogy ne kelljen 
semmiféle vezérfonalat követnie az oktatás 
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során, és tudományos eredményeit szabadon 
közölheti. Rendelkezik továbbá annak jogá-
val, hogy a képzési program keretei között 
meghatározza az oktatott tananyagot, meg-
válassza az általa alkalmazott oktatási és kép-
zési módszereket. Az oktató kötelessége, hogy 
az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan 
közvetítse, a jóváhagyott tanterv szerint ok-
tasson és értékeljen, a hallgató emberi mél-
tóságát és jogait tiszteletben tartsa; az oktató 
tevékenysége során vegye figyelembe a hallga-
tó egyéni képességét, tehetségét, fogyatékos-
ságát. Az egyetem kutat és képez, a tudomá-
nyos munkálkodás és az ismeretátadás egy-
mással ölelkezve jelenik meg, a két tevékeny-
ség szét nem választható. A felsőoktatásban 
nincsen „csak” tudományetika és „csak” kép-
zésetika. Erre a sajátos szimbiózisra kell meg-
találnunk a szabályozási megoldást. Nem 
vé letlen, hogy a törvény büntetőjogi vé delmet 
is ruház az oktatóra, közfeladatot ellátó sze-
mélynek minősíti, tehát a büntetőjog szintjét 
elérő etikai konfliktusok esetén még súlyo-
sabban is minősülhetnek egyes cselekmények.

A hallgató esetében a törvény meghatároz-
za, hogy kötelessége a felsőoktatási intézmény 
szabályzataiban foglaltak betartása (így az 
esetleg létező etikai szabályok vonatkoznak 
rá), a felsőoktatási intézmény hagyományai-
nak tiszteletben tartása. A hallgatónak joga 
van ugyanakkor ahhoz, hogy az oktatók vi-
lágnézete és értékrendje szerint hallgatott 
előadások eredményeit ne kényszerítsék rá, 
tehát attól eltérő véleménnyel is rendelkezhes-
sen: nem kényszeríthető és nem késztethető. 
Joga van továbbá ahhoz, hogy az oktató az ő 
hallgatói és emberi méltóságát és jogait tisz-
teletben tartsa. Amennyiben a hallgató a 
kö telességeit vétkesen és súlyosan megszegi, 
fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal 
fegyelmi büntetésben részesíthető.

A törvény mindezeken túlmenően még 
eljárási garanciákat is rögzít, amelyek a jogál-
lamiság és jogbiztonság elvét szolgálják: meg-
határozott esetekben az intézmény hallgató-
val kapcsolatos döntését írásban kell közölni; 
szabályozza a törvény, hogy mikor válik a 
döntés jogerőssé, biztosítja a döntés elleni 
jogorvoslati jogot – a tanulmányok értékelé-
sével kapcsolatos döntéseket kivéve. A tanul-
mányokkal kapcsolatos döntés ellen akkor 
indítható eljárás, amennyiben a döntés nem 
az intézmény által elfogadott követelmények-
re épül, illetve ellentétes az SZMSZ-ével, vagy 
megszegték a vizsga megszervezésére vonatko-
zó rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a 
közigazgatási hatósági eljárás szabályai érvé-
nyesek a tényállás tisztázására és a határozat-
ra. A határozat bírósági felülvizsgálatát kér-
heti a hallgató. Az eljárási keretek rögzítése 
fontos: nem is annyira a tudomány materiális 
oldaláról tisztázatlanok vagy problematikusak 
a tényállások, hanem szinte mindig az eljárás, 
illetve az eljárásokon belül a bizonyíthatóság 
az, ami az eddigiekben gondot okozott.

Az oktatókra viszont ilyen garanciákat 
nem állapít meg a törvény, az SZMSZ kötele-
ző tartalmi elemeinél találunk kizárólag ilyen 
jellegű előírásokat, amely szerint az intéz-
ménynek kell szabályoznia az oktatók rész-
vételét a felsőoktatási intézmény döntésho-
zatali eljárásában, valamint az oktatók, kuta-
tók és más alkalmazottak felsőoktatási intéz-
mény döntései ellen benyújtható jogorvosla-
ti kérelmek elbírálásának rendjét. A törvény 
lehetőséget biztosít egyrészt arra, hogy az ok-
tatók – ahogyan a hallgatók – is az oktatási 
jogok biztosához forduljanak.

Lényeges kérdés a szankció mikéntje. 
Amennyiben egy intézményi etikai eljárás 
során megállapítható az Nftv. rendelkezései-
be ütköző etikai vétség, vajon a jog milyen 
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következményeket fűz a törvénysértéshez? 
Jelenleg a felsőoktatási törvény ilyenről nem 
rendelkezik, tehát így más jogterületekre 
hárul a válasz keresése. Ha ott a cselekmény-
hez jogkövetkezmények fűződnek, köteles az 
eljáró intézmény azokat alkalmazni, és (pl. 
esélyegyenlőségi vagy büntetőjogi jogsértések 
esetén) a megfelelő jogi fórumhoz fordulni, 
egyéb esetben a saját szabályaik sze rint eljárni. 
Felmerül az ilyen jellegű ügyek ben, hogy meg 
lehet-e szüntetni a közalkalmazotti jogviszo-
nyát a tudományetikai vétséget elkövető sze-
mélynek. Jogos a felvetés, hiszen a jövő etiká-
jának alapjait kérdőjelezik meg a jelen vétsé-
geit megvalósítók, ami ellen a felsőoktatási 
intézménynek védekeznie kell. Az állami fel-
sőoktatási intézmények ma rendkívül nehéz 
körülmények között tudnák csak a közalkal-
mazott alkalmatlanságát bizonyítani. A fe-
gyelmi út vizsgálata arról győz meg, hogy a 
fegyelmi szabályzatokban a bün tetőjogi ol-
dalhoz közelítő szigorú tényállások jelennek 
meg, s ezek csak igen nehezen teszik lehető vé 
az etikai kérdések megragadását. 

Marad a nyilvánosság. De mit jelent a 
nyilvánosság egy olyan közösségben, ahol 
esetleg azok a vétségek, melyeket tagjai elkö-
vetnek, nem is vétségnek tekintetnek, hanem 
adott esetben kurázsinak vagy a hátrányos 
helyzetet kiegyenlítő magatartásnak? Ameny-
nyiben erről van egy közvélekedés, és van 
másik oldalról tudományos szabályozás, ahol 
a többség véleménye eltér a szabályzatilag 
elvárt példától, a mértékül szabott szempon-
toktól, a nyilvánosságnak igazi következmé-
nye nincsen. Sőt inkább konfliktusteremtő 
hatása regisztrálható. Amúgy minél kisebb 
az ügy jelentősége, annál nehezebb megoldást 
találni a problémára. A közéletet széles terje-
delemben foglalkoztató nagy ügyekben 
könnyebb (etikai) konszenzusra jutni, mint 

a helyi jelentőségű, kisebb vétségekben. A 
felsőoktatási törvény a felsőoktatási in téz mé-
nyek számára kötelezően előírja a szervezeti 
és működési szabályok megalkotását, egyéb 
eljárási fórumok létrehozását azon ban nem 
teszi kötelezővé. Tehát az intézmény szabadon 
dönthet arról, hogy milyen fórumo kat hoz 
létre az etikai problémák vizsgálatára, valamint 
arra is, hogy mely cselekményeket minősítsen 
etikai vétségnek. (Lehetnek olyan esetek, ame-
lyek már büntetőjogi tényállást valósítanak 
meg, ekkor az intézményi fórumoknak nem 
lehet szerepük és hatáskörük.)

Az intézmények azon elvárása, hogy a 
tudományos és oktatási élet tisztaságát meg-
őrizzék, teljes mértékben méltányolható. A 
felsőoktatási törvény tehát ennek lehetőségét 
megteremti, ebben nem korlátozza az intéz-
ményeket. Amennyiben azonban létrejönnek 
ilyen fórumok, azoknak a hallgatókra vonat-
kozóan a törvényi, az oktatókra vonatkozóan 
pedig a szervezeti és működési szabályzatban 
előírt rendelkezéseket be kell tartaniuk.

A Magyar Rektori Konferencia készített 
egy gyors térképet a felsőoktatási intézmények-
ről: mely intézményeknél létezik etikai kódex. 
A huszonhat magyarországi egyetem közül 
tizenegyben van etikai szabályzat, amely tu-
dományetikai és általános oktatásetikai kérdé-
seket egyaránt felölel. Ezek között kilenc ál-
lami és a két magán felsőoktatási intézmény 
(CEU, Andrássy) található. Két helyen elfo-
gadás előtt áll az etikai kódex (ELTE, PTE), 
két helyen tervezik annak megalkotását (SZIE, 
DRHE). Két egyetem esetében több szabály-
zat rendezi az etikai kérdéseket (BCE, KE), 
a Nyugat-magyarországi Egyetemen létezik 
egy ún. plágiumszabályzat is, illetve a PTE-n 
a tudományos kutatás etikai szabályairól fo-
gadtak el szabályzatot. Tíz felsőoktatási intéz-
ményben nincs etikai kódex, viszont ezek 
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közül az egyiken karonként állítanak fel etikai 
bizottságot, illetve több helyen jogorvoslati 
szabályzattal rendelkeznek. A művészeti egye-
temek közül egy rendelkezik etikai kódexszel, 
bár ez a legrövidebb a megismerhető etikai 
szabályozások között. A villanásszerű áttekin-
tés alapján látható, hogy a felsőoktatás világa 
az egyetemi szférában átalakulóban van. Vi-
ták zajlanak arról, hogy készítsék-e, vagy ké-
szítik éppen, vagy egyáltalán azon vitatkoznak, 
hogy milyen módszerekkel szabályozzák a 
tudományetikai és etikai kérdéseket. (Ezek a 
viták azonban sohasem arról folynak, hogy 
szükség van-e etikai szabályozásra, hanem 
hogy milyen szabályozási eszközökkel, milyen 
keretben milyen szinten történjék meg a sza-
bályok rögzítése). Célszerűnek látszik néhány 
olyan probléma összefoglalása, ami ezekben 
a polémiákban vetődött fel, és amelyre vala-
miféle választ kellene adni.

Ezek között – nyilván a közelmúlt esemé-
nyek okán is – első helyen áll a plágium ügye. 
Figyelemre méltó, hogy a viták eredménye-
képpen kapott összegzésekben a felsőoktatá-
si intézmények oktatói, kutatói azon az állás-
ponton vannak, hogy sokkal szigorúbb sza-
bályozást kellene a plágium kérdésében al-
kalmazni, mint amit a jogi keretek lehetővé 
tesz nek. A szerzői jogi kérdések hagyományos 
szabályozásánál, a szellemi alkotások jogának 
megoldásainál, a szerzői, alkotói jogokat védő 
jogintézményeknél szigorúbb megoldásokat 
követelnek. Ezen a ponton azonban megre-
ked a vita, és azon folyik, hogy melyek lehet-
nek ezek a keményebb eszközök, hogyan fo-
galmazhatók a súlyosabb konzekvenciák. 
Illusztrálásul álljon itt néhány példa. 

Kérdések

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Etikai 
kódexe kidolgozás alatt áll, 2013 tavaszán a 

tervezetet a kari tanácsok megvitatták, és szá-
mos módosítás érkezett a szöveghez. A közel-
jövőben kívánnak dönteni a végleges válto-
zatról. Álláspontjuk szerint azonban mindez 
nem jelenti azt, hogy e tárgykör szabályozat-
lan lenne, hiszen az egyetemi SZMSZ része-
ként elfogadott „Foglalkoztatási követelmény-
rendszer” az oktatók és kutatók vonatko zásá-
ban egyértelmű követelményeket fogalmaz 
meg, így a jogaikat és kötelességeiket is. A 
tervezet véleményezése során azonban négy 
területen vetődtek fel olyan dilemmák, ame-
lyek a tudományetikai kérdéskörhöz kapcso-
lódnak. Ezek között is legfontosabb a plági
umok ügye. E tekintetben érthető az aktuális 
érzékenység. Az egyetemi oktatók-kutatók 
véleménye alapján az ELTE képviselői állítják, 
hogy a jelenlegi jogi szabályozásnál szigorúbb 
elveket kívánnak érvényesíteni az egyetem 
világában (ez alapvetően az elévülési időn túli 
szankcionálást jelenti). 

Nagy gondot jelent a felsőoktatásban a 
politika és a tudomány viszonya. Az egyetemek 
véleménye alapján elmondható, hogy egyfe-
lől rendkívül komoly a hallgatók körében a 
politikai érdeklődés, különösen azokban a 
felsőoktatási intézményekben, ahol a társa-
dalomtudományi képzés még profiljában is 
illeszkedik a politológiához, a politikatudo-
mányhoz, és ebben az esetben nehéz megaka-
dályozni azt, hogy a politika a legkülönfélébb 
formáiban ne ömöljön be az egyetemre, és 
ne idézze elő azokat a konfliktusokat, melyek 
etikai következményekkel járnak. Általáno-
san tapasztalható elvárás, hogy az oktatás és 
a tudomány világa tartson távolságot a poli-
tikától, ugyanakkor az is tudott és elfogadott, 
hogy egyfelől az egyetemi hallgatóság közéle-
ti érdeklődése teret kíván magán az egyete-
men, azaz ezáltal szükségképp „bejön a poli-
tika” az egyetemre, másfelől nagy nehézséget 
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következményeket fűz a törvénysértéshez? 
Jelenleg a felsőoktatási törvény ilyenről nem 
rendelkezik, tehát így más jogterületekre 
hárul a válasz keresése. Ha ott a cselekmény-
hez jogkövetkezmények fűződnek, köteles az 
eljáró intézmény azokat alkalmazni, és (pl. 
esélyegyenlőségi vagy büntetőjogi jogsértések 
esetén) a megfelelő jogi fórumhoz fordulni, 
egyéb esetben a saját szabályaik sze rint eljárni. 
Felmerül az ilyen jellegű ügyek ben, hogy meg 
lehet-e szüntetni a közalkalmazotti jogviszo-
nyát a tudományetikai vétséget elkövető sze-
mélynek. Jogos a felvetés, hiszen a jövő etiká-
jának alapjait kérdőjelezik meg a jelen vétsé-
geit megvalósítók, ami ellen a felsőoktatási 
intézménynek védekeznie kell. Az állami fel-
sőoktatási intézmények ma rendkívül nehéz 
körülmények között tudnák csak a közalkal-
mazott alkalmatlanságát bizonyítani. A fe-
gyelmi út vizsgálata arról győz meg, hogy a 
fegyelmi szabályzatokban a bün tetőjogi ol-
dalhoz közelítő szigorú tényállások jelennek 
meg, s ezek csak igen nehezen teszik lehető vé 
az etikai kérdések megragadását. 

Marad a nyilvánosság. De mit jelent a 
nyilvánosság egy olyan közösségben, ahol 
esetleg azok a vétségek, melyeket tagjai elkö-
vetnek, nem is vétségnek tekintetnek, hanem 
adott esetben kurázsinak vagy a hátrányos 
helyzetet kiegyenlítő magatartásnak? Ameny-
nyiben erről van egy közvélekedés, és van 
másik oldalról tudományos szabályozás, ahol 
a többség véleménye eltér a szabályzatilag 
elvárt példától, a mértékül szabott szempon-
toktól, a nyilvánosságnak igazi következmé-
nye nincsen. Sőt inkább konfliktusteremtő 
hatása regisztrálható. Amúgy minél kisebb 
az ügy jelentősége, annál nehezebb megoldást 
találni a problémára. A közéletet széles terje-
delemben foglalkoztató nagy ügyekben 
könnyebb (etikai) konszenzusra jutni, mint 

a helyi jelentőségű, kisebb vétségekben. A 
felsőoktatási törvény a felsőoktatási in téz mé-
nyek számára kötelezően előírja a szervezeti 
és működési szabályok megalkotását, egyéb 
eljárási fórumok létrehozását azon ban nem 
teszi kötelezővé. Tehát az intézmény szabadon 
dönthet arról, hogy milyen fórumo kat hoz 
létre az etikai problémák vizsgálatára, valamint 
arra is, hogy mely cselekményeket minősítsen 
etikai vétségnek. (Lehetnek olyan esetek, ame-
lyek már büntetőjogi tényállást valósítanak 
meg, ekkor az intézményi fórumoknak nem 
lehet szerepük és hatáskörük.)

Az intézmények azon elvárása, hogy a 
tudományos és oktatási élet tisztaságát meg-
őrizzék, teljes mértékben méltányolható. A 
felsőoktatási törvény tehát ennek lehetőségét 
megteremti, ebben nem korlátozza az intéz-
ményeket. Amennyiben azonban létrejönnek 
ilyen fórumok, azoknak a hallgatókra vonat-
kozóan a törvényi, az oktatókra vonatkozóan 
pedig a szervezeti és működési szabályzatban 
előírt rendelkezéseket be kell tartaniuk.

A Magyar Rektori Konferencia készített 
egy gyors térképet a felsőoktatási intézmények-
ről: mely intézményeknél létezik etikai kódex. 
A huszonhat magyarországi egyetem közül 
tizenegyben van etikai szabályzat, amely tu-
dományetikai és általános oktatásetikai kérdé-
seket egyaránt felölel. Ezek között kilenc ál-
lami és a két magán felsőoktatási intézmény 
(CEU, Andrássy) található. Két helyen elfo-
gadás előtt áll az etikai kódex (ELTE, PTE), 
két helyen tervezik annak megalkotását (SZIE, 
DRHE). Két egyetem esetében több szabály-
zat rendezi az etikai kérdéseket (BCE, KE), 
a Nyugat-magyarországi Egyetemen létezik 
egy ún. plágiumszabályzat is, illetve a PTE-n 
a tudományos kutatás etikai szabályairól fo-
gadtak el szabályzatot. Tíz felsőoktatási intéz-
ményben nincs etikai kódex, viszont ezek 
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közül az egyiken karonként állítanak fel etikai 
bizottságot, illetve több helyen jogorvoslati 
szabályzattal rendelkeznek. A művészeti egye-
temek közül egy rendelkezik etikai kódexszel, 
bár ez a legrövidebb a megismerhető etikai 
szabályozások között. A villanásszerű áttekin-
tés alapján látható, hogy a felsőoktatás világa 
az egyetemi szférában átalakulóban van. Vi-
ták zajlanak arról, hogy készítsék-e, vagy ké-
szítik éppen, vagy egyáltalán azon vitatkoznak, 
hogy milyen módszerekkel szabályozzák a 
tudományetikai és etikai kérdéseket. (Ezek a 
viták azonban sohasem arról folynak, hogy 
szükség van-e etikai szabályozásra, hanem 
hogy milyen szabályozási eszközökkel, milyen 
keretben milyen szinten történjék meg a sza-
bályok rögzítése). Célszerűnek látszik néhány 
olyan probléma összefoglalása, ami ezekben 
a polémiákban vetődött fel, és amelyre vala-
miféle választ kellene adni.

Ezek között – nyilván a közelmúlt esemé-
nyek okán is – első helyen áll a plágium ügye. 
Figyelemre méltó, hogy a viták eredménye-
képpen kapott összegzésekben a felsőoktatá-
si intézmények oktatói, kutatói azon az állás-
ponton vannak, hogy sokkal szigorúbb sza-
bályozást kellene a plágium kérdésében al-
kalmazni, mint amit a jogi keretek lehetővé 
tesz nek. A szerzői jogi kérdések hagyományos 
szabályozásánál, a szellemi alkotások jogának 
megoldásainál, a szerzői, alkotói jogokat védő 
jogintézményeknél szigorúbb megoldásokat 
követelnek. Ezen a ponton azonban megre-
ked a vita, és azon folyik, hogy melyek lehet-
nek ezek a keményebb eszközök, hogyan fo-
galmazhatók a súlyosabb konzekvenciák. 
Illusztrálásul álljon itt néhány példa. 

Kérdések

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Etikai 
kódexe kidolgozás alatt áll, 2013 tavaszán a 

tervezetet a kari tanácsok megvitatták, és szá-
mos módosítás érkezett a szöveghez. A közel-
jövőben kívánnak dönteni a végleges válto-
zatról. Álláspontjuk szerint azonban mindez 
nem jelenti azt, hogy e tárgykör szabályozat-
lan lenne, hiszen az egyetemi SZMSZ része-
ként elfogadott „Foglalkoztatási követelmény-
rendszer” az oktatók és kutatók vonatko zásá-
ban egyértelmű követelményeket fogalmaz 
meg, így a jogaikat és kötelességeiket is. A 
tervezet véleményezése során azonban négy 
területen vetődtek fel olyan dilemmák, ame-
lyek a tudományetikai kérdéskörhöz kapcso-
lódnak. Ezek között is legfontosabb a plági
umok ügye. E tekintetben érthető az aktuális 
érzékenység. Az egyetemi oktatók-kutatók 
véleménye alapján az ELTE képviselői állítják, 
hogy a jelenlegi jogi szabályozásnál szigorúbb 
elveket kívánnak érvényesíteni az egyetem 
világában (ez alapvetően az elévülési időn túli 
szankcionálást jelenti). 

Nagy gondot jelent a felsőoktatásban a 
politika és a tudomány viszonya. Az egyetemek 
véleménye alapján elmondható, hogy egyfe-
lől rendkívül komoly a hallgatók körében a 
politikai érdeklődés, különösen azokban a 
felsőoktatási intézményekben, ahol a társa-
dalomtudományi képzés még profiljában is 
illeszkedik a politológiához, a politikatudo-
mányhoz, és ebben az esetben nehéz megaka-
dályozni azt, hogy a politika a legkülönfélébb 
formáiban ne ömöljön be az egyetemre, és 
ne idézze elő azokat a konfliktusokat, melyek 
etikai következményekkel járnak. Általáno-
san tapasztalható elvárás, hogy az oktatás és 
a tudomány világa tartson távolságot a poli-
tikától, ugyanakkor az is tudott és elfogadott, 
hogy egyfelől az egyetemi hallgatóság közéle-
ti érdeklődése teret kíván magán az egyete-
men, azaz ezáltal szükségképp „bejön a poli-
tika” az egyetemre, másfelől nagy nehézséget 
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jelent az is, hogy a felsőoktatási intézmények 
jelentős oktatói, kutatói köre szakértőként a 
politika környékén működik és működött 
hosszú időn keresztül, akár politikusként, akár 
szakmai szakértőként. Ez egyben azt is jelzi, 
hogy a politika is igényt tart erre a megjele-
nésre, folyamatosan kopogtat az egyetemek 
ajtaján, bekívánkozik, véleményt kér, kapcso-
latokat, szervezeteket akar építeni, és álságos 
lenne elhagyni azt, hogy a célzott finanszíro-
zásban is megjelenhetnek és meg is jelennek 
politikai elemek. A távolságtartás és a kapcso-
lódás közötti egyensúly megtalálása nem 
könnyű feladat. Ezek kapcsán rendkívüli 
nehézségekről számolnak be a felsőoktatási 
intézmények kodifikációs bizottságai: hogyan 
lehet ezt szűrni, hogy lehet az etikus határt 
meghúzni, és a viszonylag tiszta etikai korlá-
tokat érvényesíteni.

Ami speciálisan felsőoktatási felelősség és 
kérdés, az a mostani nyugdíjazások miatt elő-
állt helyzet. Sokfelől jelezték azt, hogy szinte 
elviselhetetlen óratartási teher jelent meg azo-
kon, akik maradtak. Észrevehető mértékben 
csökkent az oktatók száma, s ez a fiatal gene-
rációra (elsősorban a tanársegédekre) nézve 
jelentős óratartási növekedést hozott. Az vi-
szont kétséges, hogy a megnövekedett oktatá-
si teher mellett az egyetem képes-e biztosíta-
ni a kutatásra való felkészülést, képes-e azt a 
lehetőséget megadni, hogy a tanársegédek 
felkészüljenek a majdani önálló kutatói tevé-
kenységre, ami pedig az egyetem szakmai-er-
kölcsi követelményei közé tartozik.

Általános problémaként vetődött fel, hogy 
az oktatási, illetve tudományetikai normák 
megsértése esetén milyen szankciót helyezzen 
kilátásba az egyetem? Amennyiben a munka-
viszony, illetve a közalkalmazotti jogviszony 
megszüntetése is felmerül, mint lehetséges 
szankció, akkor egy nagyon részletes, eljárási 

garanciákat is tartalmazó etikai kódexre van 
szükség. Ám kérdés, hogy ebben az esetben 
megmaradna-e az eljárás az erkölcs területén, 
és nem lép-e át a jog világába?

A Szent István Egyetemen nincs etikai 
kódex, viszont nagy fontosságát látják annak, 
hogy ilyen a közeljövőben elkészüljön. Az 
egyetemen az oktatói-kutatói magatartással 
kapcsolatosan felmerülő etikai problémákat 
általában az érintett karokon létrehozott ad 
hoc bizottságok vizsgálják, és a hatályos egye-
temi szabályzatok alapján tesznek javaslatot 
a vezetőnek az üggyel kapcsolatos cselekvésre, 
a követendő eljárásokra. Iránymutatásként az 
MTA Tudományetikai kódexének általános 
szabályait veszik alapul. Az esetlegesen előfor-
duló ilyen cselekményeket a vezetői megbe-
széléseken kielemzik, és a hasonló esetek el-
kerülése érdekében az oktatók és a kutatók 
felé megfelelő tájékoztatást nyújtanak, és az 
alkalmazottak határozott felszólítást kapnak 
a helyes magatartási normák követésére. Össze-
foglalásuk szerint az oktatói-hallgatói viszony-
rendszerben elenyésző számban keletkeztek 
vezetői beavatkozást igénylő etikai problémák. 
Az egyetemen a minőségi követelmények, a 
tudományos színvonallal kapcsolatos elvárá-
sok teljesíthetőségének tudományterületen-
kénti (doktori iskolánkénti) különbözősége-
iről, heterogenitásának intézményen belüli 
kezelhetőségéről folyamatos diskurzus zajlik. 

A Széchenyi István Egyetem álláspontja 
szerint hasonlóan rendszerproblémákkal ter-
helt a PhD-fokozat megszerzését követően a 
vezető oktatóvá, kutatóvá válás, hiszen egyes 
esetekben a teljesítmények szubjektív felérté-
kelésével és annak elfogadásával minimális 
befektetés mellett egyetemi tanárrá lehet vál-
ni, míg más esetekben még az MTA doktora 
cím megszerzése után is akadályozott a kine-
vezés. Itt inkább a pályaív a kérdéses, hogy 
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hogyan lehetnek ilyen lényegesen eltérőek a 
vezető kutatóvá válás feltételei. Gyakran meg-
fogalmazódik, hogy a hazai oktatói-kutatói 
előmenetel formai követelményeinek teljesí-
tésében egyes személyeket a hazai és külföldi 
felsőoktatási kapcsolati tőke célirányos építé-
sével megszerezhető indikátorok sokkal sike-
resebbnek mutatják hasonló teljesítményű 
kollégáiknál. Olykor – nem is kevésszer – ezek 
az előnyök szintén tudományetikai vét ség 
kategóriájába zuhannak át, például akkor, 
amikor a hivatkozási indexek szaporításáról 
van szó. A felsőoktatási intézmények jelezték, 
hogy nagyon komoly gondjaik vannak ezen 
a téren. 

A tudományos élet sokrétű hazai kultúrá-
ja meghatározóan nyomja rá a bélyegét az 
etikai normák betartására is. Ha a tudomány-
etikailag korrekt út mellett más, kisebb 
energiaráfordítással járható utakon is lehet-
séges haladni, akkor mindig lesznek, akik e 
könnyebb úton fognak végigmenni. Állás-
pontjuk szerint az etikai kódexek önmagukban 

– mivel azok az intézmények egyoldalú, önkén-
tes deklarációjaként, iránymutatásként jelen-
nek meg, rögzítve a legfontosabbnak tartott 
értékeket és cselekvési normákat – nem oldják 
meg ezeket a vitatott problémákat. Az intéz-
mények vezetői a kódexekben megjelenített 
viselkedési, gondolkodási módokat várják el 
az alkalmazottaiktól. Ezeket betartatni csak 
akkor lehet a felsőoktatásban, ha minden más 
konkurens intézmény is hasonlóan jár el, és 
ha a fenntartó és az általa működtetett felső-
oktatási és tudományos kérdésekben eljáró, 
véleményező szervezetek, testületek is hason-
ló etikai kódexek normáit betartva hozzák 
meg döntéseiket. A felsőoktatási intézmény-
nek „szigetként” etikusan működni– egy 
etikusságát tekintve változatos környezetben 

– nehezen lehet, illetőleg csak teljes intézmé-

nyi autonómia, a környezettől való nagyfokú 
oktatási, tudományos és anyagi függetlenség 
biztosítása mellett lehetséges. 

A SZIE szabályzatai – a korábban elmon-
dottak szerint több más egyetemhez hason-
lóan – (elsősorban a Szervezeti és Működési 
Rend, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, 
a Doktori Szabályzat, a Habilitációs Szabály-
zat, a Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat, az 
Információbiztonsági Szabályzat, valamint a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat és néhány 
szervezeti egység saját etikai szabályzata) 
tartalmazzák azokat a jogokat, kötelességeket, 
normákat, amelyek kötelező betartása etikus 
oktatói-kutatói magatartást eredményez. Tar-
talmazzák továbbá azokat az eljárásrendeket 
is, amelyek ugyancsak kötelező betartása 
minimálisra csökkenti annak a kockázatát, 
hogy tudományetikai normákat sértő alko-
tások szülessenek az eljárásrendeknek aláve-
tett személyek esetében.

Kódexek

A hatályos etikai kódexek szinte minden eset-
ben próbálják definiálni önmagukat, tehát 
az etikai kódex jelentését, viszonyát a jogsza-
bályokhoz (például: az erkölcsi-etikai önsza-
bályozás dokumentuma, az erkölcsi felelősség 
kérdései vagy az erkölcsi alapelvek összessége). 
Általában megtalálható bennük az az alapelv, 
hogy az etikai kódex olyan területen fogalmaz 
meg erkölcsi elvárásokat, amelyekre vonat-
kozóan a jogi normák nem írnak elő kötele-
ző érvényű magatartásszabályokat.

Az etikai szabályzatok általában a vezetők-
re, az oktatókra, a kutatókra és a hallgatókra 
vonatkozó előírások szerint tagozódnak. Az 
előírások terjedelme teljesen változó, a szűksza-
vú, lényegre törő megfogalmazás és a hosszú 
részletekbe menő leírás ugyanúgy előfordul. 
Mindegyik etikai kódex rögzíti az etikai bi-
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jelent az is, hogy a felsőoktatási intézmények 
jelentős oktatói, kutatói köre szakértőként a 
politika környékén működik és működött 
hosszú időn keresztül, akár politikusként, akár 
szakmai szakértőként. Ez egyben azt is jelzi, 
hogy a politika is igényt tart erre a megjele-
nésre, folyamatosan kopogtat az egyetemek 
ajtaján, bekívánkozik, véleményt kér, kapcso-
latokat, szervezeteket akar építeni, és álságos 
lenne elhagyni azt, hogy a célzott finanszíro-
zásban is megjelenhetnek és meg is jelennek 
politikai elemek. A távolságtartás és a kapcso-
lódás közötti egyensúly megtalálása nem 
könnyű feladat. Ezek kapcsán rendkívüli 
nehézségekről számolnak be a felsőoktatási 
intézmények kodifikációs bizottságai: hogyan 
lehet ezt szűrni, hogy lehet az etikus határt 
meghúzni, és a viszonylag tiszta etikai korlá-
tokat érvényesíteni.

Ami speciálisan felsőoktatási felelősség és 
kérdés, az a mostani nyugdíjazások miatt elő-
állt helyzet. Sokfelől jelezték azt, hogy szinte 
elviselhetetlen óratartási teher jelent meg azo-
kon, akik maradtak. Észrevehető mértékben 
csökkent az oktatók száma, s ez a fiatal gene-
rációra (elsősorban a tanársegédekre) nézve 
jelentős óratartási növekedést hozott. Az vi-
szont kétséges, hogy a megnövekedett oktatá-
si teher mellett az egyetem képes-e biztosíta-
ni a kutatásra való felkészülést, képes-e azt a 
lehetőséget megadni, hogy a tanársegédek 
felkészüljenek a majdani önálló kutatói tevé-
kenységre, ami pedig az egyetem szakmai-er-
kölcsi követelményei közé tartozik.

Általános problémaként vetődött fel, hogy 
az oktatási, illetve tudományetikai normák 
megsértése esetén milyen szankciót helyezzen 
kilátásba az egyetem? Amennyiben a munka-
viszony, illetve a közalkalmazotti jogviszony 
megszüntetése is felmerül, mint lehetséges 
szankció, akkor egy nagyon részletes, eljárási 

garanciákat is tartalmazó etikai kódexre van 
szükség. Ám kérdés, hogy ebben az esetben 
megmaradna-e az eljárás az erkölcs területén, 
és nem lép-e át a jog világába?

A Szent István Egyetemen nincs etikai 
kódex, viszont nagy fontosságát látják annak, 
hogy ilyen a közeljövőben elkészüljön. Az 
egyetemen az oktatói-kutatói magatartással 
kapcsolatosan felmerülő etikai problémákat 
általában az érintett karokon létrehozott ad 
hoc bizottságok vizsgálják, és a hatályos egye-
temi szabályzatok alapján tesznek javaslatot 
a vezetőnek az üggyel kapcsolatos cselekvésre, 
a követendő eljárásokra. Iránymutatásként az 
MTA Tudományetikai kódexének általános 
szabályait veszik alapul. Az esetlegesen előfor-
duló ilyen cselekményeket a vezetői megbe-
széléseken kielemzik, és a hasonló esetek el-
kerülése érdekében az oktatók és a kutatók 
felé megfelelő tájékoztatást nyújtanak, és az 
alkalmazottak határozott felszólítást kapnak 
a helyes magatartási normák követésére. Össze-
foglalásuk szerint az oktatói-hallgatói viszony-
rendszerben elenyésző számban keletkeztek 
vezetői beavatkozást igénylő etikai problémák. 
Az egyetemen a minőségi követelmények, a 
tudományos színvonallal kapcsolatos elvárá-
sok teljesíthetőségének tudományterületen-
kénti (doktori iskolánkénti) különbözősége-
iről, heterogenitásának intézményen belüli 
kezelhetőségéről folyamatos diskurzus zajlik. 

A Széchenyi István Egyetem álláspontja 
szerint hasonlóan rendszerproblémákkal ter-
helt a PhD-fokozat megszerzését követően a 
vezető oktatóvá, kutatóvá válás, hiszen egyes 
esetekben a teljesítmények szubjektív felérté-
kelésével és annak elfogadásával minimális 
befektetés mellett egyetemi tanárrá lehet vál-
ni, míg más esetekben még az MTA doktora 
cím megszerzése után is akadályozott a kine-
vezés. Itt inkább a pályaív a kérdéses, hogy 
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hogyan lehetnek ilyen lényegesen eltérőek a 
vezető kutatóvá válás feltételei. Gyakran meg-
fogalmazódik, hogy a hazai oktatói-kutatói 
előmenetel formai követelményeinek teljesí-
tésében egyes személyeket a hazai és külföldi 
felsőoktatási kapcsolati tőke célirányos építé-
sével megszerezhető indikátorok sokkal sike-
resebbnek mutatják hasonló teljesítményű 
kollégáiknál. Olykor – nem is kevésszer – ezek 
az előnyök szintén tudományetikai vét ség 
kategóriájába zuhannak át, például akkor, 
amikor a hivatkozási indexek szaporításáról 
van szó. A felsőoktatási intézmények jelezték, 
hogy nagyon komoly gondjaik vannak ezen 
a téren. 

A tudományos élet sokrétű hazai kultúrá-
ja meghatározóan nyomja rá a bélyegét az 
etikai normák betartására is. Ha a tudomány-
etikailag korrekt út mellett más, kisebb 
energiaráfordítással járható utakon is lehet-
séges haladni, akkor mindig lesznek, akik e 
könnyebb úton fognak végigmenni. Állás-
pontjuk szerint az etikai kódexek önmagukban 

– mivel azok az intézmények egyoldalú, önkén-
tes deklarációjaként, iránymutatásként jelen-
nek meg, rögzítve a legfontosabbnak tartott 
értékeket és cselekvési normákat – nem oldják 
meg ezeket a vitatott problémákat. Az intéz-
mények vezetői a kódexekben megjelenített 
viselkedési, gondolkodási módokat várják el 
az alkalmazottaiktól. Ezeket betartatni csak 
akkor lehet a felsőoktatásban, ha minden más 
konkurens intézmény is hasonlóan jár el, és 
ha a fenntartó és az általa működtetett felső-
oktatási és tudományos kérdésekben eljáró, 
véleményező szervezetek, testületek is hason-
ló etikai kódexek normáit betartva hozzák 
meg döntéseiket. A felsőoktatási intézmény-
nek „szigetként” etikusan működni– egy 
etikusságát tekintve változatos környezetben 

– nehezen lehet, illetőleg csak teljes intézmé-

nyi autonómia, a környezettől való nagyfokú 
oktatási, tudományos és anyagi függetlenség 
biztosítása mellett lehetséges. 

A SZIE szabályzatai – a korábban elmon-
dottak szerint több más egyetemhez hason-
lóan – (elsősorban a Szervezeti és Működési 
Rend, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, 
a Doktori Szabályzat, a Habilitációs Szabály-
zat, a Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat, az 
Információbiztonsági Szabályzat, valamint a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat és néhány 
szervezeti egység saját etikai szabályzata) 
tartalmazzák azokat a jogokat, kötelességeket, 
normákat, amelyek kötelező betartása etikus 
oktatói-kutatói magatartást eredményez. Tar-
talmazzák továbbá azokat az eljárásrendeket 
is, amelyek ugyancsak kötelező betartása 
minimálisra csökkenti annak a kockázatát, 
hogy tudományetikai normákat sértő alko-
tások szülessenek az eljárásrendeknek aláve-
tett személyek esetében.

Kódexek

A hatályos etikai kódexek szinte minden eset-
ben próbálják definiálni önmagukat, tehát 
az etikai kódex jelentését, viszonyát a jogsza-
bályokhoz (például: az erkölcsi-etikai önsza-
bályozás dokumentuma, az erkölcsi felelősség 
kérdései vagy az erkölcsi alapelvek összessége). 
Általában megtalálható bennük az az alapelv, 
hogy az etikai kódex olyan területen fogalmaz 
meg erkölcsi elvárásokat, amelyekre vonat-
kozóan a jogi normák nem írnak elő kötele-
ző érvényű magatartásszabályokat.

Az etikai szabályzatok általában a vezetők-
re, az oktatókra, a kutatókra és a hallgatókra 
vonatkozó előírások szerint tagozódnak. Az 
előírások terjedelme teljesen változó, a szűksza-
vú, lényegre törő megfogalmazás és a hosszú 
részletekbe menő leírás ugyanúgy előfordul. 
Mindegyik etikai kódex rögzíti az etikai bi-
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zottságokra vonatkozó szabályokat, a bizott-
ság megalakításától az eljárási szabályokon 
keresztül az alkalmazható szankciókig és a 
jogorvoslatig találunk rendelkezéseket. Érde-
kességképpen említhető meg a Semmelweis 
Egyetem etikai kódexe, amely nem a fenti 
tagozódás szerint részletezi az elvárásokat. Az 
egyetem az általános magatartási szabályok 
mellett a hivatali érintkezésre vonatkozó, az 
oktatással, az összeférhetetlenséggel és konf-
liktushelyzetek kezelésével kapcsolatos ren-
delkezéseket tartalmazza.

Ha számba vesszük a kódexekkel kapcso-
latban felvetődő problémákat, elsőként a 
szabályzatok személyi hatálya kerül elénk. A 
hatály definiálása többnyire nem világos és 
nem egyértelmű. Kardinális kérdés a szabály-
zatokkal érintettek körének minél pontosabb 
meghatározása. Az etikai bizottságnak az 
ügyek kivizsgálására vonatkozó hatásköre a 
helyes alkalmazás szempontjából nagyban 
függ azok szabályzati regisztrálásától, akikre 
a szabályok kiterjednek. A leggyakoribb az 
olyan meghatározás, miszerint a szabályzat 
hatálya az egyetemi polgárokra terjed ki, ami 
azonban nem mindig foglalja magában a 
hall gatókat és doktorjelölteket. Előfordul 
olyan kódex is, ahol nem rögzítették az egye-
temi polgár fogalmát, ami a kódex alkalmaz-
hatóságát elbizonytalaníthatja. Főszabály 
sze rint az etikai kódexek hatálya akkor kez-
dődik, amikor a hallgató belép az egyetemre, 
beiratkozik és az első félévre regisztráltatja 
magát, de hogy mikor ér véget a felelősségre 
vonás lehetősége, már kérdéses. Több eset az 
elmúlt években azért jutott zsákutcába, mert 
nem volt világos, hogy például a doktori kép-
zésben részt vevő milyen státuszban van az 
egyetemen, vajon az etikai normák kiterjeszt-
hetők-e rá, avagy sem. Mostanában ezt a 
kérdést viszonylag egységes irányba próbálják 

az egyetemek terelni, s ebben komoly segít-
séget jelent a doktori jogviszony világos sza-
bályozása, a doktori hallgatói önkormányza-
tok megalakulása.

A hatály mellett a másik említhető ko-
moly nehézség, az eljárás folyamatának sza-
bályozása és szervezése, a processus feletti el-
lenőrzés kérdésének ütemezése. Lényegében 
szinte minden olyan eljárás, amelyről tudo-
másunk van, legalább egy-másfél évig tartott, 
és végül is ennek során elporladt az ügy lé-
nyege. (Azt már Cesare Beccaria, a felvilágo-
sodás legendás büntetőjogásza is leszögezte, 
hogy csak az a büntetés jó, amelyik gyorsan 
kerül alkalmazásra. Vagyis a fellépésben többet 
jelent a biztos és azonnali válasz, mint a 
büntetés súlya.)

A plágium vonatkozásában nem minden 
szabályzat rendelkezik előírásokkal. A Nyu-
gat-magyarországi Egyetemen létezik külön 
plágiumszabályzat, a legtöbb egyetemi etikai 
kódex pedig tartalmaz előírásokat a szerzői 
joggal védett szövegrészletek forrásmegjelölé-
sének, átvételének és átfogalmazásának mód-
jára vonatkozóan. Az ELTE esetében a hall-
gatók számára összeállított követelményrend-
szer tartalmazza a szabályokat, néhány egye-
tem esetében a szakdolgozatok útmutatója 
rögzíti az elvárásokat. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen bizonyos hibákra fel-
mentést lehet találni azzal, hogy a hallgató 
művében összességében eleget tett a szabá-
lyoknak, és azok részleges megsértése gondat-
lanságra vezethető vissza. A Budapesti Corvi-
nus Egyetemen van olyan kar, ahol a plagizá-
lás minimumát is rögzítik a szabályok: plági-
umnak az számít, ha valaki „1 bekezdés (kb. 
3-4 mondat) terjedelemben szó szerinti for-
mában vagy azt megközelítő módon idegen 
művet használ fel (…) az eredeti forrásnak a 
megfelelő szövegrésznél és az irodalomjegy-
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zékben való megjelölése nélkül”. A kódexek 
szerint a plágium fogalmába az is beletartozik, 
ha valaki valódi személyes munka nélkül állít 
elő eredményeket, illetve ha meghamisítja 
saját vagy mások munkáját. Az is etikai vétség, 
ha valakinek tudomására jut egy plágium el-
követése, és nem kísérli meg a tisztázást, szük-
ség esetén az etikai eljárás megindítását.

A Magyar Rektori Konferencia feltérképez-
te a nyugat-európai egyetemi praxist, azt 
vizsgálva, hogy észrevehető-e egyfajta több-
ségi törekvés a felsőoktatási intézmények 
gyakorlatában az etikai szabályozást illetően. 
Ennek során világossá vált: a legnagyobb 
tradíciójú universitasok sem tudnak abban a 
kérdésben dűlőre jutni, milyen mély ségig 
ereszkedjenek le a szabályozásban, mennyire 
fokozzák az etikai kódex aprólékosságát. 
Ennek következtében egymástól a legeltérőbb 
hosszúságú (s ennek megfelelően részletessé-
gű) kódexek vannak hatályban szerte Euró-
pában. Ami azonban feltétlenül közösnek 
lát szik, az a plagizálás rendkívül szigorú keze-
lése. A brit (és az amerikai) egyetemek e kér-
désben szigorú és egzakt szabályzatokkal ren-
delkeznek: szinte az összes felsőoktatási intéz-
mény honlapján  fellelhetők a szakdolgozati 
szabályzatok vagy irányelvek. Sőt, a birming-
hami egyetemen ún. plagiarism officer tisztség 
is létezik. Viselőjének feladata a plagizáló 
hallgatók ügyének kivizsgálása, az elrendelt 
szankciók végrehajtásának ellenőrzése.(Az 
intézményben egyébként három csoportba 
sorolják a hivatkozás nélküli idézést. A „súlyos 
plágium” körébe tartozik a nagyobb szöveg-
részek hivatkozás nélküli átvétele, illetve a 
bérírók megbízása. „Mérsékelt plágiumnak” 
nevezik a rövidebb szöveg hivatkozás nélkü-
li átvételét, míg a „nem megfelelő tudomá-
nyos gyakorlat” kategóriát elsősorban az el-
sőéveseknél használják, akik – vélhetően – 

azért nem hivatkoznak megfelelően a szak-
irodalomra, mert még nem ismerik a szabály-
zatokat.) A vezető brit egyetem, a Cambridge 
University is szigorú szabályokat fogalmazott 
meg: a dolgozatban kötelező feltüntetni még 
azoknak a szakembereknek a nevét is, akik 
bármilyen segítséget nyújtottak a dolgozat 
megírásához.

Zárszó

Befejezésként (és beismerésként) megjegyzen-
dő, hogy a felsőoktatási intézmények a na-
gyobb etikai konfliktusok kirobbanásakor 
nem voltak felkészülve a probléma kezelésé-
re, különösképpen nem annak politikai hul-
lámaira. Ennek következményeképpen a 
reakciók és az eljárások befejezése is jelentősen 
eltért egymástól. Konkrét szabályozás híján 
az egyik plágiumügy végül úgy oldódott meg, 
hogy az érintett lemondott doktori címéről. 
Másik esetben az egyik egyetem nem is volt 
hajlandó foglalkozni a kérdéssel időmúlásra 
hivatkozással, a másik pedig megállapította 
ugyan az etikai vétséget, de eljárási és helyi 
tanulmányi szabályozási problémák miatt 
nem látta már lehetségesnek a fellépést. Rá-
adásul abban az átalakuló globalizált társada-
lomban, melyben élünk, nem csak az erköl-
csi mércék változnak meg. Egy új, digitalizált 
világban kell megtalálni a válaszokat, melyben 
egészen másként definiálhatók az alapfogal-
mak, mást jelentenek és másként jelennek 
meg olyan fogalmak, mint a plágium. Az új 
meghatározási keretek között a korábbiaknál 
jelentősebb szerepük lett az egyetemeknek, 
oktatóknak és a kutatóknak. A személyes 
adatok forgalmától és védelmétől a szerzői 
jogok oltalmazásáig számos olyan kérdés buk-
kan fel az internet világában, melyekre egy-
felől a jogászok is most keresik a megoldáso-
kat, másfelől a digitális nemzedék életében a 
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zottságokra vonatkozó szabályokat, a bizott-
ság megalakításától az eljárási szabályokon 
keresztül az alkalmazható szankciókig és a 
jogorvoslatig találunk rendelkezéseket. Érde-
kességképpen említhető meg a Semmelweis 
Egyetem etikai kódexe, amely nem a fenti 
tagozódás szerint részletezi az elvárásokat. Az 
egyetem az általános magatartási szabályok 
mellett a hivatali érintkezésre vonatkozó, az 
oktatással, az összeférhetetlenséggel és konf-
liktushelyzetek kezelésével kapcsolatos ren-
delkezéseket tartalmazza.

Ha számba vesszük a kódexekkel kapcso-
latban felvetődő problémákat, elsőként a 
szabályzatok személyi hatálya kerül elénk. A 
hatály definiálása többnyire nem világos és 
nem egyértelmű. Kardinális kérdés a szabály-
zatokkal érintettek körének minél pontosabb 
meghatározása. Az etikai bizottságnak az 
ügyek kivizsgálására vonatkozó hatásköre a 
helyes alkalmazás szempontjából nagyban 
függ azok szabályzati regisztrálásától, akikre 
a szabályok kiterjednek. A leggyakoribb az 
olyan meghatározás, miszerint a szabályzat 
hatálya az egyetemi polgárokra terjed ki, ami 
azonban nem mindig foglalja magában a 
hall gatókat és doktorjelölteket. Előfordul 
olyan kódex is, ahol nem rögzítették az egye-
temi polgár fogalmát, ami a kódex alkalmaz-
hatóságát elbizonytalaníthatja. Főszabály 
sze rint az etikai kódexek hatálya akkor kez-
dődik, amikor a hallgató belép az egyetemre, 
beiratkozik és az első félévre regisztráltatja 
magát, de hogy mikor ér véget a felelősségre 
vonás lehetősége, már kérdéses. Több eset az 
elmúlt években azért jutott zsákutcába, mert 
nem volt világos, hogy például a doktori kép-
zésben részt vevő milyen státuszban van az 
egyetemen, vajon az etikai normák kiterjeszt-
hetők-e rá, avagy sem. Mostanában ezt a 
kérdést viszonylag egységes irányba próbálják 

az egyetemek terelni, s ebben komoly segít-
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umnak az számít, ha valaki „1 bekezdés (kb. 
3-4 mondat) terjedelemben szó szerinti for-
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azért nem hivatkoznak megfelelően a szak-
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korábbiaknál összehasonlíthatatlanul na-
gyobb szerepet játszanak. Az ollózás korábban 
némiképp pejoratív fogalma például mára 
bevett gyakorlattá nemesült a középiskolák-
ból frissen érkező hallgatóknál, ezért szorgal-
mazzuk már a középiskolában való fellépést 
is. Sok esetben tapasztalható, hogy az új al-
kotás létrehozása összemosódik az internetről 
vágott anyagok dolgozattá formálásával.

Az etikai kódexek vagy szabályzatok meg-
alkotásának különös aktualitását adja, hogy 
a felsőoktatási kormányzat legújabb stratégi-
ai irányelvei között szerepel az az elosztási 
alapelv, amely tudományhoz köti a felsőok-
tatás finanszírozásának egy részét. A felsőok-
tatási büdzsé 30%-át tudományos minőség 
arányában osztaná szét, ennek egyharmadá-
ban pedig viszonyítási szempontként felbuk-
kant az Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián elért eredmény. Ez az elgondo-
lás komolyan veszélyeztetheti a diákköri moz-
galom legnagyobb seregszemléjét, melyen 
eddig is komoly erőfeszítéssel lehetett csak a 
műhelyek presztízs szempontjait háttérbe 
szorítani. Az ötletet célszerű tovább árnyalni, 
s reméljük, nem válik finanszírozási szempon-
tokig leegyszerűsített csatározássá az Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia. 

Elmondható, hogy a magyar felsőoktatá-
si intézményeknek a legnagyobb problémája 
ebben a szabályozásban a heterogenitás. Nem 
csupán tudományetikáról van szó, hanem az 
oktatási, képzési morál állapotáról is, a hall-
gatóhoz fűződő viszonyról és nevelésről, nem 
csak oktatásról, felkészítésről, alapozásról, 
hanem megjelenik ebben a kér désben a tár-
sadalom és a felsőoktatás viszonya, az állam 
és a felsőoktatás viszonya is. Sokkal komple-
xebb tehát az etikai kódexek kérdése, mint 
első pillantásra tűnik. Amellett, hogy a felső-
oktatás zsinórmértékként kezeli az MTA 
tudomány etikai kódexét, nem elégedhet meg 
csupán a kutatásetika szabályainak rögzítésé-
vel, szükséges ennek megalapozása, a képzés 
során elsajátítandó normák rögzítése. Az egye-
temek olyan feladattal szembesültek, mely nek 
megoldásához segítségre van szükségük. Pél-
dának okáért felsőoktatási stratégiára, egyér-
telmű és kiszámítható jogszabályi környezet-
re. A Magyar Rektori Konferencia kezdemé-
nyezni fogja egységes felsőoktatási etikai 
kódex megalkotását.

Kulcsszavak: tudományetika, etikai kódex, fel
sőoktatás, plágium, etikai eljárás, nemzeti felső
oktatási törvény

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TUDOMÁNYOS TANÁCS 
ETIKAI BIZOTTSÁGAI ÉS NEMZETKÖZI 

KAPCSOLATRENDSZERE*
Bácsy Ernő

az MTA doktora,
 Egészségügyi Tudományos Tanács

erno.bacsy@emmi.gov.hu

Előadásomban az emberen végzett tudomá-
nyos kutatások szakmai-etikai értékeléséről 
és ellenőrzéséről lesz szó, mivel az Egészség-
ügyi törvény erre a feladatra jelöli ki az Egész-
ségügyi Tudományos Tanács (ETT) etikai 
bizottságait. 

A törvény értelmében személyeken csak 
előre kidolgozott kutatási terv szerint lehet 
tudományos kutatást végezni, így kli nikai 
vizsgálatot is, ha a protokollt az illetékes ha-
tóság engedélyezte. A protokollban foglaltak 
ettől fogva szakmai szabálynak minősülnek.

A nemzetközi emberjogi egyezmények és 
velük összhangban az európai jogrend külön-
böző szintű szabályai különleges védelemben 
részesítik a vizsgálat alanyait: a kutatás ered-
ménye még bizonytalan, a bevont egészséges 
vagy beteg személyek jelentős kockázatnak 
vannak kitéve ahhoz képest, mintha már be-
vált gyógyító eljárásokat végeznének rajtuk. 
A hatósági engedélyezés eljárását és feltételeit 
az EU-direktíva keretei közt kialakított nem-
zeti jogszabályok rögzítik. A hatóság kezét egy 
független, testületi véleményen alapuló társa-
dalmi ellenőrző mechanizmus köti. Ezt tes-

* A Tudományetika Európában és Magyarországon című 
konferencián (2013. október 24.) elhangzott előadás 
szerkesztett változata.

tesíti meg az országonként kialakított etikai 
bizottságok tevékenysége.

Az etikai bírálat legfőbb szempontja a 
vizs gálati alany biztonsága, emberi méltósága 
és életminősége. A vizsgálattal járó kockázat-
nak csak tudományosan megalapozott és 
klinikailag indokolt vizsgálati terv keretében 
lehet egy személyt kitenni, ezt a követelményt 
az etikai bizottság a beteg érdeke felől köze-
líti meg, részben átfedésben az illetékes ható-
ság feladatával. A magyar egészségügyi törvény 
az Egészségügyi Tudományos Tanács bizott-
ságait ruházza fel ezzel a társadalmi ellenőrző 
feladatkörrel. A joghatás erős: az illetékes 
bizottság legalább kétharmados többséggel 
(de rendszerint egyhangúlag) hozott támoga-
tó véleménye nélkül nem adható ki az enge-
dély, illetve a vizsgálatot nem lehet elkezdeni.

Mielőtt rátérnék az ETT etikai bizottsági 
rendszerének bemutatására, röviden vázolom 
a bizottságok működésének jogi keretét. 
Működésük során több mint egy tucat ma-
gyar és európai jogszabályra kell tekintettel 
lenniük, és hivatkozniuk a bizottságoknak, 
közülük az alábbiakat emelem ki:
• 2002. évi VI. törvény, Oviedói egyezmény
• 1997. évi CLIV. törvény az egészségről, 

VIII. fejezet
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• 2005.évi XCV. törvény,  Gyógyszertörvény
• 2008. évi XXI. törvény, Genetikai törvény
• 235/2009 (X.20.) Kormányrendelet az em-

beren végzett orvostudományi kutatásról
• 23/2002. (V.9.) EüM rendelet az emberen 

végzett orvostudományi kutatásokról
• 35/2005. (VIII.26.) EüM rendelet a vizsgá-

lati készítményeken végzett klinikai vizs-
gálatokról
Némi büszkeséggel említem meg, hogy 

törvényhozásunk példamutatóan követte az 
európai jogrend alakulását ezen a területen, 
támaszkodva az ETT miniszteri tanácsadó, 
jogszabályalkotás indítványozását is megen-
gedő szerepére. EU-tagságunkat néhány év-
vel megelőzve eredeti formájában törvénybe 
ik tatta az Oviedói egyezményt (2002. évi VI. 
törvény), és ugyancsak 2002-ben hatályba 
lépett a gyógyszervizsgálatokkal, illetve a 
vizsgálati készítmények nélkül folytatott kuta-
tásokkal foglalkozó két egészségügyi minisz-
teri rendelet, amely minden részletében tük-
rözte a 2001-ben hatályba lépett EU-direktí-
vát. A direktívához kapcsolódó jogviszonyunk 
megváltozásával 2005-ben, uniós tag ságunk 
évében keletkezett, lényegében átfogalmazás 
eredményeként, a jelenleg is hatályos 35/2005. 
EüM rendelet.

2009-ben egy kormányrendelet egységes 
szerkezetbe foglalta az ETT etikai bizottságai 
és az illetékes engedélyező hatóságok műkö-
dését és feladatmegosztását. Ettől fogva az 
ETT három országos hatáskörű etikai bizott-
ságának szakmai-etikai véleménye szakható
sági állásfoglalás erejére emelkedett. Ennek a 
változásnak az ETT és bizottságai nem örül-
nek, de formai szempontból alkalmazkodtak 
az új definícióhoz.

Lényeges átalakulás előtt áll a klinikai 
vizs gálatokat szabályozó európai uniós jog-
rend: a tervek szerint 2016-tól a jelenleg ha-

tályos direktívát a tagországok jogrendjébe 
közvetlenül illeszkedő reguláció, európai 
rendelet fogja felváltani, amelynek előkészü-
letei 2012 közepétől folynak.

Az alábbi vázlat mutatja be az ETT etikai 
bizottságainak rendszerét, amely az Egészség-
ügyi törvény felhatalmazásával ellátja minden 
Magyarországon, emberen végzendő tudo-
mányos kutatás, klinikai vizsgálat protokoll-
jának szakmai-etikai bírálatát.

Az Egészségügyi Tudományos Tanács 
(ETT) országos etikai bizottságai:

• Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság 
(KFEB)

• Humán Reprodukciós Bizottság (HRB)
• Tudományos Kutatásetikai Bizottság 

(TUKEB)
A rendszerhez tartoznak:

• Regionális Kutatásetikai Bizottságok 
(RKEB) és az

• Intézményi Kutatásetikai Bizottságok 
(IKEB).
Az országos hatáskörű etikai bizottságok 

feladatkörének megoszlását az alábbiakban 
foglalom össze:
• A Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság 

(KFEB) értékeli a vizsgálati gyógyszerké-
szítményekkel végzett vizsgálati protokol-
lokat, a beavatkozás nélküli vizsgálatok 
kivételével.

• A Humán Reprodukciós Bizottság (HRB) 
értékeli a humán reprodukcióval, humán-
genetikával és a fejlett terápiás készítmé-
nyekkel (sejt- és génterápia) foglalkozó 
kutatási és klinikai vizsgálati protokollokat.

• A Tudományos  Kutatásetikai Bizottság 
(TUKEB) értékeli azokat a humán klini-
kai vizsgálati és tudományos kutatási 
pro tokollokat, amelyek nem tartoznak a 
másik két etikai bizottság hatáskörébe, 
ideértve az orvosi készülékekkel végzett 

és a beavatkozás nélküli vizsgálatokét. (Ki-
vételt képeznek a témájuk alapján a má sik 
két bizottság hatáskörébe nem tartozó, 
egy központban végzett vizsgálatok, ezek 
szakmai-etikai véleményezése a RKEB-ek 
feladata.)
Közvetlen kutatásiterv-értékelő feladatán 
túl a TUKEB fogja össze a RKEB-ek mű-
ködését, és a RKEB-eknek van rálátásuk 
az IKEB-ek rendszerére.
Végezetül néhány szóval szeretnék kitérni 

az ETT etikai természetű nemzetközi kapcso-
lataira és az európai jogalkotásra való befo-
lyására.

AZ Európai Bizottság hivatali apparátusa 
nyilvántartja az ETT-t és központi etikai bi-
zottságait mint Magyarországon az egyedüli 
szakmai-etikai vélemény nyilvánítására jogo-
sultakat.

2011-ben az Európai Bizottság kitűzte a 
gyógyszerkészítményekkel végzendő klinikai 
vizsgálatokra vonatkozó, 2001-ben elfogadott 
irányelvének felülvizsgálatát. Az erre a célra 
létrehozott ad hoc bizottságban tagországon-
ként egy-egy szakértő vehetett részt az illeté-
kes hatóság, illetve az etikai bizottság képvi-
seletében. A Klinikai Farmakológiai Etikai 
Bizottság képviseletét az üléseken az elnök, 

illetve megbízásából (személyemben) a titkár 
látta el.

Még a felülvizsgálat folyamatának lezárá-
sa előtt, 2012-ben az Európa Tanács elhatároz-
ta, hogy a direktívát reguláció váltsa fel, és 
megkezdte annak előkészítését. Az ebben 
legnagyobb súllyal részt vevő tanácsi munka
csoport ülésein tárgyalóként Magyarország 
EU-képviseletének attaséja szerepel, de a tár-
gyalási álláspont kialakításában az EMMI 
egészségügyi államtitkárságának felkérésére 
rendszeresen közreműködik az ETT, a KFEB 
titkára egyes esetekben az ülésen tanácsadó-
ként személyesen is részt vesz.

Az ETT TUKEB titkára rendszeresen részt 
vesz az ún. NEC Forum (Forum of National 
Ethics Councils) ülésein.

2012-ben az EUREC nevű szervezet 
(European Network of Research Ethics Com
mittees), amely az EU-tagországok etikai bizott-
ságait országosan összefogó testületeiből áll, 
felvette a kapcsolatot az ETT képviselőjé vel. 
Az ETT – egyelőre társult szervezetként – már 
részt vesz ennek a társulatnak a munkájában.

Kulcsszavak: humán vizsgálatok, egészségügyi 
törvény, nemzetközi jogszabályok, szakhatósági 
állásfoglalás, nemzetközi szervezetek
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• 2005.évi XCV. törvény,  Gyógyszertörvény
• 2008. évi XXI. törvény, Genetikai törvény
• 235/2009 (X.20.) Kormányrendelet az em-

beren végzett orvostudományi kutatásról
• 23/2002. (V.9.) EüM rendelet az emberen 

végzett orvostudományi kutatásokról
• 35/2005. (VIII.26.) EüM rendelet a vizsgá-

lati készítményeken végzett klinikai vizs-
gálatokról
Némi büszkeséggel említem meg, hogy 

törvényhozásunk példamutatóan követte az 
európai jogrend alakulását ezen a területen, 
támaszkodva az ETT miniszteri tanácsadó, 
jogszabályalkotás indítványozását is megen-
gedő szerepére. EU-tagságunkat néhány év-
vel megelőzve eredeti formájában törvénybe 
ik tatta az Oviedói egyezményt (2002. évi VI. 
törvény), és ugyancsak 2002-ben hatályba 
lépett a gyógyszervizsgálatokkal, illetve a 
vizsgálati készítmények nélkül folytatott kuta-
tásokkal foglalkozó két egészségügyi minisz-
teri rendelet, amely minden részletében tük-
rözte a 2001-ben hatályba lépett EU-direktí-
vát. A direktívához kapcsolódó jogviszonyunk 
megváltozásával 2005-ben, uniós tag ságunk 
évében keletkezett, lényegében átfogalmazás 
eredményeként, a jelenleg is hatályos 35/2005. 
EüM rendelet.

2009-ben egy kormányrendelet egységes 
szerkezetbe foglalta az ETT etikai bizottságai 
és az illetékes engedélyező hatóságok műkö-
dését és feladatmegosztását. Ettől fogva az 
ETT három országos hatáskörű etikai bizott-
ságának szakmai-etikai véleménye szakható
sági állásfoglalás erejére emelkedett. Ennek a 
változásnak az ETT és bizottságai nem örül-
nek, de formai szempontból alkalmazkodtak 
az új definícióhoz.

Lényeges átalakulás előtt áll a klinikai 
vizs gálatokat szabályozó európai uniós jog-
rend: a tervek szerint 2016-tól a jelenleg ha-

tályos direktívát a tagországok jogrendjébe 
közvetlenül illeszkedő reguláció, európai 
rendelet fogja felváltani, amelynek előkészü-
letei 2012 közepétől folynak.

Az alábbi vázlat mutatja be az ETT etikai 
bizottságainak rendszerét, amely az Egészség-
ügyi törvény felhatalmazásával ellátja minden 
Magyarországon, emberen végzendő tudo-
mányos kutatás, klinikai vizsgálat protokoll-
jának szakmai-etikai bírálatát.

Az Egészségügyi Tudományos Tanács 
(ETT) országos etikai bizottságai:

• Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság 
(KFEB)

• Humán Reprodukciós Bizottság (HRB)
• Tudományos Kutatásetikai Bizottság 

(TUKEB)
A rendszerhez tartoznak:

• Regionális Kutatásetikai Bizottságok 
(RKEB) és az

• Intézményi Kutatásetikai Bizottságok 
(IKEB).
Az országos hatáskörű etikai bizottságok 

feladatkörének megoszlását az alábbiakban 
foglalom össze:
• A Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság 

(KFEB) értékeli a vizsgálati gyógyszerké-
szítményekkel végzett vizsgálati protokol-
lokat, a beavatkozás nélküli vizsgálatok 
kivételével.

• A Humán Reprodukciós Bizottság (HRB) 
értékeli a humán reprodukcióval, humán-
genetikával és a fejlett terápiás készítmé-
nyekkel (sejt- és génterápia) foglalkozó 
kutatási és klinikai vizsgálati protokollokat.

• A Tudományos  Kutatásetikai Bizottság 
(TUKEB) értékeli azokat a humán klini-
kai vizsgálati és tudományos kutatási 
pro tokollokat, amelyek nem tartoznak a 
másik két etikai bizottság hatáskörébe, 
ideértve az orvosi készülékekkel végzett 

és a beavatkozás nélküli vizsgálatokét. (Ki-
vételt képeznek a témájuk alapján a má sik 
két bizottság hatáskörébe nem tartozó, 
egy központban végzett vizsgálatok, ezek 
szakmai-etikai véleményezése a RKEB-ek 
feladata.)
Közvetlen kutatásiterv-értékelő feladatán 
túl a TUKEB fogja össze a RKEB-ek mű-
ködését, és a RKEB-eknek van rálátásuk 
az IKEB-ek rendszerére.
Végezetül néhány szóval szeretnék kitérni 

az ETT etikai természetű nemzetközi kapcso-
lataira és az európai jogalkotásra való befo-
lyására.

AZ Európai Bizottság hivatali apparátusa 
nyilvántartja az ETT-t és központi etikai bi-
zottságait mint Magyarországon az egyedüli 
szakmai-etikai vélemény nyilvánítására jogo-
sultakat.

2011-ben az Európai Bizottság kitűzte a 
gyógyszerkészítményekkel végzendő klinikai 
vizsgálatokra vonatkozó, 2001-ben elfogadott 
irányelvének felülvizsgálatát. Az erre a célra 
létrehozott ad hoc bizottságban tagországon-
ként egy-egy szakértő vehetett részt az illeté-
kes hatóság, illetve az etikai bizottság képvi-
seletében. A Klinikai Farmakológiai Etikai 
Bizottság képviseletét az üléseken az elnök, 

illetve megbízásából (személyemben) a titkár 
látta el.

Még a felülvizsgálat folyamatának lezárá-
sa előtt, 2012-ben az Európa Tanács elhatároz-
ta, hogy a direktívát reguláció váltsa fel, és 
megkezdte annak előkészítését. Az ebben 
legnagyobb súllyal részt vevő tanácsi munka
csoport ülésein tárgyalóként Magyarország 
EU-képviseletének attaséja szerepel, de a tár-
gyalási álláspont kialakításában az EMMI 
egészségügyi államtitkárságának felkérésére 
rendszeresen közreműködik az ETT, a KFEB 
titkára egyes esetekben az ülésen tanácsadó-
ként személyesen is részt vesz.

Az ETT TUKEB titkára rendszeresen részt 
vesz az ún. NEC Forum (Forum of National 
Ethics Councils) ülésein.

2012-ben az EUREC nevű szervezet 
(European Network of Research Ethics Com
mittees), amely az EU-tagországok etikai bizott-
ságait országosan összefogó testületeiből áll, 
felvette a kapcsolatot az ETT képviselőjé vel. 
Az ETT – egyelőre társult szervezetként – már 
részt vesz ennek a társulatnak a munkájában.

Kulcsszavak: humán vizsgálatok, egészségügyi 
törvény, nemzetközi jogszabályok, szakhatósági 
állásfoglalás, nemzetközi szervezetek
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HOGY VEZET EL 
A BÖLCSÉSZET LENÉZÉSE 
A TUDÁS LENÉZÉSÉHEZ?*

Pléh Csaba
az MTA rendes tagja,

Eszterházy Károly Főiskola Kognitív és Kommunikációs Kutatócsoport
pleh.csaba@ektf.hu

A modern tudásteremtés és tudásátadás 
rendszerében nem először fogalmazódik meg 
a tudások diverzifikálódásában egykorvolt 
kiindulópontnak tekinthető bölcsészet lesaj-
náló vagy egyenesen agresszívan kiiktató le-
nézése. Tanulságos reflexiót indíthat el, ha ezt 
a destruktív hagyományt komolyan vesszük, 
s nem pusztán egzisztenciális önvédelemmel 
reagálunk, hanem intellektuális tarthatatlan-
ságát mutatjuk be. 

Hadd induljak ki egyik saját szakmámból, 
a pszichológiából. A modern pszichológia 
egyszerre több helyen született meg. Az egyik 
domináns  születési helyén, a német kísérleti 
pszichológia létrejöttekor, sajátos hibridizáció 
jött létre, mely a 19. század közepén a diadal-
mas laboratóriumi kísérleti élettudományt 
kapcsolta össze az újkori európai ismeretelmé-
let feszítő kérdéseivel, arra nézve, hogy ho-

Az akkor új nemzedék vállalkozása a né-
met közegben két tekintetben is Kant vissza-
felé göngyölítése volt. Visszaforgatás, mert 
újra összekapcsolja (kritikusai szerint össze-
mossa) az ismeretelmélet kategorikus és a 
pszichológia „genetikus” kérdéseit, e mellett 
pedig a lelki folyamatokat, melyeknek Kant 
kevesellte a dimenzionalitását a méréshez, 
kerülőutakon több dimenzióssá s ezzel mér-
hetővé teszi. Ezzel többnyire együtt járt egy 
naiv, Hermann Helmholz vagy Ernst Mach 
esetén igen harcos hit abban, hogy a lelki világ 
beilleszthető a természet kauzális rendjébe. 

Két máig tartó relevanciájú vita bontako-
zott ki magában abban a közegben, ahol 
eredendően született. A Wilhelm Dilthey 
(1894, 2003) nevéhez kapcsolt vita a natura-
lista értelmezés mindenhatóságát kérdőjelez-
te meg. Számos hangsúllyal próbálta előtérbe 
helyezni a humán, akkor szellemtudomá-
nyosnak nevezett megközelítést a pszicholó-
giában. A máig tanulságos mozzanat itt az 
okságival szembeállított hermeneutikus 
megközelítés lehetősége az ember értelmezé-
sében. Ahogy a fiatal Karl Jaspers fogalmaz 
1912-ben: „Míg a természettudományokban 
pusztán oksági természetű kapcsolatokat lá-
tunk, a pszichológiában a tudás nagyon 
másféle kapcsolatok megragadásán alapszik. 
Lelki jelenségeink más lelki jelenségekből 
származnak, számunkra értelmezhető mó-
don”. Olyan alternatíva ez, mely a pszicholó-
gia sokszor túlzottan deterministának tekin-
tett irányzatában, a pszichoanalízisben is 
megjelenik, mint a jelentéstulajdonítás ki-
emelt tényezője a tünetek értelmezésében. A 
filozófián túl a pszichológiában s a társada-
lomkutatásban máig számos hatása van en-
nek a hermeneutikus felfogásnak, az etnome-
todológusoktól Paul Ricoeurig. Magam a 
hozzáállások többféleségében hiszek. Egyszer-

re vagyunk okságilag interpretáló és herme-
neu tikus, jelentésértelmező lények. Egyszer-
re élünk okok és indokok világában, párhuza-
mosan vagy váltakozva használjuk az oksági 
és a megértő attitűdöt. Az ember teljességét 
visszaadó pszichológiának az ember termé-
szetéhez tartozóként kell láttatnia ezt a ket-
tősséget. Ez a mai vitákra vonatkoztatva azt 
jelenti, hogy a naturalisztikus és a „bölcsész” 
attitűd egyaránt jogos és fontos. Van ennek 
a hagyománynak olyan mondandója is – tu-
dom, ennek elismerése miatt sokan eklekti-
kusnak s elvtelennek tartanak – hogy az 
emberre vonatkozó tudásoknak versengő 
forrásai vannak a mai szimbólumértelmező 
értelmiségi munkamegosztás körülményei 
között. Az irodalom, a regények és drámák 
világa s ennek elemzése is fontos forrása az 
emberismeretnek, miként ma olyan sokféle 
módon látjuk az író Milan Kunderától kezd-
ve a kétarcú, író s irodalomteoretikus David 
Lodge-on (2002) át a filozófus Daniel Den-
nettig (1998). 

A 19. század végének másik máig érvényes 
felismerése bölcsészet s lélektan viszonyáról 
annak a különös, ugyanakkor kézenfekvőnek 
tűnő meggyőződésnek a megkérdőjelezése 
volt, hogy van egy kész s áttekinthető asszocia-
tív mozaik elvű képünk az ember mentális 
architektúrájáról, mely képes kezelni a gon-
dolkodást is. A korban ezt megkérdőjelezi 
Franz Brentano (1911) intencionalitás-koncep-
ciója, mely a valamire vonatkozás, s tartalom 
és aktus kettőségével elvezet a mai többlép-
csős vágy-vélekedés pszichológiák világához. 
De megkérdőjelezi Gottlob Frege (1980) is, 
amikor a gondolati szerveződést, a propozicio-
nális mozzanatot a képzetdinamikára vissza-
vezethetetlenként mutatja be. Számára az 
ítélet az elsődleges, s nem a képzet. Nem csak 
a történelem iróniája, hogy a mai kognitív 

* Hozzászólás a Különböző tudományterületek viszonya 
és szerepe a tudásalapú társadalom kiépítésében Ma
gyarországon című Tudomány Ünnepe ülésen. MTA, 
2013. november 7.

gyan is szerveződnek, s honnan erednek tu-
dásaink. Ez a hibridizáció igen termékeny volt, 
újabb és újabb kísérleti pszichológiai tanszé-
kek születtek a német rendszerben, s a kísér-
letezés kiterjesztette kompetenciáit az elemi 
érzéki és érzelmi folyamatok mellett a gondo-
lat ma gas világára is. Egy nemzedék alatt, 1870 
és 1900 között azonban kiderültek ennek a 
hibridizációnak a belső feszültségei is. (Ezek 
újabb bemutatásaira lásd Pléh, 2010; Smith, 
2013). Az alapító atyák nemzedékét a hibri-
dizációs mintának megfelelően javarészt 
olyan orvosak alkották, akik a német egyete-
mi eszmerendszer neveltjeiként, vagyis filozó-
fiailag is felkészülten állást kereső fiziológus-
ként kötöttek ki filozófiai tanszékeken. A 
bölcsészetből örökölt problémákat próbálták 
naturalizálni egy új munkamegosztást java-
solva, ahol az egy időben az élményeket átélő, 
az elemző és a szerző filozófusi szerepeket 
felváltotta az átélő kísérleti személy, a megfi-
gyelő és a kutató hármassága, három részre 
választása. 
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A modern tudásteremtés és tudásátadás 
rendszerében nem először fogalmazódik meg 
a tudások diverzifikálódásában egykorvolt 
kiindulópontnak tekinthető bölcsészet lesaj-
náló vagy egyenesen agresszívan kiiktató le-
nézése. Tanulságos reflexiót indíthat el, ha ezt 
a destruktív hagyományt komolyan vesszük, 
s nem pusztán egzisztenciális önvédelemmel 
reagálunk, hanem intellektuális tarthatatlan-
ságát mutatjuk be. 

Hadd induljak ki egyik saját szakmámból, 
a pszichológiából. A modern pszichológia 
egyszerre több helyen született meg. Az egyik 
domináns  születési helyén, a német kísérleti 
pszichológia létrejöttekor, sajátos hibridizáció 
jött létre, mely a 19. század közepén a diadal-
mas laboratóriumi kísérleti élettudományt 
kapcsolta össze az újkori európai ismeretelmé-
let feszítő kérdéseivel, arra nézve, hogy ho-

Az akkor új nemzedék vállalkozása a né-
met közegben két tekintetben is Kant vissza-
felé göngyölítése volt. Visszaforgatás, mert 
újra összekapcsolja (kritikusai szerint össze-
mossa) az ismeretelmélet kategorikus és a 
pszichológia „genetikus” kérdéseit, e mellett 
pedig a lelki folyamatokat, melyeknek Kant 
kevesellte a dimenzionalitását a méréshez, 
kerülőutakon több dimenzióssá s ezzel mér-
hetővé teszi. Ezzel többnyire együtt járt egy 
naiv, Hermann Helmholz vagy Ernst Mach 
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beilleszthető a természet kauzális rendjébe. 

Két máig tartó relevanciájú vita bontako-
zott ki magában abban a közegben, ahol 
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(1894, 2003) nevéhez kapcsolt vita a natura-
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megközelítés lehetősége az ember értelmezé-
sében. Ahogy a fiatal Karl Jaspers fogalmaz 
1912-ben: „Míg a természettudományokban 
pusztán oksági természetű kapcsolatokat lá-
tunk, a pszichológiában a tudás nagyon 
másféle kapcsolatok megragadásán alapszik. 
Lelki jelenségeink más lelki jelenségekből 
származnak, számunkra értelmezhető mó-
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gia sokszor túlzottan deterministának tekin-
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világa s ennek elemzése is fontos forrása az 
emberismeretnek, miként ma olyan sokféle 
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A 19. század végének másik máig érvényes 
felismerése bölcsészet s lélektan viszonyáról 
annak a különös, ugyanakkor kézenfekvőnek 
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amikor a gondolati szerveződést, a propozicio-
nális mozzanatot a képzetdinamikára vissza-
vezethetetlenként mutatja be. Számára az 
ítélet az elsődleges, s nem a képzet. Nem csak 
a történelem iróniája, hogy a mai kognitív 

* Hozzászólás a Különböző tudományterületek viszonya 
és szerepe a tudásalapú társadalom kiépítésében Ma
gyarországon című Tudomány Ünnepe ülésen. MTA, 
2013. november 7.

gyan is szerveződnek, s honnan erednek tu-
dásaink. Ez a hibridizáció igen termékeny volt, 
újabb és újabb kísérleti pszichológiai tanszé-
kek születtek a német rendszerben, s a kísér-
letezés kiterjesztette kompetenciáit az elemi 
érzéki és érzelmi folyamatok mellett a gondo-
lat ma gas világára is. Egy nemzedék alatt, 1870 
és 1900 között azonban kiderültek ennek a 
hibridizációnak a belső feszültségei is. (Ezek 
újabb bemutatásaira lásd Pléh, 2010; Smith, 
2013). Az alapító atyák nemzedékét a hibri-
dizációs mintának megfelelően javarészt 
olyan orvosak alkották, akik a német egyete-
mi eszmerendszer neveltjeiként, vagyis filozó-
fiailag is felkészülten állást kereső fiziológus-
ként kötöttek ki filozófiai tanszékeken. A 
bölcsészetből örökölt problémákat próbálták 
naturalizálni egy új munkamegosztást java-
solva, ahol az egy időben az élményeket átélő, 
az elemző és a szerző filozófusi szerepeket 
felváltotta az átélő kísérleti személy, a megfi-
gyelő és a kutató hármassága, három részre 
választása. 

Tanulmány



671

Magyar Tudomány • 2014/6

670

Pléh Csaba • Hogyan vezet el…?

kutatásban éppenséggel a naturalisztikus lé-
lektan legerőteljesebb irányai Brentano és 
Frege naturalizációját hirdetik, az intenciona-
litást és a kijelentéseket az egyéni elme archi-
tektúrájában állítják középpontba. A mai 
természettudományos pszichológiában Dar-
win, Brentano és Frege egymásra találnak. 
Ehhez azonban annak állandó belátása és 
képviselete kell, hogy a bölcsészet a natura-
lista emberismeret számára kategóriákat ad s 
magyarázandó dolgokat. Lehet például, hogy 
idegrendszeri hálózatokkal tudjuk értelmezni 
a kategorikus viselkedést, de azt, hogy mi is a 
gondolkodás kategoriális rendszere, kiindu-
lásként „máshonnan vesszük”, s a bölcsészet 
e tekintetben is elévülhetetlen a naturalista 
számára is. A fogalmi elemzés s a „mit is 
vizsgálunk” kérdése nem iktatható ki.

A mai pszichológia több tekintetben is 
kiutakat kínál a naturalizmus dilemmáiból. 
Az egyik kiemelt megoldás az elbeszélő ember 
interdiszciplináris diadalából indul ki, a 
másik az elméletalkotó ember antropológiai 
tételezése. A Jerome Bruner (2005) hangsú-
lyozta kétféle emberkép és tudás, az elbeszélő 
s a teoretikus-kategorikus tudás egyszerre 
jelenik meg mint kutatási attitűd s mint az 
emberkép sarokpontja. Az elbeszélő metateó-
riából kiindulva megértjük azt, hogy is mű-
ködik a köznapok világában a múltra emle-
getett hermeneutikus értelmezés, hogyan is 
vagyunk mindannyian történetkészítő s 

-értelmező hermeneuták, hogyan építünk 
koherenciát a történettel s a történetből, az 
események, szándékok, okok és indokok tér-
képeit felvázolva. Az elméleti hozzáállás pedig 
megmutatja, hogyan kezeljük kategóriák 
rendszerében a világot. Ennek legfőbb olda-
la, hogy ma az embert antropológiailag mint 
a reáliák világában elméletalkotó, fejében 
pedig elméleteket dédelgető lényt értelmez-

zük. Noam Chomsky fél évszázaddal ezelőt-
ti gondolatmenete az embert úgy koncipiál-
ta, mint egy nyelvelmélet hordozóját, két lá-
bon járó nyelvtant. A 20. század utolsó évti-
zedeiben ez a hozzáállás a fejlődéslélektan 
egészét forradalmasította. Először a tudatelmé-
letben (theory of mind) jön létre az a megol-
dás, amely szerint az emberek sajátos kis el-
méletalkotó pszichológusok, akik nagyon 
határozott következményekkel bíró teóriáikat 
alkalmazzák mások vágyairól és vélekedéseiről 
az őket körülvevő társas eseményekre, és ál-
lítják be azokat a sajátos értékeket, amelyek 
között ez a teória érvényesül. Kiterjed ez a 
naiv elméletfeltételezés azután a fizikai tudás, 
az élőlények s a számok világára is. Az elmé-
let-elméletek koncepciója szerint ezek a naiv 
elméletek igen korán rendelkezésünkre állnak, 
s a fejlődés folyamata ezek állandó finomítá-
sa (Spelke, 2000). Minden mentális esemény 
mint esemény belső elméletek által telített, s 
az egyéni életút során a fejlődés nem más, 
mint újabb és újabb elméletek alakítása. Ezek 
közé még a tudásszerzés naiv elmélete, a 
Csibra Gergely és Gergely György (2007) 
hirdette természetes pedagógia is beletartozik.

A naiv elméletek természetesen naivak. 
Nem feltétlenül koherensek, s sokszor masz-
szívan ellenállnak a tapasztalat kritikájának. 
Ugyanakkor minden kultúrában megvannak, 
sőt például Steven Mithen (1996) felfogásá-
ban megjelenésük és kölcsönhatásuk az em-
berré válás döntő lépése volt. Az európai 
gon dolkodás különlegessége e tekintetben 
csupán annyi, hogy megteremtette a szerve-
zett tudományt azzal, hogy a naiv elméletal-
kotó készségeinket a tapasztalás s a diszkurzív 
megvitatás tárgyává tette. 

A száz év előtti, egyszerre intellektuális és 
egzisztenciális félelem, melyet a 19. sz. végén 
a mentális világ naturalizációja keltett, ma 

kevésbé arisztokratikus formákban jelenik 
meg. Ma a bölcsészt nem a dögész kérdőjele-
zi meg, hanem a menedzser. Szabadjon a mai 
kognitív pszichológia zsargonjával zárnom. 
Mai emberképünk szerint az ember kategó-
riáit s terveit egy összehangoló metakognitív 
rendszer szervezi. Ezt a rendszert nem a ma-
gas kultúra hozza létre. A másodlagos rend-
szerezés, stratégiai tervezés, érzelmekkel dú-
sított jövőorientáció mindannyiunk antro-
pológiai sajátja, ezt éppen a menedzser tudja 
legjobban. A pszichológusok egy része ezt a 
tudást „menedzseri tudásnak” nevezi. Az 
európai kultúra egyik különlegessége, hogy 
ezt a metakognitív rendszert diszkurzív, majd 
kísérletes tapasztalati kontrollnak alávetve 
létrehozta a bölcsészetet és a tudományokat. 
Amikor a bölcsészetet ki akarjuk iktatni, ész-
re sem vesszük, hogy magát az emberi katego-
rizáló rendszert, a metakogní ciót dobjuk ki.  

A mi nemzedékünkben nem először kér-
dőjeleződik meg a tudások átfogó megkér-
dőjelezésén belül nagy gyakorlati erővel a 
kódokra s szövegekre alapozó bölcsész tudá-
sok létjogosultsága. Ne érezzük azonban 
véd telennek magunkat. Mint filoszok, em-
lékezzünk rá, hogy harminc évvel ezelőtt a 
filozófus Allan Bloom (1987) hogyan muta-
tott rá arra, hogy a szövegek megvitatásának 
kimaradása a magasabb oktatásból perspek-
tívavesztéshez és az érvelések kiszáradásához 

vezet. Nemcsak a közvetlenül érintettek fél-
nek azonban az új gyakorlati antiintellektua-
lizmusoktól. Az oxfordi farmakológus Susan 
Greenfield (2010) figyelmeztet arra, hogy mai 
világunkat fenyegeti az, hogy az olvasás fo-
lyamatában a tartalom helyett a folyamatra 
helyeződik a hangsúly. A felgyorsult infor-
mációfelvétel világában kiiktatódik az elem-
zés, a tudások összehasonlításából fakadó 
metakognitív meditáció. Greenfield olyan 
értékőrző, aki nem tagadja az új eszközöket, 
géprombolás helyett gépokosítást akar. Olyan 
világot, amely a mai reformpedagógiák és 
személyzetisek által istenített kompetenciák 
mellé visszahelyezi a tudást és a gon dolkodást. 
Újra kell teremtenünk azt a klasszikus hely-
zetet, melyben a kivonatolás erény, s a meg-
értés jele. 

Nehéz nevetés vagy (temperamentum 
szerint) dühöngés nélkül megállni, hogy a 
tudás természetével való foglalkozást s az el-
méletalkotást az új menedzserek világa az in-
tézményes tudománytól vitatja el, miközben 
a másik végen, maga a tudomány minden 
ember egyenkénti sajátjává teszi ezt, olyan 
emberképet kultiválva, melyben az ember 
természeténél fogva elméletalkotó és elmélet-
tesztelő lény.

Kulcsszavak: elméletalkotó ember, magyarázat, 
megértés, szellemtudományvita 
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magyarázandó dolgokat. Lehet például, hogy 
idegrendszeri hálózatokkal tudjuk értelmezni 
a kategorikus viselkedést, de azt, hogy mi is a 
gondolkodás kategoriális rendszere, kiindu-
lásként „máshonnan vesszük”, s a bölcsészet 
e tekintetben is elévülhetetlen a naturalista 
számára is. A fogalmi elemzés s a „mit is 
vizsgálunk” kérdése nem iktatható ki.

A mai pszichológia több tekintetben is 
kiutakat kínál a naturalizmus dilemmáiból. 
Az egyik kiemelt megoldás az elbeszélő ember 
interdiszciplináris diadalából indul ki, a 
másik az elméletalkotó ember antropológiai 
tételezése. A Jerome Bruner (2005) hangsú-
lyozta kétféle emberkép és tudás, az elbeszélő 
s a teoretikus-kategorikus tudás egyszerre 
jelenik meg mint kutatási attitűd s mint az 
emberkép sarokpontja. Az elbeszélő metateó-
riából kiindulva megértjük azt, hogy is mű-
ködik a köznapok világában a múltra emle-
getett hermeneutikus értelmezés, hogyan is 
vagyunk mindannyian történetkészítő s 
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megmutatja, hogyan kezeljük kategóriák 
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a reáliák világában elméletalkotó, fejében 
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letben (theory of mind) jön létre az a megol-
dás, amely szerint az emberek sajátos kis el-
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határozott következményekkel bíró teóriáikat 
alkalmazzák mások vágyairól és vélekedéseiről 
az őket körülvevő társas eseményekre, és ál-
lítják be azokat a sajátos értékeket, amelyek 
között ez a teória érvényesül. Kiterjed ez a 
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az élőlények s a számok világára is. Az elmé-
let-elméletek koncepciója szerint ezek a naiv 
elméletek igen korán rendelkezésünkre állnak, 
s a fejlődés folyamata ezek állandó finomítá-
sa (Spelke, 2000). Minden mentális esemény 
mint esemény belső elméletek által telített, s 
az egyéni életút során a fejlődés nem más, 
mint újabb és újabb elméletek alakítása. Ezek 
közé még a tudásszerzés naiv elmélete, a 
Csibra Gergely és Gergely György (2007) 
hirdette természetes pedagógia is beletartozik.

A naiv elméletek természetesen naivak. 
Nem feltétlenül koherensek, s sokszor masz-
szívan ellenállnak a tapasztalat kritikájának. 
Ugyanakkor minden kultúrában megvannak, 
sőt például Steven Mithen (1996) felfogásá-
ban megjelenésük és kölcsönhatásuk az em-
berré válás döntő lépése volt. Az európai 
gon dolkodás különlegessége e tekintetben 
csupán annyi, hogy megteremtette a szerve-
zett tudományt azzal, hogy a naiv elméletal-
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lékezzünk rá, hogy harminc évvel ezelőtt a 
filozófus Allan Bloom (1987) hogyan muta-
tott rá arra, hogy a szövegek megvitatásának 
kimaradása a magasabb oktatásból perspek-
tívavesztéshez és az érvelések kiszáradásához 

vezet. Nemcsak a közvetlenül érintettek fél-
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értés jele. 

Nehéz nevetés vagy (temperamentum 
szerint) dühöngés nélkül megállni, hogy a 
tudás természetével való foglalkozást s az el-
méletalkotást az új menedzserek világa az in-
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tesztelő lény.

Kulcsszavak: elméletalkotó ember, magyarázat, 
megértés, szellemtudományvita 

IRODALOM
Bloom, Allan (1987): Closing the American Mind. Si-

mon and Schuster, New York • http://books.google.
hu/books?id=cfr2ePZfFC4C&printsec=frontcover
#v=onepage&q&f=false

Brentano, Franz (1994): Az erkölcsi ismeret eredete. (ford. 
Mezei Balázs) Kossuth, Budapest

Bruner, Jerome (2005): Valóságos elmék, lehetséges világok. 
(ford. Ehmann Bea, Újlaky Judit, Ülkei Zoltán) Új 
Mandátum, Budapest

Csibra Gergely – Gergely György (2007): Társas tanu-
lás és társas megismerés: A pedagógia szerepe. Ma
gyar Pszichológiai Szemle. 62, 5−30.

Dennett, Daniel (1998): Az intencionalitás filozófiája. 
(Horror Metaphysicae sorozat) (ford. Pap Mária, Pléh 
Csaba, Thuma Orsolya) Osiris, Budapest 

Dilthey, Wilhelm (1894): Ideen über eine beschreib-
dende und zerglierdendre Psychologie. Sitzungberi
chte der Königlich Preußischen Akademie der Wis
senschaften zu Berlin. 2, 1309–1407. • http://www.



673

Magyar Tudomány • 2014/6

672

gleichsatz.de/b-u-t/spdk/dilthey/wd-bezepsy1.html 
Dilthey, Wilhelm (2003): A történelmi világ felépítése a 

szellemtudományokban. (ford. Erdélyi Ágnes) 2. ki-
adás, Gondolat. Budapest 

Frege, Gottlob (1980): Logika, szemantika, matematika. 
(ford. Máté András) Gondolat, Budapest 

Greenfield, Susan (2010): Identitás a XXI. században. 
(ford. Garai Attila) HVG Könyvek, Budapest 

Jaspers, Karl ([1912] 1968): The Phenomenological 
Approach in Psychopathology. British Journal of 
Psychiatry. 114, 1313–1323.

Kundera, Milan (1992): A regény művészete. (ford. Réz 
Pál) Európa, Budapest

Lodge, David (2002): Consciousness and the Novel. 
Penguin, London

Mithen, Steven (1996): The Prehistory of the Mind. 
Thames and Hudson, London

Pléh Csaba (2010): A lélektan története. 2. kiadás. Osiris, 
Budapest

Pléh Csaba (2012): Narratív szemlélet a pszichológiá-
ban: az elbeszélés mint átfogó metateória. Iskolakul
túra. 3, 2–24. • http://epa.oszk.hu/00000/00011/00163/
pdf/EPA00011_Iskolakultura_2012_03_003-024.pdf

Smith, Roger (2013): Between Mind and Nature. A 
History of Psychology. Reaktion Books, London

Spelke, Elizabeth (2000): Core Knowledge. American 
Psychologist. 55, 1233–1243.  DOI: 10.1037/0003-
066X.55.11.1233

Biernaczky Szilárd • Magyar László – eredeti szöveggel

MAGYAR LÁSZLÓ
EREDETI SZÖVEGGEL

Biernaczky Szilárd
kandidátus, ny. egyetemi docens

a Magyarországi Afrika – Dél-Afrika Társaság elnöke
biernaczky.szilard@munduspress.hu

Aligha fordult még elő recenzenssel, hogy az 
írásában rögzített felvetések megjelenését 
követően valamely javasolt megoldása egé-
szen rövid úton megvalósul. A Magyar Tu
domány 2001/6-ik számában Sebestyén Éva 
Magyar Lászlóról (1818–1864) szóló kutatásai 
és két megjelent könyve kapcsán javasoltuk, 
hogy a jeles magyar felfedező-kutató neveze-
tes könyvét (1859) ki kellene adni egyszer 
végre szöveghű formában, elhagyva Hunfal-
vy János (néha tartalmi vonatkozásokat is 
érintő) átírásait. S íme, egy évre rá már ez a 
feladat elvégeztetett.

Sebestyén Éva eme „harmadik könyve”, 
amely egy terjedelmes bevezetőt és persze a 
Magyar-kötetet foglalja magába, immár ere-
deti megszövegezésben, mégpedig a kézirat-
ban található szerzői javítások feltüntetésével 
együtt, még a 2012. év második felében nap-
világot látott. Ez a kiadás, visszautalva most 
korábbi írásunk felvetésére, valóban sorozatos 
eltérést mutat a Hunfalvy-féle változattól. 
Vagyis az átírások nemcsak stilisztikai jellegű-
ek, hanem többnyire a lényeget is érintik. 
Mindössze egy-két példával szeretnénk ezt 
illusztrálni (A Magyartól vett példákat saját 
kéziratába bejegyzett szerzői javításainak 
feltüntetése nélkül közöljük, S. É. = Sebestyén 
Éva, H. J. = Hunfalvy János):

(S. É., 76. old.): „Ettül feljebb keletre, két 
óra távolyságra terülnek el szinte azon folyam 
közelében, a Bimba tavak, hol a termékeny 
földbe. az említett gyümölcsösökön kívül, 
még széles kiterjedésü mandiokka (jatrapa 
manihot) vetemények, kezeltetnek, de csak 
egyedül ben szülött mundombe népektül 
lakva, kik termesztményeiket naponként a 
városi piaczra szállitván, annak népe eltartá-
sára nem kevessé szolgálnak.”

(H. J., 13–14. old.): „A veteményes kertek-
ből feljebb keletre, két óra járásnyira, a Bimba 
nevű tócsák terülnek el, szintén a Kavako 
közelében. E tócsák termékeny vidékén az 
említett gyümölcsösökön kivül még manio-
kot (Jatropha manihot) is termesztenek terje-
delmes földeken. De ott csak benszülött 
mundombék laknak, kik termesztményeiket 
naponkint a városba hordják s így népe el-
tartjására nem csekély szolgálatot tesznek.”

Hunfalvy négy változtatása: 1. beszúrás: 
’Kavako közelében’ (?) szükségtelen, 2. beszú-
rás: ’terjedelmes’ (ki tudja, mekkora földekről 
volt szó?), 3. a ’tavak’ helyett ’tócsák’, 4. a ’városi 
piac’ helyett ’város’. Bár nem néztünk utána, 
Hunfalvy korában a ’tócsa’ szó valójában mit 
is fedett szemantikailag, mindenesetre a ha-
talmas tavakról (és folyamokról) ismert kon-
gói földrajzi környezetbe termékeny földeket 
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öntöző tavak helyett tócsákról megemlékez-
ni eléggé meglepő. 

A fehérek (vagy az afrikai méltóságok) 
ré szére karaván-utazásokhoz rendszeresített 

„gyaloghintó” (tipoja) leírásakor, ezt Magyar 
könyvében grafikusan is ábrázolja, a követ-
kező apró, mégis lényeges eltéréseket találjuk:

(S. É., 88. old.): „A rede vitorla vaszonybul 
készült, hoszával egy embert jóval meghalad-
va fél ölnyi széles lepedő, melynek két végén, 
annak széltében találkozó lukakon, finom, 
de erős szövetü zsinorok vagynak keresztül 
huzva, melyek, két ölnyi hoszu elegendö erös, 
könyü pálma fa rudra, vagynak erösitve, meg-
maradván a rudnak két végén, elegendö 
térség, melynél fogva, a teher hordok azt 
vállaikra véve, egyik elöl, másik hátul, ének-
léssel magokat, a tactusba megtartva, apró, 
de szapora léptekkel hurczollák.”

(H. J., 31. old.): „A rede erős vitorla vászon-
ból készült, egy ölnél hosszabb s mintegy fél 
öl széles lepedő, melynek két végin széltében 
vékony, de erős zsinórok vannak lyukakon 
áthuzva. E zsinórok két öl hosszú, elegendő 
erős, de könnyü fa rudra erősitvék, ugy hogy 
a rudnak két végin elegendő hely marad, 
mellyel azt a teherhordók vállaikra tehetik. 
Ezek közül az egyik elöl, a másik hátul me-
gyen; énekszóval egyenlő lépésben tartják 
magokat s apró, de szapora léptekkel járnak 
hordva a lepedőben ülőt.”

Érdemi változtatások: 1. ’hoszával egy 
em bert jóval meghaladva’ helyett ’egy ölnél 
hosszabb’, 2. ’könyü pálma fa rudra’ helyett 
’könnyü fa rudra’, 3. ’énekléssel magokat, a 
tactusba megtartva, apró, de szapora léptek-
kel hurczollák’ helyett ’énekszóval egyenlő 
lépésben tartják magokat s apró, de szapora 
léptekkel járnak hordva a lepedőben ülőt’. Az 
első kiigazítás erősen torzít, hiszen az ’öl’ any-
nyi, amennyit két karunkkal át tudunk fog-

ni, az ’embernél hosszabb’ ennél sokkal na-
gyobb mértéket ad. (Más kérdés, hogy Ma-
gyarnál is a rudak két ölnyi hossza rövidnek 
tűnik saját rajza alapján.) A hiányzó ’pálma’ 
szó csak kicsi pontosítás Magyar részéről. 
Viszont az utolsó esetben a kulcskifejezés a: 
’tactusba megtartva’, hiszen az afrikai munka-
dalok és munkafolyamatok (csónakosok 
evezése, magok törése stb.) összekapcsolódá-
sa valóban zenei taktusban történik, mond-
hatni, általa lehetséges az elfáradás elkerülése. 
Hunfalvy megoldása: ’énekszóval egyenlő 
lépésben’ nem ezt fejezi ki. (Csak zárójelben 
említjük, hogy Hunfalvy mondatkiegészítése: 
’a lepedőben ülőt’ helyett talán inkább ’tipo-
jában ülőt’ kellett volna említenie, ha már 
nem viselte el e mondat esetében a tárgy hiá-
nyát.)

Nem idézzük itt szövegszerűen a követke-
ző helyeket, de említjük, kisebb részek Hun-
falvynál egyszerűen eltűnnek: például S. É. 
82. old, második bekezdés vége (Magyar itt 
a jövendő tudományos expedíciókra gondol, 
amikor a karaván-utazás részleteit szándéko-
zik leírni), vagy például a könyv második fe-
jezete elején (S. É. 91–92. old.) ugyancsak erős 
összevonások, elhagyások tapasztalhatók 
Magyar egyébként erőteljes stílusú leírásából.

Nem folytatjuk a példák felsorolását. In-
kább azt szeretnénk hangsúlyozni, jól tudjuk, 
Hunfalvy már önmagában is elévülhetetlen 
érdemekkel rendelkezik azzal, hogy felvállal-
ta a Magyar László-ügyet (lényegében Toldy 
Ferenc mellett neki köszönhető, hogy Afrika-
kutatónk az Akadémia tagja lett), és egyálta-
lán nyitott szemmel nézett a világra, a világ 
más tájait és népeit, a felfedező utakat figye-
lemmel kísérte (számos írása bizonyítja ezt). 
Egyetértünk Thirring Gusztávnak nagy tu-
dósunk munkásságát illető lelkendezésével, 
amely nek Hunfalvy János halálakor adott 

hangot a Földrajzi Közleményekben (1889). Mi 
több, a magyar afrikanisztikának a 19. máso-
dik feléből Jankó János mellett éppen Hun-
falvyt is fel kell előbb-utóbb „fedeznie”, mivel 
számos esetben foglalkozik írásaiban a „mi 
földrészünkkel”. Ám a „javítás kényszere”, úgy 
tűnik, Magyar könyve szerkesztésekor itt-ott 
túlzásokba vitte. Vagyis ezúttal is bizonyított-
nak érezzük azt, hogy a szöveghű kiadás el-
készítésére mindenképpen szükség volt.

Más kérdés viszont, hogy az immár meg-
született originális változat nem a kényelmes 
megállást sugallja, hanem további, fontos 
feladatok elvégzésére ösztökél.

Az egyik ilyen feladatot korábbi cikkünk-
ben már megfogalmaztuk: a kötetben (és 
persze a többi Magyar-írásban, főleg a nap-
lókban, de részben a levelekben is) szereplő 
földrajzi nevek azonosításáról van szó, ame-
lyeket összevető, illetve történeti földrajzi jel-
leggel (esetleges többszöri változásaikra, más 
korai utazási beszámolók adalékaira is kitérve) 
kellene feloldani. Itt említjük, kár, hogy Se-
bestyén Éva nem tudott arról (vagy nem vet te 
figyelembe), hogy a tehetséges fiatal földraj-
zos-térképész, Nemerkényi Zsombor dokto-
ri disszertációjában (amely egyébként az in-
terneten megtalálható) egy kisebb listával 
megkezdte Magyar földrajzi neveinek össze-
gyűjtését (Nemerkényi, 2008, 120–137. old). 
Megismételjük: a feladat hosszadalmas, szor-
gos munkával oldható meg, de idővel talán 
mégis elvégezhető lesz. Lásd a ha sonlóan a 
nemrégiben elhunyt, sziszifuszi fel adatot el-
végző Fodor István nyelvész kollégánkat 
(1920–2012), aki viszont nem másra, mint 
Magyar nagyszámú ki-mbundu nyelvi ada-
lékának számbavételére vállalkozott, immár 
néhány évtizeddel ezelőtt (Introduction to the 
History of Umbundu. László Magyar’s Records 
(1859) and the Later Sources, 1983).

Örömünkre szolgál, hogy Sebestyén Éva 
bevezető tanulmányában végre megkezdi 
Magyar művének szélesebb körű néprajzi 
értékelését. Sor kerül erre például a kézirat 
ismertetésekor, a kiemelt kutatási témák 
(karavánút, rabszolga-kereskedelem) össze-
foglalásakor, de már korábban, felfedező 
tudósunk útjainak számbavételekor is. Majd 
a továbbiakban a Bié királyság eredetmítoszá-
nak elemzésekor, a korabeli mezőgazdaságnak 
Magyar által vázolt képét áttekintve, vé gül az 
ovimbundu vallásrendszer, illetve az érintke-
zési (vagyis jog)szokások feltárásakor. 

Bár Sebestyén megjegyzi, hogy míg az 
ovimbundu társadalom leírása szinte teljesnek 
mondható, a szellemi élet bemutatása már 
töredékes Magyarnál. Mi mégis úgy gondol-
juk, az életmű (tehát nemcsak a könyv, ha-
nem a többi írás) folklorisztikai értékelése 
még mindig várat magára. Hiszen a művek-
ben elszórva akár a verbális folklór példáit 
(énekszöveg, üdvözlési formulák, eredetmí-
tosz, szólások és közmondások, különféle 
szokásokhoz kötődő kisebb-nagyobb verbá-
lis kifejezésmódok) is megtalálhatjuk. Ugyan-
akkor gazdag anyagot találhatunk a zenei 
megnyilvánulások és hangszerismertetések, a 
különféle szokások és hiedelmek (házasság, 
menyasszonyváltság, többnejűség, csata utá-
ni győzelmi ünnep, halotti szokások és teme-
tés, részben ahhoz kapcsolódóan az új főnök 
beiktatása, a nők tartotta aratási ünnep, lé-
lekhit, fétisimádás stb.) tekintetében. Mi több, 
játékok leírásával, az időszemlélet jellemzésé-
vel, a királyi öltözék bemutatásával, táncok 
ismertetésével is találkozhatunk az elpusztult 
(elégett) utolsó kéziratok híján ugyan csonkán 
maradt, mégis igen gazdag írásos hagyatékot 
lapozgatva. A jövőbeli remélt elemzések érté-
két nagyban emelné persze, ha Magyar gyűj-
tési eredményeit más szerzők adalékaival (lásd 
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öntöző tavak helyett tócsákról megemlékez-
ni eléggé meglepő. 

A fehérek (vagy az afrikai méltóságok) 
ré szére karaván-utazásokhoz rendszeresített 

„gyaloghintó” (tipoja) leírásakor, ezt Magyar 
könyvében grafikusan is ábrázolja, a követ-
kező apró, mégis lényeges eltéréseket találjuk:

(S. É., 88. old.): „A rede vitorla vaszonybul 
készült, hoszával egy embert jóval meghalad-
va fél ölnyi széles lepedő, melynek két végén, 
annak széltében találkozó lukakon, finom, 
de erős szövetü zsinorok vagynak keresztül 
huzva, melyek, két ölnyi hoszu elegendö erös, 
könyü pálma fa rudra, vagynak erösitve, meg-
maradván a rudnak két végén, elegendö 
térség, melynél fogva, a teher hordok azt 
vállaikra véve, egyik elöl, másik hátul, ének-
léssel magokat, a tactusba megtartva, apró, 
de szapora léptekkel hurczollák.”

(H. J., 31. old.): „A rede erős vitorla vászon-
ból készült, egy ölnél hosszabb s mintegy fél 
öl széles lepedő, melynek két végin széltében 
vékony, de erős zsinórok vannak lyukakon 
áthuzva. E zsinórok két öl hosszú, elegendő 
erős, de könnyü fa rudra erősitvék, ugy hogy 
a rudnak két végin elegendő hely marad, 
mellyel azt a teherhordók vállaikra tehetik. 
Ezek közül az egyik elöl, a másik hátul me-
gyen; énekszóval egyenlő lépésben tartják 
magokat s apró, de szapora léptekkel járnak 
hordva a lepedőben ülőt.”

Érdemi változtatások: 1. ’hoszával egy 
em bert jóval meghaladva’ helyett ’egy ölnél 
hosszabb’, 2. ’könyü pálma fa rudra’ helyett 
’könnyü fa rudra’, 3. ’énekléssel magokat, a 
tactusba megtartva, apró, de szapora léptek-
kel hurczollák’ helyett ’énekszóval egyenlő 
lépésben tartják magokat s apró, de szapora 
léptekkel járnak hordva a lepedőben ülőt’. Az 
első kiigazítás erősen torzít, hiszen az ’öl’ any-
nyi, amennyit két karunkkal át tudunk fog-

ni, az ’embernél hosszabb’ ennél sokkal na-
gyobb mértéket ad. (Más kérdés, hogy Ma-
gyarnál is a rudak két ölnyi hossza rövidnek 
tűnik saját rajza alapján.) A hiányzó ’pálma’ 
szó csak kicsi pontosítás Magyar részéről. 
Viszont az utolsó esetben a kulcskifejezés a: 
’tactusba megtartva’, hiszen az afrikai munka-
dalok és munkafolyamatok (csónakosok 
evezése, magok törése stb.) összekapcsolódá-
sa valóban zenei taktusban történik, mond-
hatni, általa lehetséges az elfáradás elkerülése. 
Hunfalvy megoldása: ’énekszóval egyenlő 
lépésben’ nem ezt fejezi ki. (Csak zárójelben 
említjük, hogy Hunfalvy mondatkiegészítése: 
’a lepedőben ülőt’ helyett talán inkább ’tipo-
jában ülőt’ kellett volna említenie, ha már 
nem viselte el e mondat esetében a tárgy hiá-
nyát.)

Nem idézzük itt szövegszerűen a követke-
ző helyeket, de említjük, kisebb részek Hun-
falvynál egyszerűen eltűnnek: például S. É. 
82. old, második bekezdés vége (Magyar itt 
a jövendő tudományos expedíciókra gondol, 
amikor a karaván-utazás részleteit szándéko-
zik leírni), vagy például a könyv második fe-
jezete elején (S. É. 91–92. old.) ugyancsak erős 
összevonások, elhagyások tapasztalhatók 
Magyar egyébként erőteljes stílusú leírásából.

Nem folytatjuk a példák felsorolását. In-
kább azt szeretnénk hangsúlyozni, jól tudjuk, 
Hunfalvy már önmagában is elévülhetetlen 
érdemekkel rendelkezik azzal, hogy felvállal-
ta a Magyar László-ügyet (lényegében Toldy 
Ferenc mellett neki köszönhető, hogy Afrika-
kutatónk az Akadémia tagja lett), és egyálta-
lán nyitott szemmel nézett a világra, a világ 
más tájait és népeit, a felfedező utakat figye-
lemmel kísérte (számos írása bizonyítja ezt). 
Egyetértünk Thirring Gusztávnak nagy tu-
dósunk munkásságát illető lelkendezésével, 
amely nek Hunfalvy János halálakor adott 

hangot a Földrajzi Közleményekben (1889). Mi 
több, a magyar afrikanisztikának a 19. máso-
dik feléből Jankó János mellett éppen Hun-
falvyt is fel kell előbb-utóbb „fedeznie”, mivel 
számos esetben foglalkozik írásaiban a „mi 
földrészünkkel”. Ám a „javítás kényszere”, úgy 
tűnik, Magyar könyve szerkesztésekor itt-ott 
túlzásokba vitte. Vagyis ezúttal is bizonyított-
nak érezzük azt, hogy a szöveghű kiadás el-
készítésére mindenképpen szükség volt.

Más kérdés viszont, hogy az immár meg-
született originális változat nem a kényelmes 
megállást sugallja, hanem további, fontos 
feladatok elvégzésére ösztökél.

Az egyik ilyen feladatot korábbi cikkünk-
ben már megfogalmaztuk: a kötetben (és 
persze a többi Magyar-írásban, főleg a nap-
lókban, de részben a levelekben is) szereplő 
földrajzi nevek azonosításáról van szó, ame-
lyeket összevető, illetve történeti földrajzi jel-
leggel (esetleges többszöri változásaikra, más 
korai utazási beszámolók adalékaira is kitérve) 
kellene feloldani. Itt említjük, kár, hogy Se-
bestyén Éva nem tudott arról (vagy nem vet te 
figyelembe), hogy a tehetséges fiatal földraj-
zos-térképész, Nemerkényi Zsombor dokto-
ri disszertációjában (amely egyébként az in-
terneten megtalálható) egy kisebb listával 
megkezdte Magyar földrajzi neveinek össze-
gyűjtését (Nemerkényi, 2008, 120–137. old). 
Megismételjük: a feladat hosszadalmas, szor-
gos munkával oldható meg, de idővel talán 
mégis elvégezhető lesz. Lásd a ha sonlóan a 
nemrégiben elhunyt, sziszifuszi fel adatot el-
végző Fodor István nyelvész kollégánkat 
(1920–2012), aki viszont nem másra, mint 
Magyar nagyszámú ki-mbundu nyelvi ada-
lékának számbavételére vállalkozott, immár 
néhány évtizeddel ezelőtt (Introduction to the 
History of Umbundu. László Magyar’s Records 
(1859) and the Later Sources, 1983).

Örömünkre szolgál, hogy Sebestyén Éva 
bevezető tanulmányában végre megkezdi 
Magyar művének szélesebb körű néprajzi 
értékelését. Sor kerül erre például a kézirat 
ismertetésekor, a kiemelt kutatási témák 
(karavánút, rabszolga-kereskedelem) össze-
foglalásakor, de már korábban, felfedező 
tudósunk útjainak számbavételekor is. Majd 
a továbbiakban a Bié királyság eredetmítoszá-
nak elemzésekor, a korabeli mezőgazdaságnak 
Magyar által vázolt képét áttekintve, vé gül az 
ovimbundu vallásrendszer, illetve az érintke-
zési (vagyis jog)szokások feltárásakor. 

Bár Sebestyén megjegyzi, hogy míg az 
ovimbundu társadalom leírása szinte teljesnek 
mondható, a szellemi élet bemutatása már 
töredékes Magyarnál. Mi mégis úgy gondol-
juk, az életmű (tehát nemcsak a könyv, ha-
nem a többi írás) folklorisztikai értékelése 
még mindig várat magára. Hiszen a művek-
ben elszórva akár a verbális folklór példáit 
(énekszöveg, üdvözlési formulák, eredetmí-
tosz, szólások és közmondások, különféle 
szokásokhoz kötődő kisebb-nagyobb verbá-
lis kifejezésmódok) is megtalálhatjuk. Ugyan-
akkor gazdag anyagot találhatunk a zenei 
megnyilvánulások és hangszerismertetések, a 
különféle szokások és hiedelmek (házasság, 
menyasszonyváltság, többnejűség, csata utá-
ni győzelmi ünnep, halotti szokások és teme-
tés, részben ahhoz kapcsolódóan az új főnök 
beiktatása, a nők tartotta aratási ünnep, lé-
lekhit, fétisimádás stb.) tekintetében. Mi több, 
játékok leírásával, az időszemlélet jellemzésé-
vel, a királyi öltözék bemutatásával, táncok 
ismertetésével is találkozhatunk az elpusztult 
(elégett) utolsó kéziratok híján ugyan csonkán 
maradt, mégis igen gazdag írásos hagyatékot 
lapozgatva. A jövőbeli remélt elemzések érté-
két nagyban emelné persze, ha Magyar gyűj-
tési eredményeit más szerzők adalékaival (lásd 
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például a portugál ezredes, Serpa Pinto 
1881-es How I Crossed Africa című kétkötetes 
művét) és persze sok más későbbi terepmun-
kás közléseivel sikerülne összevetni.

Magyar könyvében egy messze a Bié ki-
rályságon túlnyúló, a közép-afrikai népek 
történelmébe kötődő témát vet fel, amikor 
közli az általa nagy részletességgel megismert 
mbundu törzsi állami formációjának eredet-
történetét. Hasznosnak tűnik Sebestyén fel-
fedezése, amennyiben egy portugál utazó 
kéziratos szövegét leli meg, és veti össze Ma-
gyar jóval teljesebbnek tűnő változatával. E 
mítosz azonban, amely ugyan egyrészt „me-
se”, egyúttal azonban fontos szóbeli történel-
mi forrást is képez, magába foglalja a biéi 
mbundu törzsi csoport zsaga (jaga) kötődésű 
eredetmozzanatát. Nem véletlenül tér ki erre 
maga Sebestyén, és hivatkozik annak az Ecse-
dy Csabának a cikkére, aki ugyancsak nagy 
fontosságot tulajdonít ennek a vonatkozás-
nak. Tegyük hozzá, Magyar hagyatékát ku-
tatva maga Torday Emil is többször kitér erre 
a sajátos összefüggésre (lásd mindenekelőtt: 
Torday, 1931). 

Mindemellett e témát illetően bizonyos 
óvatosságra van szükségünk. Miért? Mivel 
egy eredetét illetően rendkívül bizonytalan 
(luba, lunda, imbangala, mbundu stb. vagy 
ezek tagjaiból összeverődött) csoportról van 
szó. Torday említi a korábbi, sokszor képtelen 
elképzeléseket is: etiópiai gallák, a Kiliman-
dzsáró-vidéki csaggák, a legendisztikus Sen-
naarba helyezett, valójában szudáni fundzsik, 
a Sierra Leone-i mendék, a Zambezi-menti 
badzsok, a közép-kongói batekék stb. A zsa-
gák egyébként mai tudásunk szerint elsőként 
1569-ben bukkannak fel a történelemben, 
amikor megtámadják a kongói királyságot, 
ám akkor a portugálok visszaverik és szétszór-
ják őket. Jan Vansina jellemzése szerint, az 

akkori évtizedekben formálódott hordákról 
van szó, amelyek fosztogatásból éltek. A jelek 
szerint egyébként nem tűntek el, mert később 
ismét felbukkantak, például 1600-ban kifosz-
tották Angola fővárosát, Luandát. 

Giovanni Antonio Cavazzi da Montecuc-
colo barát 1658-tól a mbundu Matamba ki-
rályságban tartózkodik, egészen a legendás 
királynő, Nzinga Mbande haláláig (kb. 1663-
ig). Nzinga előzőleg egy jó ideig a nevezetes 
korábbi mbundu Ngongo királyság uralko-
dója volt, ahonnan azonban a terjeszkedő 
portugálok miatt kellett elmenekülnie. A 
nevezett olasz kapucinus a későbbiekben el-
készített terjedelmes beszámolójában (Istorica 
descrittione de’ tre regni Congo, Matamba ed 
Angola, 1697) mai megítélés szerint egyébként 
túlzóan negatív képet fest a zsagákról, és in-
formációi pontatlanok. Andrew Battell brit 
kereskedő (The Strange Adventures of Andrew 
Battell, 1613), aki viszont 1601-től tizennyolc 
hónapot töltött el a zsagák között, reálisabb 
leírást hagyott ránk. 

Ráadásul nem egészen világos, mennyi-
ben (hogyan és mikor) kötődik össze e nép-
csoport léte az egyik legállandóbbnak bizo-
nyuló angolai törzsi állammal, az imbangalák 
(vagy mégis a zsagák?) által alapított Kasandzse 
királysággal (fennállása: biztosan 1620–1910 
között, de alapítása talán már 1606–1609-ben 
megtörténhetett), amelyet Jaga Kingdomként 
is emleget a történetírás (ismert a királyság 
alapítójának tekintett fékezhetetlen uralkodó 
törzsfő, Kinguri neve is). Az írott és a szóbeli 
történelmi adatok értékelése a 19. század vége 
óta zajlik, de még mindig nem ért véget (lásd: 
Jan Vansina, Joseph C. Miller, David Birmin-
gham, Anne Hilton és persze sokan mások 
elemzéseit). 

Miközben ma már tudjuk, hogy a mára 
nyomtalanul eltűnt, felszívódott zsagák har-

cias életmódja, mi több harctechnikája min-
tá ul szolgált olyan nagyobb lélekszámú etni-
kai csoportok – a mára már sokmilliós, nagy 
kongó-vidéki bantu népek, mint a lubák vagy 
a lundák – későbbi hódításainak beteljesíté-
séhez. Másrészt több (kongói–angolai) nép 
eredetmítoszában, amint a Bié királyság ese-
tében is, a legfőbb ősöket (reális vagy mitikus) 
zsaga figurák testesítik meg, hiszen azok az 
erőt és a bátorságot sugározzák a hagyomá-
nyos felfogás értelmében.

A zsagák és/vagy imbangalák történeté-
nek van még egy sajátos, Magyar könyvével 
összekapcsolódó, bár nálunk lényegében is-
meretlen vonatkozása. Hiszen az előbbiekben 
említett, a zsagákkal folyamatosan összeütkö-
zésben lévő, a megfékezésükre a portugálok-
kal is összeszövetkező angolai mbundu király-
ságok, Ngongo, majd Matamba uralkodója, 
a nyolcvanéves kora körül kikeresztelke dett, 
Európában szenzációt keltő, bár kegyetlensé-
géről nevezetes, legendás Nzinga Mbande 
királynő (1581 vagy 1583–1663) idejéből vette 
kezdetét a kilombo (eredeti jelentése: tanya), 
amely aztán Magyar kutatásainak egyik szin-
te legtöbbet elemzett adaléka lett. E kifejezés 
eredetileg, ha igaz, azoknak a szökött rabszol-
gáknak és portugálok által kiképzett katonák-
nak a szervezete (illetve telepének megnevezé-
se?) volt, amelyekbe azok a fiatalok léptek be, 
akik a családi kapcsolataikat megtagadták. 
Később (vagyis Magyar idején), valamilyen 
módon e hagyományokra épülve, ezek a „ta-
nyák” a rabszolgafogás elől elmenekült afri-
kaiak sokszor valóságosan erődítménnyé vál-
toztatott rejtekhelyeivé váltak. 

A Krizsán László által több alkalommal 
is elemzett kilombo-kérdés (lásd többek kö-
zött például Krizsán, 1993) szélesebb afrikai 
történeti alapokra helyezése is elvégezhető 
lenne ennek az összefüggésnek a tükrében. 

Annál is inkább, mert a jelenségcsoportnak 
a szakirodalmi kiteljesedései eddig kevésbé 
Afrikához, inkább az újvilági esetekhez kö-
tődnek (lásd például az oly sokat emlegetett 
Palmares esetét, amelyet mintegy harminc-
ezer szökött rabszolga alapított az 1600-as 
években, Brazília délvidékén, és amely soká-
ig képes volt ellenállni a portugálok támadá-
sainak [Nascimento, 2004]).

Érdemes volna tehát ezt a valóban egye-
dülálló afrikai történelmi jelenségsort nekünk, 
magyaroknak is áttekintenünk. Más kérdés, 
hogy e témakör persze jelentősen túlvezet 
Magyar László hagyatékán, még ha rajta kívül 
a téma a másik nagy magyar afrikanistát, 
Torday Emilt is, mint említettük, többször 
foglalkoztatta.

Egy utolsó megjegyzés: úgy véljük, talán 
éppen egykori cikkünk felvetése alapján sze-
rezte meg Sebestyén az 1859-es Magyar-mo-
nográfia német kiadásából készült angol vál-
tozatot, Richard Francis Burton Oxfordban 
őrzött kéziratos fordítását, amelynek kiadását 
szorgalmazza az előszóban. Bár azok közé 
számítunk, akik Richard Burton tudomá-
nyos, illetve tudományértékű utazói mun-
kásságát akár David Livingstone vagy Henry 
Morton Stanley műveinél is magasabbra ér-
tékelik, e fordítás kiadását egyenesen anakro-
nizmusnak ítélnénk. Hiszen az a Hunfalvy 
által okkal, ok nélkül átigazított magyar szö veg 
német változatából készült. Vagyis egy mó-
dosított szöveg után készült idegen nyelvű 
változat újabb idegen nyelvű fordításáról van 
(volna) szó… Ne feledjük, Sebestyén értesít 
erről, hogy már egykoron Burton fordításá-
nak kiadását azért utasították el Angliában, 
mert az nem az eredeti nyelvi változatból, 
hanem a német fordításból(!) készült. 

Úgy véljük (az előbbiekben érintett ötlet 
felvetődését is érzékelve), a Magyar-művek 
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történetét. Hasznosnak tűnik Sebestyén fel-
fedezése, amennyiben egy portugál utazó 
kéziratos szövegét leli meg, és veti össze Ma-
gyar jóval teljesebbnek tűnő változatával. E 
mítosz azonban, amely ugyan egyrészt „me-
se”, egyúttal azonban fontos szóbeli történel-
mi forrást is képez, magába foglalja a biéi 
mbundu törzsi csoport zsaga (jaga) kötődésű 
eredetmozzanatát. Nem véletlenül tér ki erre 
maga Sebestyén, és hivatkozik annak az Ecse-
dy Csabának a cikkére, aki ugyancsak nagy 
fontosságot tulajdonít ennek a vonatkozás-
nak. Tegyük hozzá, Magyar hagyatékát ku-
tatva maga Torday Emil is többször kitér erre 
a sajátos összefüggésre (lásd mindenekelőtt: 
Torday, 1931). 

Mindemellett e témát illetően bizonyos 
óvatosságra van szükségünk. Miért? Mivel 
egy eredetét illetően rendkívül bizonytalan 
(luba, lunda, imbangala, mbundu stb. vagy 
ezek tagjaiból összeverődött) csoportról van 
szó. Torday említi a korábbi, sokszor képtelen 
elképzeléseket is: etiópiai gallák, a Kiliman-
dzsáró-vidéki csaggák, a legendisztikus Sen-
naarba helyezett, valójában szudáni fundzsik, 
a Sierra Leone-i mendék, a Zambezi-menti 
badzsok, a közép-kongói batekék stb. A zsa-
gák egyébként mai tudásunk szerint elsőként 
1569-ben bukkannak fel a történelemben, 
amikor megtámadják a kongói királyságot, 
ám akkor a portugálok visszaverik és szétszór-
ják őket. Jan Vansina jellemzése szerint, az 

akkori évtizedekben formálódott hordákról 
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(könyv, naplók, levelek) gondozásával kap-
csolatos legnagyobb és elsőként elvégzendő 
feladat most: korszerű, jól olvasható, de az 
eredeti(ek)hez Hunfalvynál sokkal jobban 
ragaszkodó, szerkesztett változat(ok) elkészí-
tése, amely(ek) majd az idegen nyelvű ki-
adás(ok)nak is alapjául szolgálhatna(k). Nem 
szentségtörésről van szó! Ha meggondoljuk, 
ahhoz, hogy az angol anyanyelvűek élvezhes-
sék Shakespeare szövegeit, azokat néha évszá-
zadonként többször is korszerűsíteni kell. 
Magyar szövegei nemcsak régiesek, de általá-
ban és különösen a mi mai írástechnikánk 
szerint helyesírási hibáktól hemzsegnek, sőt, 

szerkesztetlenek is, vagyis az első megfogal-
mazás pongyolaságait viselik magukon (lásd: 
Németh László utolsó regényét úgy adta oda 
kiadásra, hogy előírta az alapos szerkesztést, 
mert őneki magának erre már élete végén 
nem volt elég ereje!). 

Sebestyén kiadása immár lehetővé teszi, 
tehát itt az ideje e munka elvégzésének. 

Kulcsszavak: magyar Afrikakutatás, Magyar 
László írásos hagyatéka első kiadásainak szöveg
filológiai problémái, a Hunfalvy János által 
gondozott kiadások érdemei és hibái, Magyar 
László könyvének új kiadása kézirata alapján
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„Mentől tovább folytatjuk tehát  

a megfigyelése ket, 
annál közelebb fogunk jutni az igazsághoz.”

  (Bozóky Endre, 1901) 

A huszadik század elején a meteorológia, a 
többi tudományhoz hasonlóan, nagy fejlő-
désnek indul. Egyebek közt felfedezik az 
időjárási frontokat és a sztratoszférát, vala-
mint lerakják az időjárás számszerű előrejel-
zésének elvi alapjait (Mészáros, 2008). Az 
előző századi fizika (dinamika és termodina-
mika) eredményeit a légkör tulajdonságainak 
jellemzésére alkalmazzák. A folyamatok le-
írásának matematikai megfogalmazása egyre 
elterjedtebbé válik. Ezzel párhuzamosan 
mindinkább elválni látszik a törvényeket ku-
tató meteorológia és a statisztikai adatokon 
alapuló leíró éghajlattan (Róna, 1907–1909). 
A magyar nyelvű szakirodalom sajátossága, 
hogy a XIX. század próbálkozásai után (Ber-
de, 1847) a huszadik század elejére lényegében 
kialakul az a tudományos nyelv, amelyet ma 
is használunk. 

Jelen tanulmány a század első felének fej-
lődését a magyar nyelvű szakkönyvek tükré-
ben tekinti át. Az a célja, hogy az olvasó az 

irodalom alapján képet kapjon a meteoroló-
gia magyarországi helyzetéről, a tudományág 
nemzetközi irányzatainak hazai meghonoso-
dásáról. Bevezetésként hangsúlyozzuk, hogy 
az áttekintés nem terjed ki a leíró éghajlat-
tannal foglalkozó kötetek tárgyalására. Kivé-
telt képeznek azok a művek, amelyekben az 
éghajlattani részeket általános bevezető előzi 
meg. 

A századelő

Az első magyar nyelvű könyv, amelynek a 
címében a meteorológia szó szerepel, 1901-
ben jelent meg a Stampfel Könyvkiadó Tudo
mányos Zsebkönyvtár sorozatában. Szerzője 
Bozóky Endre (1863–1925) fizika- és matema-
tikatanár (Bozóky, 1901). A kötet, már mére-
teinél fogva is, ismeretterjesztő írás. Ennek 
ellenére, részben tartalma, részben nyelvezete 
miatt igen figyelemre méltó. Összefoglalja a 
századelő ismereteit, illetve mutatja, hogy a 
tizenkilencedik század második felében, Ber-
de Áron (1847) munkájához viszonyítva, a 
magyar tudományos nyelv mekkorát fejlő-
dött.  A szintén matematika-fizika végzettsé-
gű Róna Zsigmond (1860–1941) már főfoglal-
kozású meteorológus: 1912 és 1925 között az 
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„Mentől tovább folytatjuk tehát  

a megfigyelése ket, 
annál közelebb fogunk jutni az igazsághoz.”

  (Bozóky Endre, 1901) 

A huszadik század elején a meteorológia, a 
többi tudományhoz hasonlóan, nagy fejlő-
désnek indul. Egyebek közt felfedezik az 
időjárási frontokat és a sztratoszférát, vala-
mint lerakják az időjárás számszerű előrejel-
zésének elvi alapjait (Mészáros, 2008). Az 
előző századi fizika (dinamika és termodina-
mika) eredményeit a légkör tulajdonságainak 
jellemzésére alkalmazzák. A folyamatok le-
írásának matematikai megfogalmazása egyre 
elterjedtebbé válik. Ezzel párhuzamosan 
mindinkább elválni látszik a törvényeket ku-
tató meteorológia és a statisztikai adatokon 
alapuló leíró éghajlattan (Róna, 1907–1909). 
A magyar nyelvű szakirodalom sajátossága, 
hogy a XIX. század próbálkozásai után (Ber-
de, 1847) a huszadik század elejére lényegében 
kialakul az a tudományos nyelv, amelyet ma 
is használunk. 

Jelen tanulmány a század első felének fej-
lődését a magyar nyelvű szakkönyvek tükré-
ben tekinti át. Az a célja, hogy az olvasó az 

irodalom alapján képet kapjon a meteoroló-
gia magyarországi helyzetéről, a tudományág 
nemzetközi irányzatainak hazai meghonoso-
dásáról. Bevezetésként hangsúlyozzuk, hogy 
az áttekintés nem terjed ki a leíró éghajlat-
tannal foglalkozó kötetek tárgyalására. Kivé-
telt képeznek azok a művek, amelyekben az 
éghajlattani részeket általános bevezető előzi 
meg. 

A századelő

Az első magyar nyelvű könyv, amelynek a 
címében a meteorológia szó szerepel, 1901-
ben jelent meg a Stampfel Könyvkiadó Tudo
mányos Zsebkönyvtár sorozatában. Szerzője 
Bozóky Endre (1863–1925) fizika- és matema-
tikatanár (Bozóky, 1901). A kötet, már mére-
teinél fogva is, ismeretterjesztő írás. Ennek 
ellenére, részben tartalma, részben nyelvezete 
miatt igen figyelemre méltó. Összefoglalja a 
századelő ismereteit, illetve mutatja, hogy a 
tizenkilencedik század második felében, Ber-
de Áron (1847) munkájához viszonyítva, a 
magyar tudományos nyelv mekkorát fejlő-
dött.  A szintén matematika-fizika végzettsé-
gű Róna Zsigmond (1860–1941) már főfoglal-
kozású meteorológus: 1912 és 1925 között az 
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Országos Meteorológiai és Földmágnességi 
Intézet igazgatója. Könyve, Berde Áron úttö-
rő írása után (lásd Mészáros, 2013), az első 
mai értelemben vett tudományos monográfia 
(Róna, 1907–1909). Bozóky és Róna könyvei, 
célkitűzésükön és terjedelmükön kívül, már 
a címükben is különböznek.  Róna munká-
ja az Éghajlattan címet viseli. Célja az akkori 
Magyarország éghajlatának bemutatása. 

A meteorológiai tárgyú kézikönyvek álta-
lában a levegő összetételének leírásával kez-
dődnek. Bozóky az összetétellel egyáltalán 
nem foglalkozik, míg Róna Zsigmond a 
kérdést apró betűs részben „intézi el”, amely-
nek terjedelme alig haladja meg az egy oldalt. 
Ez az oldal mégis nagy jelentőségű, mivel a 
szerző, a magyar szakirodalomban először, 
néhány nyomgáz jelenlétét is megemlíti 
anélkül, hogy ezt a kifejezést használná. Így 
megtudhatjuk, hogy a levegő nitrogénből és 
oxigénből áll, míg „A vízgőz, a széndioxid és 
az ozón változó mennyiségben van meg: 
azonkívül foglaltatik a levegőben ammóniák, 
salétromsav, kénhidrogén, hidrogén stb. A 
legújabban felfedezett gázok, argon, kripton, 
neon és metargon közül csupán az első fordul 
elő számottevő mennyiségben…”1 Sőt, a le-
vegőben szilárd tisztátlanságok (por, ma úgy 
mondanánk: aeroszolrészecskék) is előfordul-
nak, amelyek a ködképződést befolyásolják. 
Bozóky tovább megy, kijelenti: „…a levegő-
ben lebegő porszemek igen fontos szerepet 
játszanak, amennyiben minden porszem mint 
lecsapódási középpont szerepel” (természete-
sen a vízgőz számára).

Bozóky könyve logikus felépítésű. Megfe-
lelő sorrendben tárgyalja a meteorológiai ele-
meket és jelenségeket a Nap sugárzásának 

jellemzőitől az elektromos és fénytünemé-
nyekig. Tisztában van vele, hogy a szeleket a 
légnyomás gradiense hozza létre. A Föld 
forgása következtében előálló centrifugális 
erő azonban, írja, a gradiensektől eltérést okoz, 
így az Északi-félgömbön a szelek jobbra té-
rülnek el. Igaz, nem szerencsés az eltérítő erőt 
a centrifugális erővel összetéveszteni, de az 
biztos, hogy a szeleket látszólagosan a Föld 
forgása téríti el. Az eltérülés okát Róna a 
következő módon fogalmazza meg: „…a 
Föld egyes pontjai különböző lineáris sebes-
séggel forognak”. Majd: „Ha tehát egy leve-
gőrészecske valamely egyszeri impulzusnál 
fogva egyenletes sebességgel megindul, akkor 
különböző szélességi körökre jutva, a Föld 
felszínén más-más sebességekre talál…” Az 
eltérítő erő vízszintes komponensének nagy-
ságát Róna matematikai formában is meg-
adja, bemutatva, hogy az eltérítés a földrajzi 
sarkokon a legnagyobb, és az Egyenlítő felé 
haladva csökken. 

Mindkét szerző világosan kifejti az ala-
csony és magas légnyomási képződmények 
kialakulásával és az áramlás irányításában 
játszott szerepükkel kapcsolatos nézeteket. 
Róna ezen túl bevezeti a magyar szaknyelvbe 
a „ciklónos” és „anticiklónos” mozgások fo-
galmát, amely kifejezések használata a mete-
orológiában később általánossá válik. Bozóky 
külön fejezetben tárgyalja a víz körforgalmát. 

„A felhők keletkezése – írja – a felszálló meleg 
légáramlatoknak tulajdonítható, melyek nagy-
mennyiségű vízgőzt szállítanak”. Majd felte-
szi a kérdést, hogy miért lebegnek a felhők 
(vízcseppek és jégkristályok) a levegőben. 
Megállapítja, hogy a „…vízcseppecskéknek 
aláesése a nagy közegellenállás miatt igen las-
san… menne végbe”. Ez a megállapítás azon-
ban csak a kisebb cseppek esetén igaz, a fel-
hőket a feláramlások tartják a levegőben. 

1 Metargon: feltételezett elem a légkörben. Később de rült 
ki, hogy szén-monoxid.

Előrelátó meglátása viszont, hogy „A felhők 
képződése a levegőt megtisztítja, mert a leve-
gőben uszkáló szilárd alkatrészek a vízgolyócs-
káktól fölvétetnek. Minthogy a víz a gázokat 
elnyeli, azért a felhőképződés e tekintetben 
is tisztító hatású”. Az eső (csapadék) képződé-
sének mechanizmusát természetesen nem 
ismeri. Ezen nem is kell csodálkoznunk, hi-
szen a 20. század elején a csapadékképződés 
folyamatai ismeretlenek voltak. 

Bozóky írása végén az időjárással, valamint 
az időjárás előrejelzésével foglalkozik. Így 
megtudhatjuk, hogy a 19. és 20. század for-
dulóján az előrejelzéseket mire alapozták. A 
válasz egyszerű: az alacsony és magas nyomá-
sú képződmények előfordulására, illetve vo-
nulására. Míg a magas légnyomás („boromét-
rikus maximum”) az állandó, az alacsony 
(„barométrikus minimum”) a változó időjárás 
hordozója. A feladat ezek nyomon követése 
a nyomás eloszlását megadó időjárási térké-
peken. „Mert ha az időjárási térkép alapján 
figyelemmel kísérjük a minimum útját, akkor 
a minimum két oldalán, valamint az útjába 
és mögéje eső területekre nézve az időjárás 
jellegzetes változásait teljes biztonsággal előre 
jelezhetjük.” Másutt azonban leszögezi: „…
még mindig előfordul az, hogy a prognosis 
nem vág, s ha nagyon általánosan van tartva, 
az embereket mosolyra készteti”. Az minden-
esetre biztos, mondhatja a mai elemző, hogy 
még tág tere volt a fejlődésnek. 

A húszas évek

Réthly Antal (1879–1975) a huszadik század 
első felének meghatározó meteorológusa. 
1935-től az Országos Meteorológiai és Föld-
mágnességi Intézet igazgatója. Kinevezését 
1945-ben megerősítik. 1948-ban ötvenévi 
szol gálat után megy nyugdíjba. Számos 
publikációja látott napvilágot, köztük az 

1921-ben megjelent Időjárás és éghajlat című 
könyv, amely részben oktatási célokat szolgált.

A kétszáz oldalas mű három részből tevő-
dik össze: I. Időjárás, II. Éghajlat, III. Magyar
ország éghajlata. A kötet a bevezetésben a le-
vegő összetételének bemutatásával indul. Az 
előzőekhez képest újítás, hogy a szerző Alfred 
Wegener nyomán közöl egy ábrát, amely az 
összetétel függőleges változását mutatja be. 
Az ábra szerint az oxigén koncentrációja a 
magassággal csökken, majd 80 km-en nullá-
vá válik. Mintegy 40 km-es szintben a nitro-
gén koncentrációja is csökkenni kezd. Így 100 
km fölött nitrogén sem található a légkörben, 
amely a magasban könnyű gázokból, így 
hidrogénből tevődik össze. A húszas évek 
elején természetesen még nem volt ismert, 
hogy 80 km-es szintig a levegő relatív összeté-
tele állandó, és csak nagyobb magasságban 
bontja el a molekulákat a Napból érkező 
elektromágneses sugárzás. A „könnyű gázok 
öve” sokkal magasabban található. Abban 
viszont igaza van Réthlynek, hogy „A földün-
ket öve ző légkör mintegy végnélküli, mert a 
magassággal ritkul a levegő, míg végre elvész 
a világűrben”. 

Az első fejezetben, a légkör általános jellem-
zése után a hat időjárási főelemről: a hőmér-
sékletről, a légnyomásról, a szélről, a nedves-
ségről, a felhőzetről és a csapadékról olvasha-
tunk. A szerző Rónához hasonlóan leírja a 
cik lonokat és anticiklonokat, és szerepüket 
az időjárás alakításában. Nem vesz azonban 
arról tudomást, hogy közben felfedezték a 
légköri frontokat (Mészáros, 2008), ami je-
lentősen megváltoztatta az időjárásról alko-
tott elképzeléseinket.

Réthly fényképekkel illusztrálja a külön-
böző felhőket, megjelenési formáikat.  Meg-
említi, hogy a felhőképződést a levegő lehűlé-
se okozza, és hogy a keletkező vízcseppek 
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és mögéje eső területekre nézve az időjárás 
jellegzetes változásait teljes biztonsággal előre 
jelezhetjük.” Másutt azonban leszögezi: „…
még mindig előfordul az, hogy a prognosis 
nem vág, s ha nagyon általánosan van tartva, 
az embereket mosolyra készteti”. Az minden-
esetre biztos, mondhatja a mai elemző, hogy 
még tág tere volt a fejlődésnek. 

A húszas évek

Réthly Antal (1879–1975) a huszadik század 
első felének meghatározó meteorológusa. 
1935-től az Országos Meteorológiai és Föld-
mágnességi Intézet igazgatója. Kinevezését 
1945-ben megerősítik. 1948-ban ötvenévi 
szol gálat után megy nyugdíjba. Számos 
publikációja látott napvilágot, köztük az 

1921-ben megjelent Időjárás és éghajlat című 
könyv, amely részben oktatási célokat szolgált.

A kétszáz oldalas mű három részből tevő-
dik össze: I. Időjárás, II. Éghajlat, III. Magyar
ország éghajlata. A kötet a bevezetésben a le-
vegő összetételének bemutatásával indul. Az 
előzőekhez képest újítás, hogy a szerző Alfred 
Wegener nyomán közöl egy ábrát, amely az 
összetétel függőleges változását mutatja be. 
Az ábra szerint az oxigén koncentrációja a 
magassággal csökken, majd 80 km-en nullá-
vá válik. Mintegy 40 km-es szintben a nitro-
gén koncentrációja is csökkenni kezd. Így 100 
km fölött nitrogén sem található a légkörben, 
amely a magasban könnyű gázokból, így 
hidrogénből tevődik össze. A húszas évek 
elején természetesen még nem volt ismert, 
hogy 80 km-es szintig a levegő relatív összeté-
tele állandó, és csak nagyobb magasságban 
bontja el a molekulákat a Napból érkező 
elektromágneses sugárzás. A „könnyű gázok 
öve” sokkal magasabban található. Abban 
viszont igaza van Réthlynek, hogy „A földün-
ket öve ző légkör mintegy végnélküli, mert a 
magassággal ritkul a levegő, míg végre elvész 
a világűrben”. 

Az első fejezetben, a légkör általános jellem-
zése után a hat időjárási főelemről: a hőmér-
sékletről, a légnyomásról, a szélről, a nedves-
ségről, a felhőzetről és a csapadékról olvasha-
tunk. A szerző Rónához hasonlóan leírja a 
cik lonokat és anticiklonokat, és szerepüket 
az időjárás alakításában. Nem vesz azonban 
arról tudomást, hogy közben felfedezték a 
légköri frontokat (Mészáros, 2008), ami je-
lentősen megváltoztatta az időjárásról alko-
tott elképzeléseinket.

Réthly fényképekkel illusztrálja a külön-
böző felhőket, megjelenési formáikat.  Meg-
említi, hogy a felhőképződést a levegő lehűlé-
se okozza, és hogy a keletkező vízcseppek 
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mérete 0,006 és 0,035 mm között van. A 
mé retintervallum lényegében helyes, kár, 
hogy nem található meg az információ forrá-
sa. Részletesen tárgyalja a csapadék észlelését, 
ám a csapadék keletkezésének csak két mon-
datot szentel: „A párával telített levegő lehülé-
sekor, vagy a midőn  meleg és hideg levegő-
rétegek keverednek és a levegő hőmérséklete 
a harmatpont alá hűl le, a párák egy része 
kiválik. A párák sürüsödnek, majd lecsapód-
nak és a föld felszínére  jutnak”.  Hasonlóan 
a lecsapódásnak (kondenzációnak) tulajdonít-
ja a nagy jégszemek létrejöttét is: „Keletkezé-
sükről csak annyit mondhatunk, hogy min-
denesetre hirtelen beálló lehülés és kiváltódás 
eredményei”.  

Az időjárás előrejelzése, olvashatjuk Réthly 
könyvében, az izobárok, a hőmérséklet és 
csapadék eloszlását ábrázoló időjárási térké-
peken alapul. Abból kell kiindulni, hogy „…
az időjárásban milyen változás állott be teg-
napról mára és milyen változás várható ez 
alapon máról holnapra.” Ez a nagyléptékű 
előrejelzés („synoptikus időjelzés”). Érdekes, 
hogy a szerző „helyi időprognózisról” is beszél, 
amikor valaki egyetlen pontra végez előrejel-
zést a különböző mérőműszerek, elsősorban 
a barométer adatai alapján.

Mint említettük, Réthly könyvében nem 
foglalkozik az időjárási frontokkal. Más sza-
vakkal: nem ír a norvég ciklonmodellről. 
Er ről magyarul először egy rövid munkában 
olvashatunk, amely repülők számára íródott, 
és a légkört mint a „repülés elemét” tárgyalja 
(Hille, 1926). Szerzője Hille Alfréd (1891–1981), 
a légierő későbbi ezredese, aki a két világhábo-
rú között nemcsak a repülőgépes légköri 
mé rések, hanem a hazai repülés megindításá-
ban is nagy szerepet játszott.

A könyv alcíme: Légkörtani ismeretek. Így 
a bevezető első részében Hille amellett érvel, 

hogy a meteorológiát magyarul légkörtannak 
nevezzük. A második rész az időjárás eleme-
inek (hőmérséklet, légnyomás, szél stb.) le-
írásával foglalkozik. Ennek egyik érdekessége, 
hogy a levegő mozgásával kapcsolatban Hille 
bemutatja a planetáris szélrendszer akkor 
korszerű elméletét. Ebből kiderül, hogy az 
egyszerű meridionális áramlású sémát nagy 
kiterjedésű örvények megjelenése teszi bo-
nyolulttá. A szövegben azonban nem csak 
nagy léptékű örvényekről olvashatunk. Ol-
vashatunk a kis léptékű örvényekről, a tur-
bulenciáról is, amely „…a szél irányának és 
sebességének ingadozásában nyer kifejezést.” 

A harmadik rész Az időjárás címet viseli. 
Ebben találkozhatunk a ciklonok keletkezésé-
nek és tulajdonságainak leírásával. Megtud-
hatjuk, hogy a ciklonok a poláris front2 men tén 
keletkeznek: „A cyklon a poláris front öblösö-
dését képezi, amelyben a hideg tömeg félkör-
ben körülfogja a meleg levegőt.” Majd ké-
sőbb: „Ha a cyklon áramlási görbéiről tér ké-
pet rajzolunk, két feltűnő ú.n. convergencia-
vonalat találunk rajta.” Az egyik a ciklon 
vonulását meghatározó „menetvonal” (ma úgy 
mondjuk melegfront), a másik a „viharvonal” 
(hidegfront). A könyvet Az időjárásjelzés (prog
nózis) című fejezet zárja. Ennek lényege: „Ha 
tehát a depresszió vagy anticyklon helyben-
maradása vagy vonulási iránya megállapítha-
tó, a meteorológusnak módjában van az idő 
állandóságát vagy változását előre jelezni. Ez 
a prognózis azonban… úgy időben, mint 
térben erősen korlátolt érvényű.”

A húszas évek történéseihez tartozik egy 
költői hangnemben megírt kis ismeretterjesz-
tő kötet megjelenése is (Tóth, 1929). A könyv 

2 Poláris front: a 60o szélesség környékén elhelyezkedő 
felület, amely a sarki hideg, illetve a mérsékelt övi 
me legebb levegőt választja el.

a Szent István Könyvek sorozatban lát napvilá-
got. Szerzője Tóth Ágoston bajai ciszter tanár, 
aki az előszóban a bonyolult meteorológia 
szó miatt elnézést kér könyve olvasóitól. Majd 
az első fejezetben felveti a kérdést, hogy mi a 
meteorológia. A szó eredetét Arisztotelészig 
vezeti vissza, majd kifejti, hogy a meteoroló-
gia fizikai tudomány, a légkör fizikája. A lég-
körről így ír: „tenger, amelynek nem érni a 
mélyét, tenger, amelynek nem látni a szélét”. 
A könyvben minden akkori ismeretet meg-
találunk, beleértve a ciklonok szerkezetét. 
Különlegességét nem is annyira a tartalma, 
hanem a stílusa adja meg. Ennek illusztrálá-
sára szolgáljon a kondenzáció leírásával kap-
csolatos példa. „A kiváló apró vízcseppek, 
mint vándorló madarak, helyet keresnek 
maguknak, ahol letelepedhetnek, amire rá-
csapódhatnak. A levegőben nincsenek üveg-
poharak, amelyek falára leszállhatnának. 
Vannak azonban igen finom porszemek, víz zel 
rokon folyadékok párái, a párolgást csökken-
tő sók molekulái, elektromos tulajdonságú 
levegőmolekulák (ionok). Ezek azok a »szi-
lárd« pontok, amelyeken a vízcseppek meg-
vetik a lábukat, amely körül lecsapódnak. 
Körülveszik őket, mint barack a magját. (Kon-
denzációmagvaknak is nevezzük őket)”. A 
stílusa miatt érdemes a könyvet elolvasni. 

A harmincas évek

A következő meteorológiával foglalkozó kötet, 
Az időjárás, 1931-ben jelent meg Steiner Lajos 
(1871–1944) geofizikus és meteorológus tollá-
ból (Steiner, 1931). Steiner neves kutató volt, 
tudományos munkásságának elismeréseként 
a Magyar Tudományos Akadémia tagjává 
választották (1917), és eredményeit külföldön 
is méltányolták.  1927 és 1932 között az Orszá-
gos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet 
igazgatói tisztségét is betöltötte.  

Steiner nem túlságosan vaskos kötete 
bevezetőjében meghatározza az időjárást, 
majd néhány mondattal vázolja a meteoro-
lógia történetét. A levegő gáznemű összeté-
telét a könyv táblázatos formában mutatja 
be (sajnos a számértékekben néhány elírás 
tapasztalható), sőt számszerűen megadja a 
porrészecskék különböző környezetben mért 
koncentrációját. A hőmérséklet és a légnyo-
más vertikális eloszlását a szerző már a bal-
lonszondás mérések eredményeit fölhasznál-
va tárgyalja, először a magyar szakirodalom-
ban. A levegő nedvességével és csapadékelosz-
lásával foglalkozó fejezet a fentiekhez hason-
lóan leíró jellegű. Foglalkozik viszont a víz 
légköri körforgalmának elemzésével. 

A szelek tárgyalása után következik a kö-
tet legfontosabb fejezete, amely az Időjárás 
címet viseli. Ebben a fejezetben megtalálhat-
juk a ciklonok szerkezetének a norvég Vil-
helm Bjerknes javasolta leírását, valamint a 
ciklonokban keletkező időjárási frontok be-
mutatását. Steiner már a mai terminológiát 
használva a következőket írja: „A Bjerknes-féle 
ciklonséma szerint a meleg levegőtömeg a 
földfelületen a nyomáscentrumban végződik 
és kétoldalt hideg levegőtest határos vele. A 
meleg szektor meleg levegője az előtte (keleten) 
levő hideg levegő fölé siklik a diszkontinui-
tási felület mentén, másrészt a meleg szek tor 
mögött (nyugaton) előnyomuló hideg leve-
gő-éktől a magasba vettetik. E folyamatoknak 
megfelelően, a felemelkedő vízgőzdús meleg 
levegőben történő vízgőzkicsapódás folytán, 
két csapadékos terület – két csapadéksáv – 
kíséri a ciklont: egy szélesebb a meleg front 
mentén és egy keskenyebb a hideg front men-
tén. A meleg és hideg frontvonal a ciklon 
kö zéppontja felé mind közelebb jut egymás-
hoz és a középpontban találkoznak. A közép-
ponttól északra a meleg levegőtest nem ér le 
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mérete 0,006 és 0,035 mm között van. A 
mé retintervallum lényegében helyes, kár, 
hogy nem található meg az információ forrá-
sa. Részletesen tárgyalja a csapadék észlelését, 
ám a csapadék keletkezésének csak két mon-
datot szentel: „A párával telített levegő lehülé-
sekor, vagy a midőn  meleg és hideg levegő-
rétegek keverednek és a levegő hőmérséklete 
a harmatpont alá hűl le, a párák egy része 
kiválik. A párák sürüsödnek, majd lecsapód-
nak és a föld felszínére  jutnak”.  Hasonlóan 
a lecsapódásnak (kondenzációnak) tulajdonít-
ja a nagy jégszemek létrejöttét is: „Keletkezé-
sükről csak annyit mondhatunk, hogy min-
denesetre hirtelen beálló lehülés és kiváltódás 
eredményei”.  

Az időjárás előrejelzése, olvashatjuk Réthly 
könyvében, az izobárok, a hőmérséklet és 
csapadék eloszlását ábrázoló időjárási térké-
peken alapul. Abból kell kiindulni, hogy „…
az időjárásban milyen változás állott be teg-
napról mára és milyen változás várható ez 
alapon máról holnapra.” Ez a nagyléptékű 
előrejelzés („synoptikus időjelzés”). Érdekes, 
hogy a szerző „helyi időprognózisról” is beszél, 
amikor valaki egyetlen pontra végez előrejel-
zést a különböző mérőműszerek, elsősorban 
a barométer adatai alapján.

Mint említettük, Réthly könyvében nem 
foglalkozik az időjárási frontokkal. Más sza-
vakkal: nem ír a norvég ciklonmodellről. 
Er ről magyarul először egy rövid munkában 
olvashatunk, amely repülők számára íródott, 
és a légkört mint a „repülés elemét” tárgyalja 
(Hille, 1926). Szerzője Hille Alfréd (1891–1981), 
a légierő későbbi ezredese, aki a két világhábo-
rú között nemcsak a repülőgépes légköri 
mé rések, hanem a hazai repülés megindításá-
ban is nagy szerepet játszott.

A könyv alcíme: Légkörtani ismeretek. Így 
a bevezető első részében Hille amellett érvel, 

hogy a meteorológiát magyarul légkörtannak 
nevezzük. A második rész az időjárás eleme-
inek (hőmérséklet, légnyomás, szél stb.) le-
írásával foglalkozik. Ennek egyik érdekessége, 
hogy a levegő mozgásával kapcsolatban Hille 
bemutatja a planetáris szélrendszer akkor 
korszerű elméletét. Ebből kiderül, hogy az 
egyszerű meridionális áramlású sémát nagy 
kiterjedésű örvények megjelenése teszi bo-
nyolulttá. A szövegben azonban nem csak 
nagy léptékű örvényekről olvashatunk. Ol-
vashatunk a kis léptékű örvényekről, a tur-
bulenciáról is, amely „…a szél irányának és 
sebességének ingadozásában nyer kifejezést.” 

A harmadik rész Az időjárás címet viseli. 
Ebben találkozhatunk a ciklonok keletkezésé-
nek és tulajdonságainak leírásával. Megtud-
hatjuk, hogy a ciklonok a poláris front2 men tén 
keletkeznek: „A cyklon a poláris front öblösö-
dését képezi, amelyben a hideg tömeg félkör-
ben körülfogja a meleg levegőt.” Majd ké-
sőbb: „Ha a cyklon áramlási görbéiről tér ké-
pet rajzolunk, két feltűnő ú.n. convergencia-
vonalat találunk rajta.” Az egyik a ciklon 
vonulását meghatározó „menetvonal” (ma úgy 
mondjuk melegfront), a másik a „viharvonal” 
(hidegfront). A könyvet Az időjárásjelzés (prog
nózis) című fejezet zárja. Ennek lényege: „Ha 
tehát a depresszió vagy anticyklon helyben-
maradása vagy vonulási iránya megállapítha-
tó, a meteorológusnak módjában van az idő 
állandóságát vagy változását előre jelezni. Ez 
a prognózis azonban… úgy időben, mint 
térben erősen korlátolt érvényű.”

A húszas évek történéseihez tartozik egy 
költői hangnemben megírt kis ismeretterjesz-
tő kötet megjelenése is (Tóth, 1929). A könyv 

2 Poláris front: a 60o szélesség környékén elhelyezkedő 
felület, amely a sarki hideg, illetve a mérsékelt övi 
me legebb levegőt választja el.

a Szent István Könyvek sorozatban lát napvilá-
got. Szerzője Tóth Ágoston bajai ciszter tanár, 
aki az előszóban a bonyolult meteorológia 
szó miatt elnézést kér könyve olvasóitól. Majd 
az első fejezetben felveti a kérdést, hogy mi a 
meteorológia. A szó eredetét Arisztotelészig 
vezeti vissza, majd kifejti, hogy a meteoroló-
gia fizikai tudomány, a légkör fizikája. A lég-
körről így ír: „tenger, amelynek nem érni a 
mélyét, tenger, amelynek nem látni a szélét”. 
A könyvben minden akkori ismeretet meg-
találunk, beleértve a ciklonok szerkezetét. 
Különlegességét nem is annyira a tartalma, 
hanem a stílusa adja meg. Ennek illusztrálá-
sára szolgáljon a kondenzáció leírásával kap-
csolatos példa. „A kiváló apró vízcseppek, 
mint vándorló madarak, helyet keresnek 
maguknak, ahol letelepedhetnek, amire rá-
csapódhatnak. A levegőben nincsenek üveg-
poharak, amelyek falára leszállhatnának. 
Vannak azonban igen finom porszemek, víz zel 
rokon folyadékok párái, a párolgást csökken-
tő sók molekulái, elektromos tulajdonságú 
levegőmolekulák (ionok). Ezek azok a »szi-
lárd« pontok, amelyeken a vízcseppek meg-
vetik a lábukat, amely körül lecsapódnak. 
Körülveszik őket, mint barack a magját. (Kon-
denzációmagvaknak is nevezzük őket)”. A 
stílusa miatt érdemes a könyvet elolvasni. 

A harmincas évek

A következő meteorológiával foglalkozó kötet, 
Az időjárás, 1931-ben jelent meg Steiner Lajos 
(1871–1944) geofizikus és meteorológus tollá-
ból (Steiner, 1931). Steiner neves kutató volt, 
tudományos munkásságának elismeréseként 
a Magyar Tudományos Akadémia tagjává 
választották (1917), és eredményeit külföldön 
is méltányolták.  1927 és 1932 között az Orszá-
gos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet 
igazgatói tisztségét is betöltötte.  

Steiner nem túlságosan vaskos kötete 
bevezetőjében meghatározza az időjárást, 
majd néhány mondattal vázolja a meteoro-
lógia történetét. A levegő gáznemű összeté-
telét a könyv táblázatos formában mutatja 
be (sajnos a számértékekben néhány elírás 
tapasztalható), sőt számszerűen megadja a 
porrészecskék különböző környezetben mért 
koncentrációját. A hőmérséklet és a légnyo-
más vertikális eloszlását a szerző már a bal-
lonszondás mérések eredményeit fölhasznál-
va tárgyalja, először a magyar szakirodalom-
ban. A levegő nedvességével és csapadékelosz-
lásával foglalkozó fejezet a fentiekhez hason-
lóan leíró jellegű. Foglalkozik viszont a víz 
légköri körforgalmának elemzésével. 

A szelek tárgyalása után következik a kö-
tet legfontosabb fejezete, amely az Időjárás 
címet viseli. Ebben a fejezetben megtalálhat-
juk a ciklonok szerkezetének a norvég Vil-
helm Bjerknes javasolta leírását, valamint a 
ciklonokban keletkező időjárási frontok be-
mutatását. Steiner már a mai terminológiát 
használva a következőket írja: „A Bjerknes-féle 
ciklonséma szerint a meleg levegőtömeg a 
földfelületen a nyomáscentrumban végződik 
és kétoldalt hideg levegőtest határos vele. A 
meleg szektor meleg levegője az előtte (keleten) 
levő hideg levegő fölé siklik a diszkontinui-
tási felület mentén, másrészt a meleg szek tor 
mögött (nyugaton) előnyomuló hideg leve-
gő-éktől a magasba vettetik. E folyamatoknak 
megfelelően, a felemelkedő vízgőzdús meleg 
levegőben történő vízgőzkicsapódás folytán, 
két csapadékos terület – két csapadéksáv – 
kíséri a ciklont: egy szélesebb a meleg front 
mentén és egy keskenyebb a hideg front men-
tén. A meleg és hideg frontvonal a ciklon 
kö zéppontja felé mind közelebb jut egymás-
hoz és a középpontban találkoznak. A közép-
ponttól északra a meleg levegőtest nem ér le 
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a földfelületig, itt a ciklon alsó része hideg 
levegőből áll. Amint látjuk, a ciklonhoz 
meghatározott szélrendszer, csapadékeloszlás 
és ennek megfelelően bizonyos felhőzeti 
formák tartoznak.” Ennek megfelelően az 
időjárás előrejelzése is nagymértékben az 
időjárási frontok átvonulásán alapul. 

Külön kiemelendő, hogy a kötet utolsó 
fejezete az időjárás mesterséges befolyásolá-
sával foglalkozik. Így, a fejezet szerint, a haj-
nali fagyok elleni védekezést három módon 
kísérelhetjük meg: „ …1. a levegőt közvetlenül 
melegítjük, 2. a talaj fölött oly mesterséges 
felhőréteget hozunk létre, mely a talaj hőkisu-
gárzását megakadályozza, 3. az alsó hidegebb 
és felső melegebb levegőt mesterségesen 
összekeverjük”.  A jégeső okozta károkat álta-
lában hanghullámok keltésével (például ágyú-
zás) igyekeznek csökkenteni, beleértve a ha-
rangozást, aminek, a szerző szerint, valószí-
nűleg vallási okai is vannak. Ezek a próbál-
kozások azonban nem vezettek eredményre. 
Ahogy a különböző esőkeltési kísérletek is 
(például elektromos térerő keltésével) teljesen 
hatástalanok maradtak. Helyileg fontos lehet 
viszont az erdőirtások hatása, amely a víz kör-
forgalmát befolyásolhatja. Az emberi hatá-
sokkal kapcsolatban végül Steiner leszögezi, 
hogy „Az eddigi vizsgálatok általában arra 
mutatnak, hogy a történelmi időkben mara-
dandó klímaváltozás nem mutatkozott a föld 
felületén.” Írja mindezt 1931-ben.

Tizenhét évvel első könyve megjelenése 
után, Réthly Antal elérkezettnek látta az időt, 
hogy újabb kötetet jelentessen meg. Célja az 
volt, hogy az első világháború utáni Magyar-
ország éghajlatát megbízhatóbb, későbbi 
adatokkal jellemezze. A kézirat részben fiatal 
munkatársának, Bacsó Nándornak (1904–
1974) a munkája (Réthly – Bacsó, 1938), aki 
később a mezőgazdasági meteorológia és az 

éghajlattan kutatásának és oktatásának ki-
emelkedő hazai személyiségévé vált.  A tan-
könyvnek is szánt mű, az előző, 1921-es 
könyvhöz hasonlóan, három részből áll: Az 
időjárás, Az éghajlat és végül Magyarország 
éghajlata. Az első részt Bacsó Nándor, míg a 
másik kettőt Réthly Antal készítette el.3 A 
kötet érdekessége, hogy az előszót Róna 
Zsigmond, a Magyar Meteorológiai Társaság 
akkori elnöke írta.  

Az eső rész első mondatából megtudhat-
juk, hogy „Az idő a légkör pillanatnyi fizikai 
állapota, az időjárás a légkör fizikai állapotá-
nak folytonos változása.” Ugyanakkor, olvas-
hatjuk a második rész elején, „Az éghajlattan 
(klimatológia) az időjárástannak (meteoroló-
gia) egyik ága.” Majd később: „Az éghajlattan 
megadja az időjárás átlagos állapotát és egyes 
elemeinek elterjedését.” Az első részt indító 
fejezetből a légkör összetételéről és szerkezeté-
ről az előző könyvekhez képest nem sok újat 
tudunk meg. A levegő hőmérsékletével fog-
lalkozó második fejezet A hőmérséklet válto
zása a magassággal című alfejezetből egyebek 
között kiderül, hogy a m. kir. Légügyi Hiva-
tal időjelző központja 1936 óta rendszeresen 
végez repülőgépes légkörkutató felszállásokat 
(lásd következő pont). A fejezetet és az első 
rész többi fejezetét is uralja a mérési eljárások 
részletezése. Érezhető, hogy a szerző elsősor-
ban a mérések pontosságának növelésében, 
illetve a mérőhálózat kiterjesztésében látta a 
hazai meteorológia fő feladatát. A légnyomás-
sal foglalkozó fejezetből megismerhetjük a 
nyomás magassággal való változását, valamint 
a ciklonok és anticiklonok jellegzetességeit. A 
levegő áramlásával kapcsolatban Bacsó kü-
lönböző nagy léptékű (passzát és antipasszát) 

3 A harmadik rész A sugárzás (értsd: napsugárzás) című 
fejezetét Takács Lajos írta.

és helyi szélrendszereket (például tengeri és 
parti szél, hegyi és völgyi szél) mutat be. Kü-
lön alfejezetet szentel a levegő egyensúlyi vi-
szonyainak, a feláramlások kialakulásának. 
Az elvi alapokat részletesebben nem tárgyalja, 
az elmondottakat matematikai egyenletekkel 
nem támasztja alá. Erre jó példa a nyomás 
átszámítása tengerszintre. A könyv szerint ez 
táblázatok segítségével történik (a függelék-
ben van is egy ilyen táblázat Budapestre), de 
arról nincs szó, hogy hogyan készülnek a 
táblázat adatai. Ugyanakkor a felhő- és csapa-
dékkeletkezés tárgyalásakor a szerző megem-
líti a harmincas évek elején elfogadott csapa-
dékképződési folyamatot: „A legújabb csapa-
dékkeletkezési elmélet szerint minden na-
gyobb csapadék jégszemek, vagy kristályok 
alakjában válik ki, aztán olvad el és lesz belő-
le esőcsepp.” Érdekes még, hogy a napsugár-
zással, pontosabban mérésével A felhőzet című 
fejezetben foglalkozik. 

A légkör fénytüneményeinek rövid, két-
oldalas tárgyalása után következik Az időjárás 
című fejezet. Ebben a szerző ismerteti az idő-
járási frontokat, az európai ciklonpályákat, 
majd rátér az időjárás előrejelzésére. Megál-
lapítja: „Az időjárás előrejelzése a következő 
24 órai időtartamra az időjárási térképek 
elem zése útján történik. Az időjárási térkép 
ugyan csak egy időpont időjárását ábrázolja, 
de több előbbi időpontról készült térképpel 
összevetve, az időjárás változását és fejlődésé-
nek irányát is megmutatja.” Felsorolja az 
idő járás hosszú időtartamra vonatkozó elő-
rejelzésének egyáltalán nem kielégítő módsze-
reit, majd az utolsó fejezetben felvázolja az 
időjárási károk (például késő tavaszi fagyok, 
jég eső) elleni védekezés közel sem bevált pró-
bálkozásait. 

Összefoglalva: Réthly és Bacsó könyve 
nem az elméleti meteorológia tárháza. De 

nem is ennek készült. Feltehetően mezőgaz-
dák és mezőgazda (esetleg mérnök-) hallgatók 
számára íródott.

A Magyar Királyi Természettudományi 
Társulat 1941-ben ünnepli fennállásának szá-
zadik évfordulóját. Ennek tiszteletére négy-
kötetes kiadvány megjelentetését határozza 
el. A természet világa című sorozat második 
kötete A légkör címen 1939-ben lát napvilágot. 
Így egy évvel az ismertetett könyv megjele-
nése után Réthly Antal szerkesztésében újabb 
meteorológiai tárgyú könyv jelenik meg 
(Ajeszky et al., 1939). Írásában Réthlyn és 
Bacsón kívül, Aujeszky László (1903–1978) és 
Tóth Géza (1901–1995) neves meteorológusok 
is részt vesznek, akik 1945 után rövid ideig a 
szakintézmény vezetői is voltak. 

A légkör című mű felépítése alapvetően 
különbözik az 1938-as könyv szerkezetétől. 
Mint a bevezetőből kiderül (Réthly és Au-
jeszky), a tartalmat a szerzők igyekeztek a 
sorozat célkitűzéséhez közelíteni. Az első fe-
jezetben Aujeszky a légkör összetételéről ír. A 
levegőt gázok keverékének tekinti, de meg-
jegyzi, hogy „A légkörben azonban tökélete-
sen tiszta levegő soha sincs, mert az említett 
gázkeverékben a szilárd és cseppfolyós részecs-
kék nagy mennyiségben és változatosságban 
vannak jelen. A levegő kolloid szuszpenzió, 
aeroszol.”  Valószínű, hogy az aeroszol kifejezés 
először szerepel a magyar nyelvű irodalomban. 
Sajnos ennek értékét valamelyest kisebbíti, 
hogy a későbbiekben a szerző légplank tonról 
beszél. A légkört alkotó gázok „alapgá zokból” 
és „vendéggázokból” állnak. Ez utób biak 
között először olvashatunk a radonról, amely-
lyel a vendéggázok sora a század első harmadá-
ban bővült. Elismerve, hogy az alapgáz és 
vendéggáz elnevezések találóak voltak, ma már 
nem használjuk őket. Fő összetevőkről és 
nyom gázokról beszélünk. Az Időjárás ener
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a földfelületig, itt a ciklon alsó része hideg 
levegőből áll. Amint látjuk, a ciklonhoz 
meghatározott szélrendszer, csapadékeloszlás 
és ennek megfelelően bizonyos felhőzeti 
formák tartoznak.” Ennek megfelelően az 
időjárás előrejelzése is nagymértékben az 
időjárási frontok átvonulásán alapul. 

Külön kiemelendő, hogy a kötet utolsó 
fejezete az időjárás mesterséges befolyásolá-
sával foglalkozik. Így, a fejezet szerint, a haj-
nali fagyok elleni védekezést három módon 
kísérelhetjük meg: „ …1. a levegőt közvetlenül 
melegítjük, 2. a talaj fölött oly mesterséges 
felhőréteget hozunk létre, mely a talaj hőkisu-
gárzását megakadályozza, 3. az alsó hidegebb 
és felső melegebb levegőt mesterségesen 
összekeverjük”.  A jégeső okozta károkat álta-
lában hanghullámok keltésével (például ágyú-
zás) igyekeznek csökkenteni, beleértve a ha-
rangozást, aminek, a szerző szerint, valószí-
nűleg vallási okai is vannak. Ezek a próbál-
kozások azonban nem vezettek eredményre. 
Ahogy a különböző esőkeltési kísérletek is 
(például elektromos térerő keltésével) teljesen 
hatástalanok maradtak. Helyileg fontos lehet 
viszont az erdőirtások hatása, amely a víz kör-
forgalmát befolyásolhatja. Az emberi hatá-
sokkal kapcsolatban végül Steiner leszögezi, 
hogy „Az eddigi vizsgálatok általában arra 
mutatnak, hogy a történelmi időkben mara-
dandó klímaváltozás nem mutatkozott a föld 
felületén.” Írja mindezt 1931-ben.

Tizenhét évvel első könyve megjelenése 
után, Réthly Antal elérkezettnek látta az időt, 
hogy újabb kötetet jelentessen meg. Célja az 
volt, hogy az első világháború utáni Magyar-
ország éghajlatát megbízhatóbb, későbbi 
adatokkal jellemezze. A kézirat részben fiatal 
munkatársának, Bacsó Nándornak (1904–
1974) a munkája (Réthly – Bacsó, 1938), aki 
később a mezőgazdasági meteorológia és az 

éghajlattan kutatásának és oktatásának ki-
emelkedő hazai személyiségévé vált.  A tan-
könyvnek is szánt mű, az előző, 1921-es 
könyvhöz hasonlóan, három részből áll: Az 
időjárás, Az éghajlat és végül Magyarország 
éghajlata. Az első részt Bacsó Nándor, míg a 
másik kettőt Réthly Antal készítette el.3 A 
kötet érdekessége, hogy az előszót Róna 
Zsigmond, a Magyar Meteorológiai Társaság 
akkori elnöke írta.  

Az eső rész első mondatából megtudhat-
juk, hogy „Az idő a légkör pillanatnyi fizikai 
állapota, az időjárás a légkör fizikai állapotá-
nak folytonos változása.” Ugyanakkor, olvas-
hatjuk a második rész elején, „Az éghajlattan 
(klimatológia) az időjárástannak (meteoroló-
gia) egyik ága.” Majd később: „Az éghajlattan 
megadja az időjárás átlagos állapotát és egyes 
elemeinek elterjedését.” Az első részt indító 
fejezetből a légkör összetételéről és szerkezeté-
ről az előző könyvekhez képest nem sok újat 
tudunk meg. A levegő hőmérsékletével fog-
lalkozó második fejezet A hőmérséklet válto
zása a magassággal című alfejezetből egyebek 
között kiderül, hogy a m. kir. Légügyi Hiva-
tal időjelző központja 1936 óta rendszeresen 
végez repülőgépes légkörkutató felszállásokat 
(lásd következő pont). A fejezetet és az első 
rész többi fejezetét is uralja a mérési eljárások 
részletezése. Érezhető, hogy a szerző elsősor-
ban a mérések pontosságának növelésében, 
illetve a mérőhálózat kiterjesztésében látta a 
hazai meteorológia fő feladatát. A légnyomás-
sal foglalkozó fejezetből megismerhetjük a 
nyomás magassággal való változását, valamint 
a ciklonok és anticiklonok jellegzetességeit. A 
levegő áramlásával kapcsolatban Bacsó kü-
lönböző nagy léptékű (passzát és antipasszát) 

3 A harmadik rész A sugárzás (értsd: napsugárzás) című 
fejezetét Takács Lajos írta.

és helyi szélrendszereket (például tengeri és 
parti szél, hegyi és völgyi szél) mutat be. Kü-
lön alfejezetet szentel a levegő egyensúlyi vi-
szonyainak, a feláramlások kialakulásának. 
Az elvi alapokat részletesebben nem tárgyalja, 
az elmondottakat matematikai egyenletekkel 
nem támasztja alá. Erre jó példa a nyomás 
átszámítása tengerszintre. A könyv szerint ez 
táblázatok segítségével történik (a függelék-
ben van is egy ilyen táblázat Budapestre), de 
arról nincs szó, hogy hogyan készülnek a 
táblázat adatai. Ugyanakkor a felhő- és csapa-
dékkeletkezés tárgyalásakor a szerző megem-
líti a harmincas évek elején elfogadott csapa-
dékképződési folyamatot: „A legújabb csapa-
dékkeletkezési elmélet szerint minden na-
gyobb csapadék jégszemek, vagy kristályok 
alakjában válik ki, aztán olvad el és lesz belő-
le esőcsepp.” Érdekes még, hogy a napsugár-
zással, pontosabban mérésével A felhőzet című 
fejezetben foglalkozik. 

A légkör fénytüneményeinek rövid, két-
oldalas tárgyalása után következik Az időjárás 
című fejezet. Ebben a szerző ismerteti az idő-
járási frontokat, az európai ciklonpályákat, 
majd rátér az időjárás előrejelzésére. Megál-
lapítja: „Az időjárás előrejelzése a következő 
24 órai időtartamra az időjárási térképek 
elem zése útján történik. Az időjárási térkép 
ugyan csak egy időpont időjárását ábrázolja, 
de több előbbi időpontról készült térképpel 
összevetve, az időjárás változását és fejlődésé-
nek irányát is megmutatja.” Felsorolja az 
idő járás hosszú időtartamra vonatkozó elő-
rejelzésének egyáltalán nem kielégítő módsze-
reit, majd az utolsó fejezetben felvázolja az 
időjárási károk (például késő tavaszi fagyok, 
jég eső) elleni védekezés közel sem bevált pró-
bálkozásait. 

Összefoglalva: Réthly és Bacsó könyve 
nem az elméleti meteorológia tárháza. De 

nem is ennek készült. Feltehetően mezőgaz-
dák és mezőgazda (esetleg mérnök-) hallgatók 
számára íródott.

A Magyar Királyi Természettudományi 
Társulat 1941-ben ünnepli fennállásának szá-
zadik évfordulóját. Ennek tiszteletére négy-
kötetes kiadvány megjelentetését határozza 
el. A természet világa című sorozat második 
kötete A légkör címen 1939-ben lát napvilágot. 
Így egy évvel az ismertetett könyv megjele-
nése után Réthly Antal szerkesztésében újabb 
meteorológiai tárgyú könyv jelenik meg 
(Ajeszky et al., 1939). Írásában Réthlyn és 
Bacsón kívül, Aujeszky László (1903–1978) és 
Tóth Géza (1901–1995) neves meteorológusok 
is részt vesznek, akik 1945 után rövid ideig a 
szakintézmény vezetői is voltak. 

A légkör című mű felépítése alapvetően 
különbözik az 1938-as könyv szerkezetétől. 
Mint a bevezetőből kiderül (Réthly és Au-
jeszky), a tartalmat a szerzők igyekeztek a 
sorozat célkitűzéséhez közelíteni. Az első fe-
jezetben Aujeszky a légkör összetételéről ír. A 
levegőt gázok keverékének tekinti, de meg-
jegyzi, hogy „A légkörben azonban tökélete-
sen tiszta levegő soha sincs, mert az említett 
gázkeverékben a szilárd és cseppfolyós részecs-
kék nagy mennyiségben és változatosságban 
vannak jelen. A levegő kolloid szuszpenzió, 
aeroszol.”  Valószínű, hogy az aeroszol kifejezés 
először szerepel a magyar nyelvű irodalomban. 
Sajnos ennek értékét valamelyest kisebbíti, 
hogy a későbbiekben a szerző légplank tonról 
beszél. A légkört alkotó gázok „alapgá zokból” 
és „vendéggázokból” állnak. Ez utób biak 
között először olvashatunk a radonról, amely-
lyel a vendéggázok sora a század első harmadá-
ban bővült. Elismerve, hogy az alapgáz és 
vendéggáz elnevezések találóak voltak, ma már 
nem használjuk őket. Fő összetevőkről és 
nyom gázokról beszélünk. Az Időjárás ener
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giaforrásai című fejezet (Aujeszky) bemutatja 
a napenergia szerepét és a levegőt „bonyolult 
erőgépnek” nevezi, majd helyesen leszögezi, 
hogy „A mi időjárásunk energiaszükségletét 
nem az itteni szerény napsütésből fedezi, 
hanem a távoli egyenlítői vidékek energiafe-
leslegét használja fel.”

Aujeszky és Tóth a szerzője A vízcseppek 
és jégkristályok címet viselő fejezetnek.  A mai 
olvasó a címből azt gyanítja, hogy a fejezetben 
a cseppek és kristályok és nem utolsósorban 
a csapadék mikrofizikai keletkezéséről olvas-
hat. Várakozásában azonban részben csalódik, 
mivel a szerzők elsősorban a felhők és csapa-
dék nagyobb léptékű képződéséről és formá-
iról értekeznek. A vaskos könyv néhány feje-
zetét sajnos helyhiány miatt nem áll módunk-
ban ismertetni. Ezekben Tóth Géza az idő-
járás és repülés, Aujeszky László az időjárás 
és a hadviselés (a háború előestéjén vagyunk!) 
kapcsolatáról ír, Aujeszky és Tóth az időjárás-
kutatás eszközeivel, Aujeszky az érdekes idő-
járási jelenségekkel foglalkozik, míg Réthly 
az elemi csapásokkal, Bacsó a népies időjárá-
si szabályokkal kapcsolatos ismereteket foglal-
ja össze.

A sztratoszférával és magaslégkörrel foglal-
kozó fejezetekben Tóth Géza az akkori isme-
reteknek megfelelően megkülönbözteti a 
sztra toszférát és a fölötte elhelyezkedő ozono-
szférát. Megállapítja, hogy az ozonoszférában 

„…a sztratoszféra hidege után valószínűleg 
ismét olyan meleg van, mint idelenn a Föld 
felszínén.” Ma már tudjuk, hogy a két réteg 
azonos, és az ózon többsége a sztratoszférában 
helyezkedik el. Ugyanakkor helyesen vázolja 
az ózonkeletkezés Chapman-féle elméletét 
(sajnos a könyvben nincsenek irodalmi hivat-
kozások), valamint az ionoszférának a rádió-
hullámok terjedésében játszott szerepét. A 
mai olvasó számára azonban a fejezetek érté-

két (és szépségét) az embereket is szállító 
ballonos és repülőgépes felszállások leírása 
jelenti. Az egykori hősies kutatásokat sajnos 
kezdjük már elfelejteni.

Ezek után a kötetben a légkör hangjelen-
ségeiről (Aujeszky), majd a fénytünemények-
ről (Tóth) olvashatunk egy-egy fejezetet, ezt 
követően a Föld éghajlatát Bacsó ismerteti. 
Bacsó, először a magyar szakirodalomban, 
külön fejezetet szentel a mikroklímának, amely 

„…a tájegység tetszésszerinti kis részletének 
sajátos éghajlati jellemvonásait foglalja ma-
gába.” Ennek kutatása elsősorban a talajközeli 
levegő tulajdonságai szempontjából érdekes, 
amelyek a növénytermesztésben meghatáro-
zó szerepűek. De ide tartozik a váro sok és 
bel ső épített térségek speciális éghajlata is.

A levegő elektromos jelenségeit Tóth Géza 
elemzi. Ennek keretében egyebek között 
megemlékezik Charles Thomson Rees Wilson 
és George Simpson elméletéről, amelyet 
később Lénárd Fülöp módosított. Az elmélet 
szerint a hulló cseppek a Föld elektromos 
erőterében polarizálódnak. Tekintve, hogy a 
Föld töltése negatív, a cseppek alsó része po-
zitív, a felső negatív töltést kap. Lénárd szerint, 
ha a cseppek szétesnek, akkor a kisebb nega-
tív töltésű részeket a feláramlás a magasba 
emeli, ami a töltések szétválasztásához, végül 
villámkisüléshez vezet. A könyv megjelenése 
óta a töltésszétválasztódás magyarázatára 
számos elképzelés született. Nincs általánosan 
elfogadott nézet. Biztosnak látszik azonban, 
hogy a folyamatot nem lehet a szilárd fázis 
kizárásával megmagyarázni (magyarul lásd 
Bencze et al., 1982).

Az időjárás előrejelzése című fejezet lehető-
séget ad Aujeszkynek, hogy bemutassa azt a 
fejlődést, amely a 24 órás és néhány napos 
előrejelzés területén a század eleje óta végbe-
ment. Ennek lényege, hogy a harmincas évek 

végén már olyan időjárási (szinoptikus) térké-
pek készültek, amelyeken nemcsak a nyomás, 
hanem a többi meteorológiai elem eloszlását 
is feltüntették. Ezen kívül a már említett 
norvég meteorológiai iskola (lásd Mészáros, 
2008) eredményei alapján kialakult a fron-
tológia, bevezették a levegőfajták fogalmát. A 
frontfelületek (határfelületek) különböző 
levegőfajtákat választanak el, és lehetővé teszik 
a feláramlásokat. Az előrejelzések beválását 
egyre jobban növelik a magasban végzett 
(akkori szóhasználattal aerológiai) közvetlen 
és közvetett megfigyelések, míg a szükséges 
adatok összegyűjtését nagymértékben előse-
gíti egy műszaki segédeszköz: a rádió. Mind-
ezek ellenére a mai elemző úgy érzi, hogy a 
jelentős mennyiségi fejlődés nem oldotta meg 
hatékonyan az időjárás előrejelzését. Különö-
sen igaz ez a megállapítás, ha a hosszú távú 
(hetes, esetleg hónapos léptékű) előrejelzése-
ket tekintjük, amelynek lehetőségeiről Bacsó 
a következő fejezetben értekezik.4

A könyv egyik fejezete az időjárás mester-
séges irányításával, és az időjárási energiák ki-
aknázásával foglalkozik. A fejezetben Aujeszky 
a viharágyúzást (jégeső okozta károk elhárítá-
sa), valamint a mesterséges esőkeltés és köd-
oszlatás lehetőségeit elemzi. Általános meg-
állapítása, hogy a légkörben olyan nagyságú 
energiák működnek, amelyek módosítása 
elképzelhetetlennek tűnik. Másrészt viszont 
ezeket az energiákat a szolgálatunkba kellene 
állítani. Így beszél a szél- és napenergia ma is 
aktuális esetleges felhasználásáról. Az utolsó 
fejezet (A légkör múltja és jövője) szintén Au-

jeszky munkája. Mivel abból indul ki, hogy 
a Föld keletkezésekor izzó gáztömeg volt, az 
őslégkör kialakulását nem a mai elképzelések-
nek megfelelően magyarázza. Majd a kamb-
rium utáni időszakra az éghajlatváltozásokat 
írja le. A légkör jövőjét illetően annak lehető-
ségét vizsgálja, hogy légkörünk vagy annak 
egy-egy alkotórésze valamiképpen a világűrbe 
szökik, vagy egyéb módon eltűnik. Az általa 
lehetségesnek tartott elképzelések tag lalá sa 
után leszögezi: „Légkörünk megmaradásá ra 
tehát elég kedvező kilátásaink vannak. Ez 
azonban nem változtat azon a helyzeten, hogy 
a légkör teljes elfogyásán kí vül csekélyebb 
összetételbeli változások is végzetes éghajlat-
rosszabbodást hozhatnak létre.” Utóbbi meg-
állapítással a globális felmelege dés korában 
élő mai olvasó teljes mértékben egyetérthet.   

A negyvenes évek

Érthető módon a háború nem kedvezett a 
tudományos művek megjelenésének. Ponto-
sabban csak azoknak, amelyek a hadviselés-
hez kapcsolódtak. Ezek közé tartozott a Lég
körtan című munka, amelyet a már idézett 
Hille Alfréd írt, és két kiadásban is napvilágot 
látott. A szerző az első, 1940-es kiadás elősza-
vában leszögezi: „A légkörről szóló ismeretek 
jelen összefoglalása elsősorban a repülők 
szempontjait tartja irányadónak, de általános 
részei kellő alapfogalmakat nyújtanak…” 
Ezért foglalkozunk röviden Hille munkájával, 
annak második kiadása alapján (Hille, 1943).

Mint a címből is kitűnik, Hille a meteoro-
lógiát, előző könyvéhez hasonlóan (lásd fent), 
magyarosan légkörtannak nevezi. „Az a tudo-
mányág, amely a légkörrel foglalkozik a lég
körtan vagy meteorológia nevet viseli. Hivatá-
sos művelőit légkörészeknek vagy meteorológu
soknak nevezzük” írja műve Légkör és légkör
tan című első részében. A légkörtant három 

4 Az időjárás előrejelezhetőségének gyakorlati határa a 
napjainkban alkalmazott prognosztikai modellekkel 
maximum két hét. Készülnek előrejelzések hosszabb 
intervallumra is, ezek azonban nem egy adott időpont 
légköri állapotát, hanem az éghajlati jellemz őknek az 
éghajlati standard értékektől való eltérését jelzik.
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azonos, és az ózon többsége a sztratoszférában 
helyezkedik el. Ugyanakkor helyesen vázolja 
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(sajnos a könyvben nincsenek irodalmi hivat-
kozások), valamint az ionoszférának a rádió-
hullámok terjedésében játszott szerepét. A 
mai olvasó számára azonban a fejezetek érté-

két (és szépségét) az embereket is szállító 
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részre osztja: légkörtani elemismeret (a szű-
kebb értelemben vett meteorológia), időjá-
rástan és éghajlattan vagy klimatológia. Érde-
kes még, hogy ebben a részben a szerző az 
ozonoszférát a sztratoszféra részének tekinti, 
amely a 10 km-es és a 100 km-es magasság 
között helyezkedik el. Ebben az időben még 
ismeretlen volt az 50 km és 100 km között 
található mezoszféra, amelyben a hőmérsék-
let csökken a magassággal.

A fentebb ismertetett könyvekhez képest 
Hille kötetének néhány új vonása van. Így 
lényegében ma is elfogadható ábrát találha-
tunk benne a légkör sugárzási mérlegéről. A 
víz halmazállapotváltozásai a légkörben című 
fejezetben nem csak a kicsapódási magvak 
légköri jelenlétére utal. Azt is megemlíti, hogy 

„A kicsapódási magvak általában 2 csoportra 
oszlanak: cseppképző és kristályképző mag-
vakra.” A cseppképző magvak „főleg a só-ré-
szecskék gyorsan felvesznek kis nedvességet”, 
azaz nedvszívóak. Ezzel szemben a kristály-
képző magvak „…szilárd parányok, amelyek-
nek szintén hegyei és élei vannak”, amelyek 
a jégkristályokhoz hasonlítanak. Majd a csa-
padék keletkezésével kapcsolatban megemlí-
ti: „…nagyobb cseppű eső mindig jégkristá-
lyok megolvadásából, vagy ilyeneknek vízfel-
hőbe való behullása nyomán keletkezik”. Ez 
az elképzelés ma már nem kizárólagosan ér-
vényes, de tükrözi az akkor világszerte elfo-
gadott nézeteket.

A szerző nem csak a meteorológiát és a 
me teorológusok elnevezését próbálja magyar 
szóval helyettesíteni. Így a magas nyomású 
anticiklonokat léghalmazatoknak, az alacsony 
nyomású légköri képződményeket légritkula
toknak nevezi. Az utóbbi esetben azonban 
kénytelen az idegen szóhoz visszatérni, ami-
kor megkülönbözteti a mérsékelt övi, illetve 
trópusi ciklonokat. Magyarítási próbálkozásai 

csak részben maradtak fenn. Így Száva-Ko-
váts József (lásd következő pont) a légkörtan 
szót mind tanszéke elnevezésében, mind 
könyvének címében használja.5 

Ha eltekintünk a könyvet záró rövid Ég
hajlattan című résztől, akkor Hille könyvét 
az időelőrejelzéssel foglalkozó fejezet zárja. A 
módszerek lényegében azonosak, mint ame-
lyeket Aujeszky tárgyal (lásd előző pont). 
Ugyanakkor jelen könyv foglalkozik az elő-
rejelzések beválásának valószínűségével is 
(idézve):

a rövid 0–6 órás előrejelzéseknél 95%
a 12 ˝ ˝ 90%
a 24 ˝ ˝ 85%
a 36 ˝ ˝ 75%
Úgy tűnik, Hille Alfréd 1943-ban már 

kevésbé pesszimista, mint 1926-os könyvében.

A történet vége

A huszadik század első felében megjelent me-
teorológiai tárgyú munkák mintegy lezárója 
Száva-Kováts József (1898–1980) könyve 
(Száva-Kováts, 1952). A szerző a magyar meteo-
rológiaoktatás kiemelkedő alakja. Első tan-
székvezető tanára az ELTE 1945-ben alakult 
Légkör- és Éghajlattan Tanszékének.6 Ebben 
a minőségében megszervezője az 1950-ben 
induló meteorológusoktatásnak. 

„A légkörtan vagy meteorológia a Földet 
körülvevő légkör jelenségeivel foglalkozik” 
írja Száva-Kováts a könyv bevezetőjének első 
mondatában. Az alkalmazott területektől el-
tekintve, a tudományág három részre, elmé-
leti légkörtanra, általános légkörtanra és ég-
hajlattanra tagozódik. „Az elméletei légkörtan 
a meteorológiának az az ága, amely a légköri 

5 Egyes egyetemeken (például Pannon Egyetem) a 
meteorológiai tantárgyat ma is légkörtannak nevezik.

6 1953-tól a tanszék neve: Meteorológiai Tanszék.

jelenségeket exakt módon, a matematika és 
fizika módszereivel és törvényeivel magyaráz-
za.” Ezt ma dinamikus meteorológiának ne-
vezzük. „Az általános légkörtan a légköri je-
lenségek fizikai leírásával és magyarázatával 
foglalkozik. Nevezik fizikai meteorológiának 
is.” Ezzel a mai olvasó is egyetért, hozzátéve, 
hogy a dinamikus meteorológia tárgyköre 
elsősorban a légköri mozgások, míg a fizikai 
meteorológia (vagy légkörfizika) a többi fizi-
kai jelenség (például: napsugárzási törvények, 
felhőfizika, légköri radioaktivitás és elektro-
mosság stb.) leírását öleli föl. A két tudo-
mányágat a termodinamika köti össze. Végül: 

„Az éghajlattan a földfelszín egyes helyein fel-
lépő időjárások összesítésével, vagyis az éghaj-
lattal foglalkozik.” A meghatározás első pil-
lanatra helyesnek tűnik, de ezen a fokozaton 
a kutatás később túllépett. Gondoljunk csak 
a múlt, jelen és jövő éghajlatát szimuláló bo-
nyolult klímamodellekre. 

 Könyvének elején Száva-Kováts a légkör 
összetételéről értekezik. „A fontosabb vendég
gázok: a vízgőz, széndioxid és ózon” olvashatjuk 
egyebek között ebben a részben. A felsorolás 
is mutatja, hogy még mindig a levegőkémia 
robbanásszerű fejlődése előtt vagyunk (lásd 
Mészáros, 2008). Szerző külön említi a leve-
gőben lévő szilárd és cseppfolyós részecskéket, 
amelyeket aeroszol helyett helytelenül „lég-
planktonnak” vagy egyszerűen szennyeződés-
nek nevez. Ugyanakkor helyesen leszögezi: 

„A Föld légköre felfelé fokozatosan ritkulva, 
lassan megy át a bolygó közi tér laza anyagába.” 
A légkör szerkezetével kapcsolatban, megem-
lítve, hogy az összetétel mintegy 18 km ma-
gasságig változatlan (a helyes szám 80 km, lásd 
fent), Száva-Kováts a következő rétegeket 
különbözteti meg: troposzféra, sztratoszféra, 
ozonoszféra, ionoszféra és exoszféra. Megis-
métli azt a régi pontatlan nézetet (könnyű ezt 

jelen tudásunk tükrében kijelenteni), amely 
szerint az ózon nem a sztratoszférában, ha-
nem fölötte, 40 és 80 km között helyezkedik 
el, ahol jelenléte miatt magas a hőmérséklet. 
A szerző azonban maga is bizonytalan, mivel 
megemlíti: „Gumiballonokkal 30 km magas-
ságig felvitt színképíró műszerek azt a meg-
lepő tényt mutatták ki, hogy az ózon legna-
gyobb mennyiségben 25-30 km közti réteg-
ben található, tehát nem is az ozonoszférában, 
hanem a sztratoszférában.” Azóta kiderült, 
hogy a két légköri tartomány (sztratoszféra 
és ozonoszféra) egybeesik, és mintegy 15–50 
km között helyezkedik el. 

A Sugárzások című fejezet tartalma lénye-
gében korrekt, megegyezik a mai elképzelé-
sekkel. Egyetlen kivétel a levegő üvegházhatá-
sával foglalkozó rész. A múlt éghajlatváltozá-
saival kapcsolatban Száva-Kováts Svante 
Arrhenius elképzelését idézi, amely szerint 
felmelegedés akkor következik be, amikor a 
vulkánkitörések miatt feldúsul a légkör szén-
dioxid tartalma. Ez növeli a párolgást, ami 
dús növényzet kialakulásához vezet, s ez hű-
teni kezdi a levegőt. Majd hozzáteszi: „Ez a 
feltevés nem állja meg a helyét, mert kimutat-
ták, hogy a légkör jelenlegi széndioxid tartal-
ma már a lehető legnagyobb elnyelődést 
gya korolja, mert elnyeli az abszorpciókörze-
tébe tartozó összes hullámhosszakat, és így 
ennek a gáznak további gyarapodása az üveg-
házhatásban már nem tudna lényeges válto-
zást előidézni.” Úgy látszik, hogy a század 
közepén, legalábbis Magyarországon, még 
nem kísértett a globális felmelegedés.

A hőmérséklet tárgyalása után a szerző 
kü lön fejezetben mutatja be a víz légköri 
útját. Kiemelendő, hogy nemcsak a felhő-
képződés nagyléptékű, hanem mikrofizikai 
(kondenzáció elmélete, kondenzációs és szub-
limációs magvak) folyamatait is felvázolja. A 
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részre osztja: légkörtani elemismeret (a szű-
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A huszadik század első felében megjelent me-
teorológiai tárgyú munkák mintegy lezárója 
Száva-Kováts József (1898–1980) könyve 
(Száva-Kováts, 1952). A szerző a magyar meteo-
rológiaoktatás kiemelkedő alakja. Első tan-
székvezető tanára az ELTE 1945-ben alakult 
Légkör- és Éghajlattan Tanszékének.6 Ebben 
a minőségében megszervezője az 1950-ben 
induló meteorológusoktatásnak. 

„A légkörtan vagy meteorológia a Földet 
körülvevő légkör jelenségeivel foglalkozik” 
írja Száva-Kováts a könyv bevezetőjének első 
mondatában. Az alkalmazott területektől el-
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nyolult klímamodellekre. 
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gőben lévő szilárd és cseppfolyós részecskéket, 
amelyeket aeroszol helyett helytelenül „lég-
planktonnak” vagy egyszerűen szennyeződés-
nek nevez. Ugyanakkor helyesen leszögezi: 

„A Föld légköre felfelé fokozatosan ritkulva, 
lassan megy át a bolygó közi tér laza anyagába.” 
A légkör szerkezetével kapcsolatban, megem-
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gasságig változatlan (a helyes szám 80 km, lásd 
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jelen tudásunk tükrében kijelenteni), amely 
szerint az ózon nem a sztratoszférában, ha-
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ben található, tehát nem is az ozonoszférában, 
hanem a sztratoszférában.” Azóta kiderült, 
hogy a két légköri tartomány (sztratoszféra 
és ozonoszféra) egybeesik, és mintegy 15–50 
km között helyezkedik el. 

A Sugárzások című fejezet tartalma lénye-
gében korrekt, megegyezik a mai elképzelé-
sekkel. Egyetlen kivétel a levegő üvegházhatá-
sával foglalkozó rész. A múlt éghajlatváltozá-
saival kapcsolatban Száva-Kováts Svante 
Arrhenius elképzelését idézi, amely szerint 
felmelegedés akkor következik be, amikor a 
vulkánkitörések miatt feldúsul a légkör szén-
dioxid tartalma. Ez növeli a párolgást, ami 
dús növényzet kialakulásához vezet, s ez hű-
teni kezdi a levegőt. Majd hozzáteszi: „Ez a 
feltevés nem állja meg a helyét, mert kimutat-
ták, hogy a légkör jelenlegi széndioxid tartal-
ma már a lehető legnagyobb elnyelődést 
gya korolja, mert elnyeli az abszorpciókörze-
tébe tartozó összes hullámhosszakat, és így 
ennek a gáznak további gyarapodása az üveg-
házhatásban már nem tudna lényeges válto-
zást előidézni.” Úgy látszik, hogy a század 
közepén, legalábbis Magyarországon, még 
nem kísértett a globális felmelegedés.

A hőmérséklet tárgyalása után a szerző 
kü lön fejezetben mutatja be a víz légköri 
útját. Kiemelendő, hogy nemcsak a felhő-
képződés nagyléptékű, hanem mikrofizikai 
(kondenzáció elmélete, kondenzációs és szub-
limációs magvak) folyamatait is felvázolja. A 
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felhők és ködök, valamint a légköri csapadék-
fajtáinak és -formáinak szokásos ismertetése 
mellett7 magyar nyelven először írja le helye-
sen a csapadékképződés folyamatait. Ebből 
következik, hogy ismeri a nemzetközi irodal-
mat, hiszen a csapadékképződés „ütközéses” 
elméletét csak a negyvenes évek végén dolgoz-
ták ki. Így megállapítja: „A cseppek lecsapódá-
suk során legtöbbször nem érik el azt a nagy-
ságot, ami a földfelszínig tartó útra elegendő 
volna. […] A további növekedés hullás köz-
ben jön létre, mégpedig úgy, hogy a külön-
böző nagyságú és sebességű cseppek egymást 
utolérik és összefolynak.” Majd rámutat, hogy 
vegyes halmazállapotú felhőkben a folyadék-
cseppek és jégkristályok különböző telített-
ségi gőznyomása miatt „A folyamat a vízcsep-
pek párolgás útján való elfogyásához, másfe-
lől a jégszemek megszaporodásához és meg-
növekedéséhez vezet”. Ezen a folyamaton 
alapul a mesterséges esőkeltés, amiről a feje-
zetben szintén olvashatunk.8

A levegő nyomásával és mozgásával foglal-
kozó fejezet érdeme, hogy Száva-Kováts ma-
tematikai egyenleteket vezet le a légkör 
mozgását előidéző erők illusztrálására (a ma-
tematikai formalizmus az eddigi művekben 
közel sem általános). Így megadja a nyomási 
gradiens erő, valamint az eltérítő erő formu-
láit. Innen már csak kis lépés lett volna, hogy 
felírja a légköri mozgásegyenleteket, amelyek 
a mozgásvektor időbeli változásait a jelenlegi 
térbeli eloszlások (például légnyomás) függ-
vényében adják meg. Ez lehetőséget nyújtott 
volna a időjárás számszerű előrejelzésének 

megemlítésére, amely azóta forradalmasítot-
ta a meteorológiai prognózisokat. 

A levegőfajták (ún. légtömegek) rövid 
ismertetése után következik a könyv talán két 
legkiemelkedőbb fejezete, amelyek részlete-
sen ismertetik (sokkal részletesebben, mint 
az előző művek) a légköri frontokat, valamint 
a ciklonokat és anticiklonokat. A mai olvasó 
számára kissé meglepő, hogy a frontok leírá-
sa megelőzi a Ciklonok és anticiklonok című 
fejezetet. Ez azonban formális kérdés. Sokkal 
fontosabb, hogy ez utóbbi fejezetből megis-
merkedhetünk a ciklonok és anticiklonok 
korszerű keletkezési elméletével. Ennek nyil-
ván az akkori meteorológushallgatók képzé-
se szempontjából is nagy jelentősége volt.

A légkör fényjelenségei című fejezetből 
egyebek mellett megtudhatjuk, hogy a nap-
sugárzás szóródása fordítva arányos a hullám-
hossz negyedik hatványával, amennyiben a 
szóró részecskék (molekulák) jóval kisebbek, 
mint a hullámhossz (Rayleigh-féle elmélet). 
Ezért az ég kék színű. Ugyanakkor a levegő-
ben lévő „idegen részecskék” (pl. vízcseppek, 
jégkristályok, porszemek stb.) mérete jóval 
nagyobb, mint a levegőmolekuláké, ezért, 
jegyzi meg Száva-Kováts: „…a fenti törvény-
szerűség már nem érvényes. Clausius szerint 
pl. az apró vízcseppek úgy szórnak, hogy a 
szórt fényben a sugarak erőssége hullámhosz-
szuknak csak 2. hatványával van fordított 
arányban”. A mon datból kiderül, hogy a ter-
modinamika nagy alakja légköri optikával is 
foglalkozott. Sajnos azonban a megállapítása 
nem helyes. Ebben a mérettartományban a 
szórás független a sugárzás hullámhosszától 
(Mie-féle elmélet, lásd Mészáros, 2008). En-
nek bizonyítéka a felhők fehér színe. 

A szerző rövid fejezetet szentel a hanghul-
lámok légköri terjedésének és a hangsebesség 
kiszámításának. Majd felsorolja a meteoro-

7 Minden fejezet foglalkozik az illető meteorológiai 
elem mérési módszereivel. Ezekre jelen tanulmányban 
nem térünk ki.

8 Ti.: azért nincs csapadék, mert nincs elegendő jégkris-
tály a felhőben. Mesterséges jégmagvakkal meg kell 
növelnünk koncentrációjukat.

lógiai eredetű hangokat a villámlástól egészen 
az eső kopogásáig. Az utolsó fejezet a légkör 
elektromos jelenségeivel foglalkozik. Száva-
Kováts ismerteti a légköri ionok keletkezésé-
nek okait. Így helyesen mutat rá, hogy a Föld 
felszínének közelében a molekulák ionizáci-
óját a radioaktív anyagok sugárzása hozza 
létre. Foglalkozik továbbá a légköri elektro-
mosság legfeltűnőbb jelenségeivel, így a vil-
lámlással is. A század elején elfogadott elkép-
zeléseknek megfelelően a zivatarfelhőkben 
végbemenő töltésszétválasztódást a fentebb 
vázolt Lénárd-féle elmélettel magyarázza.  

Száva-Kováts József könyve egy korszakot 
zár le. Egyúttal egy új időszak kezdete. A hu-
szadik század második felében a légkörtudo-
mányt már elsősorban okleveles meteoroló-
gusok művelik, akik részben ezen a könyvön 
nevelkedtek. Akik a meteorológia egy-egy 

részterületéről egyre több korszerű könyvet 
írnak.9 Ez azonban már egy másik történet. 

Köszönetet mondok Bozó Lászlónak, az MTA 
rendes tagjának a kézirat átolvasásáért és a 
megjegyzésekért, valamint Puskás Mártának 
(Országos Meteorológiai Szolgálat Könyvtá-
ra) az irodalmi források felkutatásáért.
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1. A globalizáció 
és a globális integráció értelmezései

A mai világgazdaságban az integrációs folyama
tok regionális és globális szinten jelentkeznek. 
Az integráció a nemzetközi együttműködés 
új minősége, a gazdaság és a gazdálkodás 
megszerveződésének és működésének minő-
ségileg új kereteit és szerkezetét jelenti. Az 
elmúlt évtizedeket a különböző regionális 
in tegrációs szervezetek megjelenése jellemzi, 
amelyeknek a számát mintegy százötven-
kétszázra becsülhetjük. Néhány kivétellel a 
világ mintegy kétszáz országa vesz részt vala-
milyen nemzetközi integrációs intézményben 
(egyesek többen is) vagy megállapodásban. 
Közülük tucatnyi tekinthető sikeres regioná-
lis integrációnak (NAFTA, ASEAN, Merco-
sour stb.), ezek a szabadkereskedelmi társulá-
soktól kezdve a gazdasági unió különböző 
formáit öltik. A többség többnyire kétoldalú 
szabadkereskedelmi szerződés.

Az utóbbi időben több kísérlet történt a 
különféle regionális integrációs szervezetek 
összehasonlítására. Az összehasonlító regionális 
integrációs tanulmányokat (comparative re
gional integration studies) új önálló tudomány-

Fontos a globalizáció és a globális integráció 
megkülönböztetése. „Az 1990-es évek végéig, a 
globalizációt gyakran a »globális gazdasági 
integráció« szinonimájának tekintették.” (De 
Lombaerde – Lelio Lapadre, 2008, 162.). Eb-
ben csak ezt követően következett be változás.

 A globalizáció hosszú és komplex törté-
nelmi folyamat, amelynek a globális integrá-
ció csak egyik fontos dimenziója, és ami 
nagyjából az utóbbi fél évszázadban bontako-
zott ki. Nem bocsátkozunk vitába a globali-
záció történelmi ívével kapcsolatosan (már a 
Római Birodalom is globális formáció volt-e 
vagy csak Amerika felfedezésétől kelteztethe-
tő?), de véleményünk szerint a nemzetközi 
integrációs folyamatok, mind globális, mind 
regionális vonatkozásokban a második világhá
borút követő évtizedekben bontakoztak ki. A 
nemzetközi integráció főbb jellemzőit igyek-
szünk részletesen tárgyalni. Hangsúlyozni 
kell, hogy az integráció önmagában sem új 
jelenség, hiszen a nemzetté integrálódás és a 
nemzeti államok kialakulása közötti össze-
függést aligha lehet tagadni. A globális integ-
rációval bármilyen jelzőt is használunk rá 
(David Held: contemporary globalisation), az 
általános globalizációs folyamat új szakaszát 
jelezzük.

A globalizáció vitatott fogalom. Viszony-
lag rövid idő alatt rendkívül sok meghatáro-
zása született, de alig van olyan, amely körül 
általános egyetértés kialakult volna. „Kevés 
olyan fogalom van, amelyet olyan gyakran 
használunk, és amely valójában annyira sze-
gényesen értelmezett, mint a globalizáció” 
(Giddens, 1996). A különböző megközelítések 
nagy eltéréseket takarnak, és megnehezítik a 
tisztán látást. „A globalizáció elemzésének so-
kasága, talán többsége hibás, mert túltengő, 
nem képes új értelmezéseket generálni, nem 
ér össze más felfogásokkal. Ebbe a zsákutcába 

négy fő definíció vezetett: globalizáció mint 
nemzetköziesedés; globalizáció mint libera-
lizálás; globalizáció mint egyetemessé válás; 
és globalizáció mint nyugatosodás” (West-
ernisation) (Scholte, 2008, 1473).

Hangsúlyozni kell, hogy a fentiek a glo-
balizáció különböző fontos aspektusait jele-
nítik meg, s összességükben együttesen jelzik 
a folyamat komplexitását. Külön-külön jó 
lehetőséget nyújtanak a globalizáció mérésé-
re és értékelésére, mind állását, mind folya-
matát illetően. A nemzetköziesedés olyan 
mutatói, mint a nemzetközi kereskedelem, a 
tőkebefektetések, a migráció (külföldi mun-
kavállalás, turizmus, zarándoklat, menekül-
tek vagy örökbe fogadott gyerekek stb.), a 
nemzetközi szervezetek kialakulása vagy a 
nemzetközi kommunikáció fejlődése (mű-
holdas adások, óceán alatti kábelek, interkon-
tinentális mobiltelefonos kapcsolatok stb.), 
kvantifikálhatóan jelzik a folyamatok alaku-
lását. Lehetőséget nyújtanak az új fejlemé-
nyek azonosítására, s az értékelésre, mind a 
történelmi trendeket, mind az egyes országok 
helyzetének összehasonlítását illetően. Az 
internet (e-világ, e-kereskedelem, e-barátság, 
e-mail) a globalizáció szimbólumaivá váltak. 
Hasonló a helyzet a liberalizációval; a keres-
kedelem szabaddá tétele, a privatizáció vagy 
a dereguláció alakulásának és hatásainak a 
mérhetőségével. Az ún. neoliberális globalizá-
ciófelfogások és -politikák mentén ugyanak-
kor éles viták alakultak ki, s a folyamatok vélt 
vagy valós következményei nagyban meghatá-
rozzák a szereplők igenlő vagy elutasító véle-
ményét. 

Többnyire negatív felhangok kapcsolód-
nak az univerzalizáció („globális” cigaretták, 
italok, divatöltözékek, Barbie babák, Kalas-
nyikovok stb.) vagy a nyugatosodás (holly-
woodi filmek, konzumerizmus stb.) jelensé-

ágként ismerhetjük el. Az EU a több tucat 
regionális integrációs szervezet közül abban 
a tekintetben emelkedik ki, hogy már kifejlett 
egységes piacot hozott létre, a gazdasági unió 
vonatkozásában eljutott az egységes valuta 
kialakításáig (a huszonnyolc tagország közül 
csak tizennyolc tagja az eurózónának, de ezek 
az országok az EU GDP-jének közel 80%-át 
adják), kapcsolataikban érvényesítik a kohézió 
elvét, valamint az intézményi rendszere a nem
zetekfelettiség számos elemét tartalmazza. Az 
EU több, mint egyszerű nemzetközi szer vezet, 
de még távol van attól, hogy föderáció nak 
lehessen nevezni. Az összehasonlító elemzé-
sekbe gyakran bevonják a klasszikus föderá-
ciók struktúráit és működését, erre különösen 
az EU és az USA vonatkozásában készültek 
tanulmányok (az európai és amerikai egysé-
ges piac vagy makroszabályozás egyes terüle-
teinek az összehasonlítása).

A globalizáció regionális integrációkkal struk
turálódik, a globális és regionális integráció 
egymásra rétegződik, szoros összefüggésben 
és kölcsönhatásban van, bizo nyos vonatko-
zásokban egymást ellentételezi. A globális és 
az országok közötti regionális integ rációt tekint
hetjük együttesen nemzetközi integrációnak.
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1. A globalizáció 
és a globális integráció értelmezései
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Az integráció a nemzetközi együttműködés 
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Fontos a globalizáció és a globális integráció 
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ér össze más felfogásokkal. Ebbe a zsákutcába 

négy fő definíció vezetett: globalizáció mint 
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géhez, amelyeket a helyi hagyományokkal és 
kultúrákkal szembeni fenyegetésnek tekinte-
nek. Megnőtt azoknak a termékeknek a súlya, 
amelyeknek árát a nemzetközi tőzsdék dik-
tálják (olaj, arany, gabona vagy kávé mellett 
az ipari termékek is), s nagy a száma azoknak 
a bankoknak, amelyek egyre inkább globáli-
san terjeszkednek. A cégek egyre nagyobb 
számban reklámozzák termékeiket vagy szol-
gáltatásaikat „globális” jelzővel. Gyorsan nő 
az ún. feltörekvő országokból (BRICS) 
származó vállalatok száma. Sokan hívják fel 
a figyelmet arra, hogy a globalizáció vehet 
nem nyugati (nonWestern) irányt is (például 

„iszlám globalizáció”).
A korunk globalizációs folyamatai és a 

globális integráció szoros összefüggéseire so-
kan rámutatnak. „A globalizáció gazdasági 
felfogása a folyamatot lényeges aspektusnak 
tekinti. A fogalom összekapcsolódik az integ-
ráció és az átalakulás folyamatával. Gazdasági 
értelmezések szerint a globalizáció mint folya-
mat az egykor széttagolt piacokat a kap csola-
tok szélesebb rendszerébe vonja össze, ahol a 
földrajzi és politikai korlátok csökkenő jelen-
tőségűek az allokációs folyamat szempontjá-
ból. A globalizáció során a forrásokat a javak 
és a szolgáltatások cseréje mellett osztják el, a 
tőkék mozgása a megtérü lést, az emberek 
áttelepülése a foglalkoztatást és az anyagi elő-
rejutást keresi, s mindezt a tudás és az informá-
ciók gyors áramlása könnyíti” (Bisley, 2007, 
19.). Jagdish N. Bhagwati neves közgazdász 
a globalizációt határozottan mint integrációt 
definiálja: A globalizáció „a nemzeti gazdasá-
gok integrációja a nemzetkö zi gazdaságba a 
kereskedelmen, a közvetlen külföldi tőkebe-
fektetéseken, a rövid távú tő keáramlásokon, 
általában a munkások és az emberek nemzet-
közi mozgásán és a technikák áramlásán ke-
resztül” (Bhagwati, 2004, 3.). „A gazdasági 

integráció sok szempontból a globalizáció 
fémjelévé vált, amit a kormányok, társaságok 
és nemzetközi szervezetek egyaránt tudatosan 
mozdítanak elő” (Lechner et al., 2005, 158.). 
A globális integráció ugyan alapvetően piaci 
integráció, a hatásai és összefüggései érintik 
a társadalmi élet összes más területét is.

Jan Aart Scholte a fogalom kiterjesztésére 
törekszik, s „a globalizációt az emberek kö-
zötti földgolyót átölelő (transplanetary) – 
utóbbi időben különösen, mint területek 
feletti (supraterritorial) kapcsolatok terjedésé-
vel” azonosítja. Ebben a távlatban a globali-
záció a világot átölelő (transworld) korlátok 
leépítését foglalja magában. „Az emberek 
mindinkább képessé válnak – fizikailag, jo-
gilag, nyelvileg, kulturálisan vagy lélektanilag 

– egymással kapcsolatba lépni, bárhol is legye-
nek a földgolyón. Ebben a szóhasználatban 
a globalizáció „a társadalmi tér természetének 
a változására utal.” (Scholte, 2008, 1478.) A 
Föld „önmagában a társadalmi élet elkülönült 
küzdő tere” lesz (Scholte, 2008, 1479.).

Az integrált globális térbeli keretek kiala-
kulásának (respatialisation of social life) hang-
súlyozása elméletileg jelentős előrelépés. Már 
nem egyszerűen csak kapcsolatokról beszé-
lünk, amelyek egyre kiterjedtebbé és inten-
zívebbé válnak, hanem a társadalmi terek 
átalakulásáról, s ezen belül új minőségű, 
közösségi viszonyok és kölcsönhatások kiala-
kulásáról. Magam részéről az integrációt ilyen 
összefüggésben mint közösségképződést defi-
niálom, s szerves folyamatnak tekintem, ami 
a gazdasági szereplők racionális cselekvésé-
ből, a gazdaság hatékonyabb működtetésé-
nek igényéből bontakozik ki. „Minőségileg, 
az integrációs tendencia egyre fejlettebb, ma
gasabb rendű és növekvő hatékonyságú vagy 
hatásfokú közösségek vagy organizmusok 
kialakulása (legyen szó gazdaságról vagy 

éppenséggel valamilyen biológiai organiz-
musról). Gazdasági vonatkozásban ez azt 
jelenti, hogy a termelő és a fogyasztó egyé-
nek egyre finomabb és sokrétűbb speciali-
zációja és együttműködése valósul meg, és 
társadalmi tevékenységük egyre nagyobb 
hatékonyságú organizmusokba szerveződik 
a közvetlen termelés szintjétől (mikro-gaz-
dasági szféra) a nemzetgazdaságig vagy a 
világgazdaságig (makro- vagy megagazda-
sági szféra). Ezt nevezhetjük az integráció 
organikus felfogásának.” (Palánkai, 2011, 88.)

Szentes Tamás a globalizációnak „szerves 
rendszerré formálódásként” történő értelme-
zésével tartalmilag nem tér el álláspontunktól. 

„A gazdasági értelemben vett globalizáció 
voltaképpen nem más, mint a világgazdaság 
mind több, egyre inkább valamennyi orszá
gára kiterjedő és »szerves rendszerré« formáló
dásának folyamata. A világgazdaság »szerves 
rendszerré« válása (és bármely országnak a 
világgazdasággal való »szerves« kapcsolata) 
általában azt jelenti, hogy tartós és funkcioná
lis együttműködésben és kölcsönös függésben 
megnyilvánuló kapcsolatok kötik össze az abban 
résztvevőket (illetve az illető országokat más 
országokkal)” (Szentes, 2007, 31–32.).

A globalizációt David Held és munkatár-
sai két alapdimenzióban vizsgálják, megkü-
lönböztetik az elemzés „tér-idő” (spatiotem
poral) és szervezeti (organisational) dimenzi-
óit. Négy tér-idő dimenzióról beszélnek, 
amely mint „keret alapot biztosít a globalizá-
ció történelmi jellemzőinek mind mennyi-
ségi, mind minőségi értékelésére. Ennek ér-
dekében elemezhetjük (1) a kapcsolatok és 
összekötődések hálózatának kiterjedtségét 
[extensiveness]; (2) ezeken a hálózatokon be lül 
az áramlások és a tevékenységi szintek inten-
zitását; (3) a kölcsönös cserék sebességét vagy 
gyorsaságát; és (4) ezeknek a jelenségeknek a 

hatását a különböző közösségekre. Annak a 
rendszerezett értékelése, ahogy ezek a jelen-
ségek fejlődtek, betekintést ad a globalizáció 
változó történelmi formáiba, lehetőséget ad 
a kulcstulajdonságok élesebb azonosítására 
és összehasonlítására és a globalizáció külön-
böző korszakai megkülönböztető formáinak 
szétválasztására. A globalizáció ilyen megkö-
zelítése elkerülhetővé teszi azt a jelenlegi 
tendenciát, amely a globalizációt vagy alap-
vetően újnak feltételezi, vagy miszerint sem-
mi új nincs a globális gazdasági és társadalmi 
összekapcsolódás jelenlegi színvonalában, 
miután azok a korábbi időszakokhoz hason-
lítani tűnnek.” (Held, 2005, 17.)

A szervezeti dimenzióban az infrastruktú-
ra; a globális hálózatok intézményei és a ha-
talomgyakorlás; a globális rétegződés; vala-
mint a globális kapcsolatok domináns mó-
dozatait különböztetik meg. A rétegződés 
lehet hierarchikus és aszimmetrikus, ami 
jelzi, hogy a globalizáció eltérő hatással lehet 
társadalmi vagy etnikai csoportokra, vagy a 
nemekre. A domináns kapcsolati módozatok 
lehetnek birodalmi vagy kényszerítő jellegű-
ek, kooperatívok vagy kompetitívek, vagy 
éppen konfliktusosak. A hatalom elsődleges 
eszközei lehetnek katonaiak vagy gazdaságiak.

A paraméterek mennyiségi és minőségi 
elemzése alapján David Held és mtsai a glo-
balizáció négy alaptípusát különböztetik meg.

1. „Erős globalizáció” (thick globalization), ami 
mind kiterjedtségében és intenzitásában, 
valamint sebességében és hatásaiban is 
magas szintű. Egyesek szerint már a késő 
19. századi gyarmati birodalmak is közel 
álltak ehhez. Az EU-integráció többé-
kevésbé megfelel ennek a követelménynek. 

2. Diffúz (rendezetlen) globalizáció, ahol a 
kiterjedtség, az intenzitás és a sebesség is 
magas szintű, de hatásaiban gyenge. „Ez 
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19.). Jagdish N. Bhagwati neves közgazdász 
a globalizációt határozottan mint integrációt 
definiálja: A globalizáció „a nemzeti gazdasá-
gok integrációja a nemzetkö zi gazdaságba a 
kereskedelmen, a közvetlen külföldi tőkebe-
fektetéseken, a rövid távú tő keáramlásokon, 
általában a munkások és az emberek nemzet-
közi mozgásán és a technikák áramlásán ke-
resztül” (Bhagwati, 2004, 3.). „A gazdasági 

integráció sok szempontból a globalizáció 
fémjelévé vált, amit a kormányok, társaságok 
és nemzetközi szervezetek egyaránt tudatosan 
mozdítanak elő” (Lechner et al., 2005, 158.). 
A globális integráció ugyan alapvetően piaci 
integráció, a hatásai és összefüggései érintik 
a társadalmi élet összes más területét is.

Jan Aart Scholte a fogalom kiterjesztésére 
törekszik, s „a globalizációt az emberek kö-
zötti földgolyót átölelő (transplanetary) – 
utóbbi időben különösen, mint területek 
feletti (supraterritorial) kapcsolatok terjedésé-
vel” azonosítja. Ebben a távlatban a globali-
záció a világot átölelő (transworld) korlátok 
leépítését foglalja magában. „Az emberek 
mindinkább képessé válnak – fizikailag, jo-
gilag, nyelvileg, kulturálisan vagy lélektanilag 

– egymással kapcsolatba lépni, bárhol is legye-
nek a földgolyón. Ebben a szóhasználatban 
a globalizáció „a társadalmi tér természetének 
a változására utal.” (Scholte, 2008, 1478.) A 
Föld „önmagában a társadalmi élet elkülönült 
küzdő tere” lesz (Scholte, 2008, 1479.).

Az integrált globális térbeli keretek kiala-
kulásának (respatialisation of social life) hang-
súlyozása elméletileg jelentős előrelépés. Már 
nem egyszerűen csak kapcsolatokról beszé-
lünk, amelyek egyre kiterjedtebbé és inten-
zívebbé válnak, hanem a társadalmi terek 
átalakulásáról, s ezen belül új minőségű, 
közösségi viszonyok és kölcsönhatások kiala-
kulásáról. Magam részéről az integrációt ilyen 
összefüggésben mint közösségképződést defi-
niálom, s szerves folyamatnak tekintem, ami 
a gazdasági szereplők racionális cselekvésé-
ből, a gazdaság hatékonyabb működtetésé-
nek igényéből bontakozik ki. „Minőségileg, 
az integrációs tendencia egyre fejlettebb, ma
gasabb rendű és növekvő hatékonyságú vagy 
hatásfokú közösségek vagy organizmusok 
kialakulása (legyen szó gazdaságról vagy 

éppenséggel valamilyen biológiai organiz-
musról). Gazdasági vonatkozásban ez azt 
jelenti, hogy a termelő és a fogyasztó egyé-
nek egyre finomabb és sokrétűbb speciali-
zációja és együttműködése valósul meg, és 
társadalmi tevékenységük egyre nagyobb 
hatékonyságú organizmusokba szerveződik 
a közvetlen termelés szintjétől (mikro-gaz-
dasági szféra) a nemzetgazdaságig vagy a 
világgazdaságig (makro- vagy megagazda-
sági szféra). Ezt nevezhetjük az integráció 
organikus felfogásának.” (Palánkai, 2011, 88.)

Szentes Tamás a globalizációnak „szerves 
rendszerré formálódásként” történő értelme-
zésével tartalmilag nem tér el álláspontunktól. 

„A gazdasági értelemben vett globalizáció 
voltaképpen nem más, mint a világgazdaság 
mind több, egyre inkább valamennyi orszá
gára kiterjedő és »szerves rendszerré« formáló
dásának folyamata. A világgazdaság »szerves 
rendszerré« válása (és bármely országnak a 
világgazdasággal való »szerves« kapcsolata) 
általában azt jelenti, hogy tartós és funkcioná
lis együttműködésben és kölcsönös függésben 
megnyilvánuló kapcsolatok kötik össze az abban 
résztvevőket (illetve az illető országokat más 
országokkal)” (Szentes, 2007, 31–32.).

A globalizációt David Held és munkatár-
sai két alapdimenzióban vizsgálják, megkü-
lönböztetik az elemzés „tér-idő” (spatiotem
poral) és szervezeti (organisational) dimenzi-
óit. Négy tér-idő dimenzióról beszélnek, 
amely mint „keret alapot biztosít a globalizá-
ció történelmi jellemzőinek mind mennyi-
ségi, mind minőségi értékelésére. Ennek ér-
dekében elemezhetjük (1) a kapcsolatok és 
összekötődések hálózatának kiterjedtségét 
[extensiveness]; (2) ezeken a hálózatokon be lül 
az áramlások és a tevékenységi szintek inten-
zitását; (3) a kölcsönös cserék sebességét vagy 
gyorsaságát; és (4) ezeknek a jelenségeknek a 

hatását a különböző közösségekre. Annak a 
rendszerezett értékelése, ahogy ezek a jelen-
ségek fejlődtek, betekintést ad a globalizáció 
változó történelmi formáiba, lehetőséget ad 
a kulcstulajdonságok élesebb azonosítására 
és összehasonlítására és a globalizáció külön-
böző korszakai megkülönböztető formáinak 
szétválasztására. A globalizáció ilyen megkö-
zelítése elkerülhetővé teszi azt a jelenlegi 
tendenciát, amely a globalizációt vagy alap-
vetően újnak feltételezi, vagy miszerint sem-
mi új nincs a globális gazdasági és társadalmi 
összekapcsolódás jelenlegi színvonalában, 
miután azok a korábbi időszakokhoz hason-
lítani tűnnek.” (Held, 2005, 17.)

A szervezeti dimenzióban az infrastruktú-
ra; a globális hálózatok intézményei és a ha-
talomgyakorlás; a globális rétegződés; vala-
mint a globális kapcsolatok domináns mó-
dozatait különböztetik meg. A rétegződés 
lehet hierarchikus és aszimmetrikus, ami 
jelzi, hogy a globalizáció eltérő hatással lehet 
társadalmi vagy etnikai csoportokra, vagy a 
nemekre. A domináns kapcsolati módozatok 
lehetnek birodalmi vagy kényszerítő jellegű-
ek, kooperatívok vagy kompetitívek, vagy 
éppen konfliktusosak. A hatalom elsődleges 
eszközei lehetnek katonaiak vagy gazdaságiak.

A paraméterek mennyiségi és minőségi 
elemzése alapján David Held és mtsai a glo-
balizáció négy alaptípusát különböztetik meg.

1. „Erős globalizáció” (thick globalization), ami 
mind kiterjedtségében és intenzitásában, 
valamint sebességében és hatásaiban is 
magas szintű. Egyesek szerint már a késő 
19. századi gyarmati birodalmak is közel 
álltak ehhez. Az EU-integráció többé-
kevésbé megfelel ennek a követelménynek. 

2. Diffúz (rendezetlen) globalizáció, ahol a 
kiterjedtség, az intenzitás és a sebesség is 
magas szintű, de hatásaiban gyenge. „Ez 
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olyan állapot, ami normatív megközelítés-
ben sokak számára kívánatos lehet, akik 
a jelenlegi gazdasági globalizáció túlzása-
it kritikusan közelítik.” (Held, 2005, 22.)

3. „Expanzív globalizáció”, amire magas fokú 
kiterjedtség és hatások, de gyenge intenzi-
tás és sebesség jellemző. Ilyenek leginkább 
a korai gyarmati terjeszkedések voltak.

4. „Gyenge globalizáció”, ami egyedül a 
kiterjedtségben magas szintű, de más pa-
ramétereiben erőtlen. Ilyenek voltak az 
Európa és Kína vagy a Távol-Kelet közöt-
ti korai kapcsolatok (Selyemút vagy 
ópiumkereskedelem).
Held és társainak elemzése hasznos út-

mutatással szolgál a globalizáció történelmi 
ívéről és a jelenlegi korszak globalizációjának 
mennyiségi és minőségi jellemzőiről. Fenn-
tartásaikat hangsúlyozzák, mind a jelenlegi 
globalizáció radikálisan új jellege, mind a 
globalizáció integrációként való felfogásával 
szemben. Elemzéseik „felhívják a figyelmet 
a globalizáció összemosásának veszélyeire, 
olyan fogalmakkal, mint a kölcsönös függés, 
az integráció, az univerzalizmus vagy konver-
gencia.  Miközben a kölcsönös függés szim-
metrikus hatalmi viszonyokat feltételez a 
társadalmi és politikai szereplők között, a 
globalizáció koncepciója nyitva hagyja a le-
hetőséget a hierarchia és az egyenlőtlenség, 
vagyis a globális rétegződés irányába. Az in-
tegrációnak szintén speciális jelentése van, 
hiszen a gazdasági és politikai egyesülés folya-
matára utal, ami bizonyos közösségi érzést, 
megosztott sorsot és a kormányzás közös 
intézményeit feltételezi. Mint korábban meg-
jegyeztük, a globalizáció olyan felfogása, mi-
szerint az egyetlen világ társadalom vagy kö-
zösség előfutára lenne, mélyen hibás. Ugyan-
ez a helyzet a globalizáció univerzalizmussal 
való azonosításával, mivel a globális nyilván-

valóan nem szinonímája az univerzálisnak, a 
globális összekapcsolódásban az összes népek 
és közösségek nem vesznek részt egyenlő mér-
tékben, vagy éppen egyenlő módon. Ilyen 
szempontból a konvergenciától is meg kell 
különböztetni, miután nem feltételez növekvő 
homogenitást és harmóniát.” (Held, 2005, 28.) 

A globális integráció jelentőségének taga-
dásával nem értünk egyet. A globális integ-
ráció valóban nem egyenlő, nem mosható 
össze a globalizációval. Annak csak egy di-
menziója, de az elmúlt évtizedek világgazda-
ságának meghatározó, új jelensége. Nem 
vállalkozunk a globális integráció történelmi 
távlatainak („finalité”) felvázolására sem 
(például: világföderáció, világvaluta vagy vi-
lágtársadalom).

. Globalizációs indexek 

A globalizáció, a globális integráció mérésére 
az utóbbi években a különböző intézetek, 
szervezetek és intézmények részéről gyakorla-
tilag tucatnyi ún. globalizációs index készült, 
amelyek a globális integráció előrehaladása 
szempontjából igyekeznek a különböző or-
szágokat rangsorolni. Az utóbbi időben az 
ilyen indexek és rangsorok divatját éljük (ver-
senyképességi, korrupciós, társadalmi nyug-
talansági (ILO) vagy globális bizalmi indexek).  

Az első ilyen vállalkozások közé tartozik 
az A. T. Kearney/Foreign Policy Globalizációs 
indexe, amelyet az A. T. Kearney tanácsadó 
cég és a Foreign Policy folyóirat pub likál 2001 
óta. A hatvankét országot átfogó index lefedi 
a világgazdaság főbb régióit, a világ lakossá-
gának mintegy 84%-át és a globális GDP 
96%-át.

Az index négy kulcsterületen követi és 
ér tékeli a globális integráció fejlődését: keres-
kedelmi és pénzügyi áramlások (gazdasági); 
a személyek határokon keresztüli mozgása 

(személyi); nemzetközi telefonforgalom és 
internethasználat (technikai); valamint rész-
vétel nemzetközi szerződésekben és békefenn-
tartó műveletekben (politikai). A gazdasági 
integráció vonatkozásában a külkereskede-
lem, a külföldi közvetlen beruházások (FDI), 
a portfolió tőkeáramlások, a tőkejövedelmek-
kel kapcsolatos kiadások és bevételek adatait 
veszik számba. A személyek közötti kapcso-
latokat illetően a nemzetközi utazásokat és 
turizmust, a nemzetközi telefonforgalmat, a 
határokon keresztüli átutalásokat és személyes 
transzfereket összesítik. A technológiai össze-
kapcsoltságot az internethasználókkal, inter-
netfogadókkal, és a biztosított szervereken 
keresztüli tranzakciókkal mérik. A politikai 
integráció vonatkozásában figyelembe veszik 
az ország tagságát a nemzetközi szervezetek-
ben, hozzájárulását (pénzügyi vagy személyi) 
az ENSZ Biztonsági Tanácsa misszióihoz, a 
nemzetközi szerződések ratifikálását, vala-
mint nemzetközi kormányzati transzferek 
kiadásait és bevételeit. Egyes esetekben abszo-
lút értékeket használnak (nemzetközi szerző-
dések száma), más esetekben a flow-adatokat 
osztják a GDP-vel vagy a lakossággal. Az 
indexet valamennyi országra az adott évre az 
indikátorok összesítésével számolják. Az 
összesítések vonatkozásában a különböző 
adatoknál egyszerű vagy súlyozott átlagolás 
módszerét egyaránt alkalmazzák.

A globális integrációs folyamat mérésére 
irányuló kísérletek között az egyik leginkább 
idézett vállalkozás a KOF Swiss Economic 
Institute Globalizációs indexe. A Globalizációs 
index Alex Dreher nevéhez fűződik, s globá-
lis integráció folyamatait 2002-től 1970-ig 
visszamenően kíséri nyomon.

A 2012-es index huszonnégy változóval 
operál, és összesítetten a világ 187 országát 
veszi számba. A változók három főbb terüle-

tet fognak át, mérni próbálják a gazdasági, a 
szociális és a politikai globalizáció folyamait. 

„A KOF-index a gazdasági dimenziót nem-
csak a tényleges kereskedelmi és beruházási 
áramlásokkal kvantifikálja, hanem annak a 
mértékével is, hogy az országok milyen mó-
don védik magukat azáltal, hogy a kereske-
delemre és a tőkemozgásokra korlátozásokat 
alkalmaznak. A globalizáció szociális dimen-
ziói az eszmék és információk áramlását 
tükrözik, míg a politikai dimenziók az orszá-
gok közötti politikai együttműködés mérté-
két vizsgálják.” (KOF, 2010, 5.) Gazdasági 
globalizációs index 2012-ben 148 országra 
készült. 

Az elemzés a gazdasági globalizációt a ke-
reskedelem, a külföldi tőkebefektetések (for-
galom és állomány), a portfólió beruházások, 
valamint a külföldieknek átutalt jövedelmek 
GDP százalékában kifejezett mutatójával 
méri. A korlátozások mérése kiterjed a vá-
mokra, a külkereskedelmet sújtó adókra, a 
burkolt importkorlátozásokra és a tőkemér-
leggel kapcsolatos megszorításokra. Ezek 
mennél alacsonyabbak, az ország annál in-
kább globalizált és fordítva. A szociális globa-
lizációt a személyes kapcsolatok (telefonhívá-
sok, nemzetközi turizmus, nemzetközi leve-
lezés stb.), az információáramlások (internet-
használat, televízió- és rádióelőfizetők száma 
ezer főre, kábeltévé-előfizetők száma, valamint 
az újságkereskedelem), és a kulturális közelség 
(például az IKEA áruházak vagy McDonald’s 
éttermek lakosságra vetített száma, valamint 
a könyvkereskedelem) mutatóival térképezi 
fel. A politikai globalizáció mérésére a nagy-
követségek száma az országban, a nemzetkö-
zi szervezetekben, és az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa nemzetközi misszióiban való részvétel 
szolgál. Az egyes paramétereket százas skálán 
súlyozzák, s így a globalizáltság mértékét az 
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olyan állapot, ami normatív megközelítés-
ben sokak számára kívánatos lehet, akik 
a jelenlegi gazdasági globalizáció túlzása-
it kritikusan közelítik.” (Held, 2005, 22.)

3. „Expanzív globalizáció”, amire magas fokú 
kiterjedtség és hatások, de gyenge intenzi-
tás és sebesség jellemző. Ilyenek leginkább 
a korai gyarmati terjeszkedések voltak.

4. „Gyenge globalizáció”, ami egyedül a 
kiterjedtségben magas szintű, de más pa-
ramétereiben erőtlen. Ilyenek voltak az 
Európa és Kína vagy a Távol-Kelet közöt-
ti korai kapcsolatok (Selyemút vagy 
ópiumkereskedelem).
Held és társainak elemzése hasznos út-

mutatással szolgál a globalizáció történelmi 
ívéről és a jelenlegi korszak globalizációjának 
mennyiségi és minőségi jellemzőiről. Fenn-
tartásaikat hangsúlyozzák, mind a jelenlegi 
globalizáció radikálisan új jellege, mind a 
globalizáció integrációként való felfogásával 
szemben. Elemzéseik „felhívják a figyelmet 
a globalizáció összemosásának veszélyeire, 
olyan fogalmakkal, mint a kölcsönös függés, 
az integráció, az univerzalizmus vagy konver-
gencia.  Miközben a kölcsönös függés szim-
metrikus hatalmi viszonyokat feltételez a 
társadalmi és politikai szereplők között, a 
globalizáció koncepciója nyitva hagyja a le-
hetőséget a hierarchia és az egyenlőtlenség, 
vagyis a globális rétegződés irányába. Az in-
tegrációnak szintén speciális jelentése van, 
hiszen a gazdasági és politikai egyesülés folya-
matára utal, ami bizonyos közösségi érzést, 
megosztott sorsot és a kormányzás közös 
intézményeit feltételezi. Mint korábban meg-
jegyeztük, a globalizáció olyan felfogása, mi-
szerint az egyetlen világ társadalom vagy kö-
zösség előfutára lenne, mélyen hibás. Ugyan-
ez a helyzet a globalizáció univerzalizmussal 
való azonosításával, mivel a globális nyilván-

valóan nem szinonímája az univerzálisnak, a 
globális összekapcsolódásban az összes népek 
és közösségek nem vesznek részt egyenlő mér-
tékben, vagy éppen egyenlő módon. Ilyen 
szempontból a konvergenciától is meg kell 
különböztetni, miután nem feltételez növekvő 
homogenitást és harmóniát.” (Held, 2005, 28.) 

A globális integráció jelentőségének taga-
dásával nem értünk egyet. A globális integ-
ráció valóban nem egyenlő, nem mosható 
össze a globalizációval. Annak csak egy di-
menziója, de az elmúlt évtizedek világgazda-
ságának meghatározó, új jelensége. Nem 
vállalkozunk a globális integráció történelmi 
távlatainak („finalité”) felvázolására sem 
(például: világföderáció, világvaluta vagy vi-
lágtársadalom).

. Globalizációs indexek 

A globalizáció, a globális integráció mérésére 
az utóbbi években a különböző intézetek, 
szervezetek és intézmények részéről gyakorla-
tilag tucatnyi ún. globalizációs index készült, 
amelyek a globális integráció előrehaladása 
szempontjából igyekeznek a különböző or-
szágokat rangsorolni. Az utóbbi időben az 
ilyen indexek és rangsorok divatját éljük (ver-
senyképességi, korrupciós, társadalmi nyug-
talansági (ILO) vagy globális bizalmi indexek).  

Az első ilyen vállalkozások közé tartozik 
az A. T. Kearney/Foreign Policy Globalizációs 
indexe, amelyet az A. T. Kearney tanácsadó 
cég és a Foreign Policy folyóirat pub likál 2001 
óta. A hatvankét országot átfogó index lefedi 
a világgazdaság főbb régióit, a világ lakossá-
gának mintegy 84%-át és a globális GDP 
96%-át.

Az index négy kulcsterületen követi és 
ér tékeli a globális integráció fejlődését: keres-
kedelmi és pénzügyi áramlások (gazdasági); 
a személyek határokon keresztüli mozgása 

(személyi); nemzetközi telefonforgalom és 
internethasználat (technikai); valamint rész-
vétel nemzetközi szerződésekben és békefenn-
tartó műveletekben (politikai). A gazdasági 
integráció vonatkozásában a külkereskede-
lem, a külföldi közvetlen beruházások (FDI), 
a portfolió tőkeáramlások, a tőkejövedelmek-
kel kapcsolatos kiadások és bevételek adatait 
veszik számba. A személyek közötti kapcso-
latokat illetően a nemzetközi utazásokat és 
turizmust, a nemzetközi telefonforgalmat, a 
határokon keresztüli átutalásokat és személyes 
transzfereket összesítik. A technológiai össze-
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netfogadókkal, és a biztosított szervereken 
keresztüli tranzakciókkal mérik. A politikai 
integráció vonatkozásában figyelembe veszik 
az ország tagságát a nemzetközi szervezetek-
ben, hozzájárulását (pénzügyi vagy személyi) 
az ENSZ Biztonsági Tanácsa misszióihoz, a 
nemzetközi szerződések ratifikálását, vala-
mint nemzetközi kormányzati transzferek 
kiadásait és bevételeit. Egyes esetekben abszo-
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dések száma), más esetekben a flow-adatokat 
osztják a GDP-vel vagy a lakossággal. Az 
indexet valamennyi országra az adott évre az 
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összesítések vonatkozásában a különböző 
adatoknál egyszerű vagy súlyozott átlagolás 
módszerét egyaránt alkalmazzák.

A globális integrációs folyamat mérésére 
irányuló kísérletek között az egyik leginkább 
idézett vállalkozás a KOF Swiss Economic 
Institute Globalizációs indexe. A Globalizációs 
index Alex Dreher nevéhez fűződik, s globá-
lis integráció folyamatait 2002-től 1970-ig 
visszamenően kíséri nyomon.

A 2012-es index huszonnégy változóval 
operál, és összesítetten a világ 187 országát 
veszi számba. A változók három főbb terüle-

tet fognak át, mérni próbálják a gazdasági, a 
szociális és a politikai globalizáció folyamait. 

„A KOF-index a gazdasági dimenziót nem-
csak a tényleges kereskedelmi és beruházási 
áramlásokkal kvantifikálja, hanem annak a 
mértékével is, hogy az országok milyen mó-
don védik magukat azáltal, hogy a kereske-
delemre és a tőkemozgásokra korlátozásokat 
alkalmaznak. A globalizáció szociális dimen-
ziói az eszmék és információk áramlását 
tükrözik, míg a politikai dimenziók az orszá-
gok közötti politikai együttműködés mérté-
két vizsgálják.” (KOF, 2010, 5.) Gazdasági 
globalizációs index 2012-ben 148 országra 
készült. 

Az elemzés a gazdasági globalizációt a ke-
reskedelem, a külföldi tőkebefektetések (for-
galom és állomány), a portfólió beruházások, 
valamint a külföldieknek átutalt jövedelmek 
GDP százalékában kifejezett mutatójával 
méri. A korlátozások mérése kiterjed a vá-
mokra, a külkereskedelmet sújtó adókra, a 
burkolt importkorlátozásokra és a tőkemér-
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mennél alacsonyabbak, az ország annál in-
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lezés stb.), az információáramlások (internet-
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az újságkereskedelem), és a kulturális közelség 
(például az IKEA áruházak vagy McDonald’s 
éttermek lakosságra vetített száma, valamint 
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fel. A politikai globalizáció mérésére a nagy-
követségek száma az országban, a nemzetkö-
zi szervezetekben, és az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa nemzetközi misszióiban való részvétel 
szolgál. Az egyes paramétereket százas skálán 
súlyozzák, s így a globalizáltság mértékét az 
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egyes országok százalékos indexei szerint 
rangsorolják (a magasabb szám a globalizáció 
magasabb fokát jelzi).

A Maastricht Globalizációs Indexet (MGI) 
2006-ban Pim Martens és Daniel Zywietz 
fejlesztették ki (2009 óta Martens és Mohsin 
Raza nevéhez fűződik). Az MGI 117 országot 
fog át, s tartalmában nagyban  hasonlít a KOF-
indexhez, de bizonyos módszertani megkö-
zelítéseket eltérően ítél meg, s a vizsgálatba 
behozza a környezeti dimenziókat, valamint 
a szervezett erőszakot (organised violence). A 
környezeti lábnyom és a biokapacitások ada-
tait egyetlen indexbe aggregálják, ami a külön-
böző környezeti szervezetek jelentései alapján 
(pl. Living Planet Reports) tükrözi az ország 
ökológiai (deficit- vagy többlet-) mérlegét. A 
szervezett erőszak az ország katonai-ipari 
komplexumának kapcsolatait méri a világ 
országaival (fegyverszállítások, katonai segé-
lyek nyújtása, békefenntartó tevékenység 
eredményei). Érdekes a következtetés (Mar-
tens és Raza), miszerint „az eredmények azt 
jelzik, hogy a globalizációs folyamat a világ-
fejlődés fenntarthatóságát erősítheti” (Dreher 
et al., 2010, 173.). A globalizáció és a fenntart-
ható fejlődés tehát nem feltétlenül mondanak 
egymásnak ellent. Az MGI-indexet is 0–100-
as skálán számítják, 2002-re és 2008-ra ké-
szült. 

Az Ernst & Young globalizációs indexe 
hatvan fontos gazdaság húsz különböző mu-
tatóját elemzi, amelyek „a határokon keresz-
tüli üzleti integráció legfontosabb aspektusa-
it ragadják meg.” (Ernest & Young, 2012, 29.) 
Az index tehát inkább üzleti szempontú. A 
mutatókat öt kategóriába sorolják: a kereske-
delem nyitottsága; tőkemozgások; technoló-
giák és eszmék cseréje; munkaerőmozgás; 
kulturális integráció. Ezeket az elemeket a 
világ 992 tekintélyes nemzetközi üzleti felső 

vezetőjének véleménye alapján súlyozzák. A 
gazdaságok teljesítményét 1995-től értékelik, 
s 2015-ig prognosztizálják. A 2011-es index az 
Economist Intelligence Unit közreműködé-
sével készült.

Sajátos megközelítésben vállalkoznak a 
globalizáció mérésére az ún. globális össze
kapcsoltsági indexek (Connectedness Indices). 
Az UNIDO 2011 novemberében tette közzé 
a Hálózatok a prosperitásért jelentését (Net
works for Prosperity), amely az államok közöt-
ti hálózatosodás mérése érdekében dolgozta 
ki az ún. Összekapcsoltsági indexét. Az 
UNIDO-index a Globális Kormányzási Ta-
nulmányok Központjával (Centre for Global 
Governance Studies, Leuven) való együttmű-
ködésben és a spanyol kormány által támo-
gatott MDG-F (Millennium Development 
Goals Achievement Fund) finanszírozásával 
készült. Megemlíthetjük még a DHL (német 
postai cég) globális összekapcsoltsági indexét 
(2011), valamint Georg Duernecker és munka-
társai Közelítve a gyorsabb növekedéshez tanul-
mányát.

Az összekapcsoltsági indexek a globális 
integrációt a hálózatosodás oldaláról közelítik. 
A hálózatosodás a globalizálódó világgazdaság 
egyik fontos jellemzője. A kapcsolódó iroda-
lom alapján a hálózati funkciók három típu-
sát különböztethetjük meg: harmonizációs, 
információs és kikényszerítő hálózatok. Az 
utóbbiak az együttműködést a jogi előírások 
és szabályok alkalmazásával és betartatásával 
mozdítják elő. „A társadalom valamennyi 
szférájának gyors globalizálódásával a tudás 
és a kormányzás hálózatosodása fontossá vált: 
az ország gazdasági sikere, szociális kohéziója 
és környezeti fenntarthatósága jobban, mint 
bármikor a szomszédai, a regionális vezetők 
és a globális gazdasági hatalmak teljesítmé-
nyétől és viselkedésétől függ. Ezekről a tudás, 

különös tekintettel a fejlődés hajtóerőire, a 
magánvállalatokra kulcsfontosságúvá vált, a 
tudásmenedzsment és a tudáshálózatosodás 
fontos ügy a változásért elkötelezettek és a 
politikacsinálók számára.” (UNIDO Report, 
2011 Összefoglaló) 

Az összekapcsoltsági indexek azt igyekez-
nek leírni, hogy a globális hálózatokban egy 
ország milyen mértékben vesz részt. Az 
UNIDO-index megkülönbözteti a politikai; 
a gazdasági; az egyetemek és az ipar; a vállalat-
közi; a személyi; a formális képzési; és mun-
kára képzési hálózatokat. A politikai és gaz-
dasági hálózatok felmérésénél a KOF-indexre 
támaszkodik. Az egyetem és ipar közötti há-
lózatokat a K+F-együttműködésben méri. A 
személyes kapcsolatoknál egyebek mellett 
figyelembe veszi a tagságot a szakmai szerve-
zetekben. Az index a világ mintegy 128 orszá-
gát veszi számba.  

Megemlíthetjük még a Centre for the 
Study of Globalisation and Regionalisation 
(CSGR) Warwick University (62 ország), a 
londoni World Market Research Centre 
(WMRC) (Jan Randolph) (185 ország) glo-
balizációs indexeit, valamint a New Globali-
zation Indexet (NGI) (hetven ország), ami 
Petra Vujakovic nevéhez fűződik (WIFO – 
Österreichisches Insititue für Wirtschaftfor-
schung). A globalizáció mérésére több más 
intézmény (például OECD) és kutató tett 
kísérletet. Az egyes indexek fejlesztése között 
esetenként szoros kapcsolat és vita alakult ki, 
a tökéletesítésükre irányuló törekvések jól 
tetten érhetők.

3. A globalizációs indexek főbb jellemzői

A globalizációs indexek meghatározott para-
méterek alapján az országok rangsorolására 
törekednek. Ez megköveteli az adott ország 
integrációjának egyetlen összehasonlítható 

mutatóba való aggregálását. Az indexek több-
nyire százalékos skálákon számszerűsítik az 
egyes országok közötti különbségeket. A kü-
lönböző évek mutatóinak egybevetésével 
megkaphatjuk a folyamatok dinamikáját.

Az alábbi táblázat néhány ország külön-
böző globalizációs indexek szerinti rangsora-
it összesíti. Nem meglepő, hogy az ismertetett 
globalizációs indexek között a megválasztott 
paraméterek vagy aggregálási módszerek 
(átlagolás) függvényében a rangsorokban és 
az egyes országok helyezésében viszonylag 
jelentős eltérések adódhatnak. Az összeha-
sonlítást meghatározott ország-csoportokra 
mutatjuk be, míg más országok kimaradnak. 
Arra törekedtünk, hogy a huszonnyolc EU-
tag ország esetenként néhány kivétellel meg-
jelenjen, valamint nem hagyhattuk ki a világ-
gazdaság olyan vezető országait, mint az 
Egye sült Államok vagy Japán. Kiemeltük a 
legfontosabb „feltörekvő” országokat (BRICS), 
valamint Dél-Afrikát és Törökországot (nem-
csak mint tagjelöltet, hanem mint stratégiai 
part nert is). Nem terjed ki részletesen az 
elemzésünk a fejlődő országokra, bár velük 
kapcso latban is ismertetünk néhány össze-
foglaló mutatót. 

A nagy eltérések mögött bizonyos hason-
lóságok is szembe ötlenek, ami részben tulaj-
donítható a választott paraméterek hasonló-
ságának (számos azonos vagy hasonló muta-
tót alkalmaznak), s a paraméterek által lefe-
dett területek sem esnek nagyon távol egy-
mástól. Valamennyi rangsorban kifejezésre 
jutnak az országok nagyságában és fejlettsé-
gében meglévő különbségek. 

Az egyes indexeknél kialakult rangsorok-
kal kapcsolatosan feltűnik, hogy a kis országok 
előnyben vannak a nagyobb országokkal 
szemben. Ez az integráció mérésének általá-
nos problémája, de sokak szerint az országok 
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egyes országok százalékos indexei szerint 
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tens és Raza), miszerint „az eredmények azt 
jelzik, hogy a globalizációs folyamat a világ-
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egymásnak ellent. Az MGI-indexet is 0–100-
as skálán számítják, 2002-re és 2008-ra ké-
szült. 

Az Ernst & Young globalizációs indexe 
hatvan fontos gazdaság húsz különböző mu-
tatóját elemzi, amelyek „a határokon keresz-
tüli üzleti integráció legfontosabb aspektusa-
it ragadják meg.” (Ernest & Young, 2012, 29.) 
Az index tehát inkább üzleti szempontú. A 
mutatókat öt kategóriába sorolják: a kereske-
delem nyitottsága; tőkemozgások; technoló-
giák és eszmék cseréje; munkaerőmozgás; 
kulturális integráció. Ezeket az elemeket a 
világ 992 tekintélyes nemzetközi üzleti felső 

vezetőjének véleménye alapján súlyozzák. A 
gazdaságok teljesítményét 1995-től értékelik, 
s 2015-ig prognosztizálják. A 2011-es index az 
Economist Intelligence Unit közreműködé-
sével készült.

Sajátos megközelítésben vállalkoznak a 
globalizáció mérésére az ún. globális össze
kapcsoltsági indexek (Connectedness Indices). 
Az UNIDO 2011 novemberében tette közzé 
a Hálózatok a prosperitásért jelentését (Net
works for Prosperity), amely az államok közöt-
ti hálózatosodás mérése érdekében dolgozta 
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2011 Összefoglaló) 
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nek leírni, hogy a globális hálózatokban egy 
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esetenként szoros kapcsolat és vita alakult ki, 
a tökéletesítésükre irányuló törekvések jól 
tetten érhetők.

3. A globalizációs indexek főbb jellemzői

A globalizációs indexek meghatározott para-
méterek alapján az országok rangsorolására 
törekednek. Ez megköveteli az adott ország 
integrációjának egyetlen összehasonlítható 

mutatóba való aggregálását. Az indexek több-
nyire százalékos skálákon számszerűsítik az 
egyes országok közötti különbségeket. A kü-
lönböző évek mutatóinak egybevetésével 
megkaphatjuk a folyamatok dinamikáját.

Az alábbi táblázat néhány ország külön-
böző globalizációs indexek szerinti rangsora-
it összesíti. Nem meglepő, hogy az ismertetett 
globalizációs indexek között a megválasztott 
paraméterek vagy aggregálási módszerek 
(átlagolás) függvényében a rangsorokban és 
az egyes országok helyezésében viszonylag 
jelentős eltérések adódhatnak. Az összeha-
sonlítást meghatározott ország-csoportokra 
mutatjuk be, míg más országok kimaradnak. 
Arra törekedtünk, hogy a huszonnyolc EU-
tag ország esetenként néhány kivétellel meg-
jelenjen, valamint nem hagyhattuk ki a világ-
gazdaság olyan vezető országait, mint az 
Egye sült Államok vagy Japán. Kiemeltük a 
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nagysága vagy a szállítási költségek eltérése 
olyan tényezők, amelyeket számításba kell 
venni. A kis ország helyzeténél fogva kényszerül 
szélesebb nemzetközi kapcsolatokra. „A nemzet-
közi integrációtól függő kisebb gazdaságok 
inkább a globalizáció magasabb szintjén 
vannak, míg a nagyobb gazdaságok, amelyek 
a nagy belső piacra támaszkodhatnak, pedig 
inkább alacsonyabb szintjén, annak ellenére, 
hogy a nemzetközileg forgalmazott volume-
nek sokkal nagyobbak lehetnek. Az index 
ezért egy gazdaság globális integrációjának 
azt a fokát tükrözi, amelyet e gazdaságon be-
lülről észlelni és tapasztalni lehet.” (Ernst & 
Young, 2012, 29.) Az ország mérete valójában 
elsődleges tényezője a nyitottságának és ezért 
globális beágyazottságának. 

Bizonyos számításoknál és elemzéseknél, 
főként, ha azt az adatok és a módszerek lehe-
tővé teszik, korrekciókat lehet végrehajtani. 
Az MGI a nagykövetségek számánál például 
korrekciókat alkalmaz az országok nagysága 
vonatkozásában, hiszen kis országok nem 
képesek minden országgal közvetlen diplo-
máciai kapcsolatra.

A rangsorokban nagy súllyal esik latba az 
ország fejlettsége. Az integráltságot tekinthet-
jük a fejlettség egyik indikátorának. A kis 
országi előnynek leginkább az azonos fejlett-
ségű országok között van relevanciája. A 
rangsorok azt mutatják, hogy a kis fejletlen 
országok egyáltalán nem előzik meg a nagy 
fejlett országokat.

A viszonylag sok országot lefedő és komp-
lex megközelítésű KOF-index számos össze-
hasonlítást és elemzést tesz lehetővé.

Az indexekben előkelő helyet foglalnak el 
az európai kis fejlett országok. A különböző 
években az első tíz hely állandó szereplői olyan 
országok, mint Belgium, Luxemburg, Íror-
szág, Hollandia, Finnország, Ausztria, Dánia, 
Svédország és Svájc (nem EU tag). A 2012-es 
KOF-indexben az első tíz között az 5. helyen 
az egyetlen nem európai ország Szingapúr 
volt. Az UNIDO Összekapcsoltsági indexé-
ben is ezek az országok szerepelnek az első 
he lyeken.

 A KOF-indexben Magyarország 8. helye 
előkelő helyezésnek tekinthető. Az országok 
első 10%-ából (tizennyolc ország) tizenöt fej-
lett EU-tagállam. Az első harmincöt ország-
ból huszonnégy EU-tagállam, a listáról hi-
ányzó Bulgária a 38., Litvánia a 48. és Lettor-
szág az 50. helyen volt. Az EU mindenképpen 
a világgazdaság leginkább globalizálódott és 
integrált régiója. 

A KOF-indexeket elemezhetjük a KOF-
indexben elfoglalt helyük, valamint egy főre 
eső jövedelmeinek összehasonlí tásával is. 
Ezek alapján egyértelmű, hogy a fejlettségi és 
globalizációs szintek között van összefüggés. 
Legalábbis ez a helyzet a főbb országcsoportok 
vonatkozásában. A globalizációs index kor-
relál az általános jövedelemszintekkel. A fejlett 
országokra magasabb globalizációs indexek 
jellemzőek, és ebben az évtizedek során sem 
következtek be érdemi eltolódások. A OECD 
és a legalacsonyabb jövedelmű országok 
globalizációs indexe között 1970-hez képest 
2006-ban is megmaradt a nagyjából kétszeres 
különbség. 

Az EU-n belül viszont már nem egyértel-
mű a rangsorokban az egyes régiók fejlettsé-
gi és teljesítményi elkülönülése. Ha a rangsor 

ország** KOF 
(187)*

KOF. Gazd.
(147)

MGI 
(117)

Kearney 
(62) E & Y (60)

2012 2012 2008 2006 2011
Belgium 1 5 2 — 4
Írország 2 3 4 4 3
Hollandia 3 6 5 7 6
Ausztria 4 14 3 9 19
Szingapúr 5 1 — 1 1
Svédország 6 8 9 10 7
Dánia 7 13 13 5 8
Magyarország 8 7 10 20 9
Portugália 9 17 18 24 28
Svájc 10 25 1 2 5
Csehország 13 12 7 16 18
Egyesült Királyság 14 26 6 12 10
Spanyolország 16 24 12 25 20
Finnország 17 18 21 13 13
Franciaország 18 45 8 23 14
Szlovákia 19 16 17 26 —
Németország 22 44 11 18 11
Görögország 23 39 24 32 35
Olaszország 24 37 20 27 29
Lengyelország 25 40 29 33 27
Észtország 26 11 27 — —
Szlovénia 28 27 32 17 12
Románia 34 51 34 30 31
USA 35 79 22 3 25
Bulgária 38 38 30 — 22
Törökország 41 89 50 57 46
Oroszország 47 98 98 47 48
Dél-Afrika 53 64 44 49 52
Japán 55 120 45 28 43
Kína 73 107 57 51 44
Brazília 74 100 81 52 45
India 110 129 66 61 54

1. táblázat (szemközt) • Globalizációs indexek 
(néhány kiemelt ország rangsorolása) Forrás: 
Dreher, 2010; E & Y, 2012 • * Zárójelben az 
országok száma, amelyre az indexek készültek. 

**Az oszlopokban az országoknak az adott 
indexben elfoglalt helyezése szerepel. A teljes 
listákat nem ismertetjük.
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felső 15 százalékpontos sávját vesszük (93–
78%), akkor abban az EU-centrum mellett 
szerepel mind az öt közép-európai ország 
(Csehország, Lengyelország, Magyarország, 
Szlovákia és Szlovénia), valamint Észtország, 
de ezen kívül benne vannak a dél-európai 
országok (Portugália, Ciprus, Spanyolország, 
Görögország és Málta) is. Az adatokból le-
vonható, hogy Magyarország és a középeuró
pai régió többi országa az elmúlt időszakban a 
globalizációnak igen magas szintjére jutott.

A nagyobb fejlettségi különbségek KOF 
2012-es indexében már tetten érhetőek, ha az 
indexeket nagyságrendekben elemezzük. Az 
index első harmincöt országa között (75 
százalékpontig) Japán kivételével valamennyi 
fejlett ország szerepel. Ezt Japán (55.) sajátos 

világgazdasági orientációja és illeszkedésének 
sajátos szerkezete (viszonylag zárt gazdasága) 
magyarázza. A 75 és 50 százalékpont közötti 
sávban megtaláljuk gyakorlatilag valamennyi 
feltörekvő országot, köztük több latin-ame-
rikai és afrikai országot is. A ponthatáron a 
119. helyen Sri Lankát találjuk. Az 50 száza-
lékpont alatt fejlődő, többnyire kevésbé fejlett 
országok helyezkednek el. A nagyobb klasz-
terek képzésével tehát az egyes országcsoportok 
valóban jól elkülönülnek. 

2012-ben a 187. helyen álló Kelet-Timor 
(23,44 pont) és Belgium között mintegy 
négyszeres volt a különbség. 1990-ben a két 
szélső érték közötti különbség ötszörös (Bel-
gium és Egyenlítői Guinea) volt. A globali-
záció és az egy főre eső GDP közötti különb-
ségek talán kissé mérséklődtek, de semmi-
képpen nem szignifikánsan. 

Az országok között nagy eltérések vannak 
a globalizáció különböző dimenzióit illetően. 
A KOF 2012-es politikai globalizációs rang-
sorát Olaszország és Franciaország vezeti, de 
a gazdasági rangsorhoz képest több tíz hellyel 

ország KOF 2012 KOF 1990 gazdasági társadalmi politikai
helyezés index % index % globalizációs rangsorban 2012

Belgium 92,76, 84,19 5. 5. 3.
Írország 91,95 76,02 3. 2. 28.
Hollandia 90,94 84,09 6. 8. 14.
Ausztria 90,55 76,87 14. 4. 4.
Svédország 88,23 80,80 8. 17. 7.
Dánia 88,11 78,57 13. 9 15.
Magyarország 87,38 60,69 7. 22. 21.
Portugália 86,73 57,95 17. 12. 9.
Svájc 86,84 81,34 25. 6. 11.
Csehország 85,76 70,62* 12. 13. 34.
Egyesült Királyság 85,54 79,94 26. 11. 6.
Spanyolország 84,36 71,16 24. 18. 5.
Finnország 84,34 66,22 18. 21. 27.
Franciaország 84,12 73,68 45. 10. 2.
Szlovákia 83,83 58,68* 16. 14. 47.
Németország 81,53 63,57 44. 16 17.
Görögország 81,30 51,14 39. 23. 20.
Olaszország 81,02 68,51 37. 31. 1.
Lengyelország 80,81 51,14 40. 26. 8.
Észtország 79,34 53,53 11. 33. 76.
Szlovénia 77,67 54,12* 27. 32. 53.
Románia 74,94 33,67 51. 44. 24.
USA 74,88 71,56 79. 29. 22.
Bulgária 72,50 41,77 38. 62. 43.
Törökország 69,99 47,74 89. 52 16.
Oroszország 67,35 39,46 98. 46. 46.
Dél-Afrika 64,42 39,06 89. 52. 16.
Japán 64,13 46,91 120. 51. 33.
Kína 59,37 34,09 107. 93. 41.
Brazília 59,36 45,32 100. 122. 12.
Albánia 58,43 24,88 67. 123. 78.
India 51,88 31,36 129. 142. 23.
Kelet-Timor 23,44 17,80** 202. 177. 184

2. táblázat (szemközt) • KOF Globalizációs 
index (néhány kiemelt ország), 1990–2012. 
Forrás: KOF Swiss Economic Institute, 2012 

* 1994-es adatok; ** Egyenlítői Guinea (1990-
ben a legalacsonyabb pontszámú ország)

év I. II. III. IV. V.
1970 56,96 44,02 40,38 33,63 25,02
1980 63,80 49,15 45,49 38,02 29,77
1990 68,95 50,70 46,41 39,48 30,15
2000 82,48 62,45 60,51 53,97 40,85
1990-2000 növ. 120% 123% 133% 121% 135%
2006 82,61 65,29 64,61 58,99 46,07
1970-2006 növ. 145% 149% 160% 174% 184%
2000-2006 növ. 100% 104% 107% 109% 113%

3. táblázat • A globalizáció fejlődése országcsoportok szerint, 1970–2006. Forrás: Dreher et al., 
2010, 178. • I.  OECD-országok; II. Magas jövedelmű nem OECD-országok (high income 
nonOECD); III. Felső közepes jövedelmű országok (upper middle income); IV. Alsó közepes 
jövedelmű országok (lower middle income); V. Alacsony jövedelmű országok (low income)
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Kína 59,37 34,09 107. 93. 41.
Brazília 59,36 45,32 100. 122. 12.
Albánia 58,43 24,88 67. 123. 78.
India 51,88 31,36 129. 142. 23.
Kelet-Timor 23,44 17,80** 202. 177. 184

2. táblázat (szemközt) • KOF Globalizációs 
index (néhány kiemelt ország), 1990–2012. 
Forrás: KOF Swiss Economic Institute, 2012 

* 1994-es adatok; ** Egyenlítői Guinea (1990-
ben a legalacsonyabb pontszámú ország)

év I. II. III. IV. V.
1970 56,96 44,02 40,38 33,63 25,02
1980 63,80 49,15 45,49 38,02 29,77
1990 68,95 50,70 46,41 39,48 30,15
2000 82,48 62,45 60,51 53,97 40,85
1990-2000 növ. 120% 123% 133% 121% 135%
2006 82,61 65,29 64,61 58,99 46,07
1970-2006 növ. 145% 149% 160% 174% 184%
2000-2006 növ. 100% 104% 107% 109% 113%

3. táblázat • A globalizáció fejlődése országcsoportok szerint, 1970–2006. Forrás: Dreher et al., 
2010, 178. • I.  OECD-országok; II. Magas jövedelmű nem OECD-országok (high income 
nonOECD); III. Felső közepes jövedelmű országok (upper middle income); IV. Alsó közepes 
jövedelmű országok (lower middle income); V. Alacsony jövedelmű országok (low income)
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előbbre sorolódik az Egyesült Királyság, 
Németország vagy az Egyesült Államok. A 
politikai rangsorban a 8. helyen Lengyelország 
van (gazdaságiban a 40. helyen), míg Ma-
gyarország a gazdasági 7. helyével szemben a 
politikai rangsorban a 21. helyen áll. A MGI 
általános rangsorban Írország a 1. helyen van, 
de érdekes, hogy a politikai integrációt ille-
tően az ország csak a 67. helyet foglalja el, s 
alacsonyabb a besorolása a környezeti integ-
ráció vonatkozásában is. A politikai integráció-
ban a listát Franciaország vezeti, s az Egyesült 
Királyság, Oroszország és Németország kö-
veti. Ilyen vonatkozásban nemcsak az ország 
nagysága, hanem nagyhatalmi pozíciói is 
kifejeződnek. Az indexekben a gazdasági 
dimenzió túlsúlyban van a többivel szemben. 
Ez azt jelenti, hogy például a kulturális di-
menziók, amelyeket sokan fontosnak tarta-
nak, nem kapnak megfelelő hangsúlyt.                                                                                                   

4. Néhány kritikai megjegyzés

A globalizációs indexekkel és rangsorokkal 
kapcsolatosan rögtön felmerül a jogos kérdés, 
mennyiben tekinthetők valóságosnak, meny-
nyiben tükrözik ténylegesen az adott országok 
globális integrációjának szintjét. Ez min-
denekelőtt a paraméterek gondos kiválasztásán, 
azok megbízható és megfelelő számszerűsíté-
sén és szakszerű aggregálásán múlnak. Nagy 
gondot okoz a megfelelő és megbízható sta-
tisztikai adatok összegyűjtése, s főként azok 
összehasonlíthatósága. Tekintettel az országok 
nagy számára, többnyire meglehetősen hete-
rogén adatokkal kell dolgozni, hiszen csak 
részben állnak összehasonlító nemzetközi 
statisztikai adatok rendelkezésre. A különféle 
nemzetközi intézmények (OECD, IMF, Vi-
lágbank vagy Eurostat) rendelkeznek saját 
adatbázisokkal és statisztikai adatokkal, de 
azok gyakran (eltérő források és értelmezési-

számítási módszerek miatt) nem összehason-
líthatóak. Bizonyos adatok bizonyos orszá-
gokra hiányoznak. A felhasznált adatok és 
információk sem egyneműek, az indexekben 
a publikált statisztikai adatok mellett megje-
lennek saját becslések, szociológiai vagy egyéb 
felmérések. 

Nagy eltérések lehetnek a paraméterek 
kiválasztásán túl a mérési és aggregálási, főként 
súlyozási módszerek vonatkozásában. Nem 
mindegy, hogy egyszerű vagy súlyozott átla-
golást alkalmaznak, s a súlyozást milyen elvek 
vagy paraméterek megválasztásával végzik. 
Országok között a leggyakoribb a GDP- vagy 
lakosságarányos súlyok megválasztása, de más 
lehetőségek (az Ernst & Young módszere) is 
adódhatnak. A rangsorolás számos önkényes 
elemet tartalmazhat, ami nyilván meghatá-
rozhatja a végeredményt, s komoly torzulások 
veszélyét hordja magában. Az indexszámítá-
sok módszertani és technikai problémáinak 
(a választott paraméterek fontosságának meg-
ítélése, statisztikai adatok „normalizálása” vagy 
a súlyok és átlagolási módszerek megválasz-
tása) értékelésére és kritikájára nem térünk ki.

Az indexben megjelenő szoros sorrende-
ket több okból is fenntartásokkal kell kezelni. 
A rangsorokból rögtön szembe tűnik, hogy 
az indexben megjelenő arányokban viszony-
lag kicsik a különbségek, több országot is 
esetenként tized százalékpontok választanak 
el egymástól. Az egyes rangsorokban országok 
tucatjai között messze a hibahatáron belüli 
különbségek vannak, ami problematikussá 
teszi a sorrendek realitását. 

 Nyilvánvaló, hogy a paraméterek vagy a 
módszerek már akár kisebb mértékű módosí-
tásával is radikális változásokat lehet elérni a 
sorrendekben. A 2012-es rangsorban Magyar-
ország a 87,38 százalékponttal a 8. helyen ál-
lott. Magyarország mögött a 13. helyen Cseh-

ország mindössze 1,62 százalékponttal maradt 
le. Ha az 5% körüli hibahatárral számolunk, 
abba belefér a 22. helyen rangsorolt Német-
ország is. A 10 százalékpontos különbségbe a 
28. helyen álló Szlovéniával Magyarország 
mögött húsz ország sorakozott fel.

A rangsorok kialakítása bizonyos társadal-
mi igényeknek felel meg, hiszen azok egyfaj-
ta szépségversenyt jelentenek, ami megfelel 
mind a kormányok, mind a média érdeklő-
désének. A rangsorolások problémája, hogy 
az átlagolásokkal lényeges különbségek egy-
szerűen eltűnnek, s a súlyok megváltoztatá-
sával a sorrendek akár drasztikusan átrende-
ződhetnek. Ez csökkenheti az elemzések ér-
tékét, s főként gazdaságpolitikai felhasznál-
hatóságát (elátlagolt problémák).

A globalizációs indexek számítását komoly 
korlátaik és a velük kapcsolatos fenntartások 
ellenére hasznosnak és indokoltnak ítélhetjük. 

„A globalizáció kvantifikálása bonyolult fel-
adat, figyelemmel komplexitására és többdi-
menziós voltára. Mégis érdemes megkísérel-
ni, mivel az ilyen mérés nagyban hozzájárul-
hat az egész globalizációs vitához. A globali-
zációs index nemcsak elmélyítheti a koncep-
cionális megértését, hanem benyomásokkal 
szolgálhat az országok viszonylagos helyzeté-
ről és kiterjedéséről, és további kutatást tehet 
lehetővé a globalizáció és más olyan jelenségek, 
mint a szegénység, a fejlődés vagy a gazdasá-
gi növekedés között.” (Vujakovic, 2009, 3.)

 Ha megalapozott és komoly üzleti vagy 
gazdaságpolitikai döntésekre és intézkedések-
re nem is alkalmasak, de döntéseikben orien
tálhatnak kormányokat, nemzetközi intéz-
ményeket és befektetőket. „A tudományos 
elemzésen túl a globalizációs indexeket az 
üzleti elemzésekben, a tömeg- és szakmédiá-
ban, valamint a politikai körökben használják. 
Az üzleti elemzésekben az indexeket felhasz-

nálhatják a beruházási környezetbe, valamint 
a növekedés folyó fejleményeibe való bete-
kintésre. Segíthetik az üzleti köröket a globá-
lis környezetük megértésében, amiben éppen 
működnek… A politikai körök számára a 
globalizációs indexek olyan világkitekintéssel 
szolgálnak, amely megvilágítja azokat a glo-
bális összefüggéseket, amelyeken belül a 
politikacsinálók dolgoznak.” (Dreher et al., 
2010, 166.) Az indexek kidolgozása és kriti-
kája hozzájárult a globalizációval kapcsolatos 
elméletek és értelmezések finomításához, új 
megközelítések kereséséhez.

A jogos kritikai megjegyzések a vizsgált 
paraméterek erőteljesen szelektáltságához, a 
szűkös és egyoldalú tartalmi megközelítések-
hez, fontos dimenziók (például kulturális 
vagy földrajzi) elhanyagolásához, a vitatható 
módszertani kérdésekhez egyaránt kapcsolód-
nak. Bizonyos mutatók nem egyértelmű ka-
tegorizálása is gondot okozhat. Szociális cím szó 
alatt szerepelnek például olyan paraméterek, 
mint a hallgatói mobilitás vagy az újságok és 
könyvek nemzetközi kereskedelme, holott 
inkább a kulturális kapcsolódásokat jelzik.

Számos olyan paramétert elhanyagol, 
vagy nem vesz figyelembe, amelynek a globa-
lizáltság szempontjából jelentősége lenne 
(például a természeti erőforrásokkal vagy akár 
a nukleáris fegyverekkel való rendelkezés, 
idegennyelvtudás, nemzetközi hitelkártyák 
elterjedtsége, nemzetközi légitársaságok, ame-
lyeknek az ország repülési célpontja stb.).

Több indexnek hiányossága, hogy a kap-
csolatok intenzitására koncentrál, miközben 
azok kiterjedtségét (például földrajzi) elhanya-
golja. Magyarország a KOF Gazdasági globa-
lizációs indexében a 7. helyet foglalja el. Köz-
ben a magyar kereskedelmi kapcsolatok 
80%-a az EU-országokra koncentrálódik, s 
gyakorlatilag hiányoznak a kereskedelmi 
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előbbre sorolódik az Egyesült Királyság, 
Németország vagy az Egyesült Államok. A 
politikai rangsorban a 8. helyen Lengyelország 
van (gazdaságiban a 40. helyen), míg Ma-
gyarország a gazdasági 7. helyével szemben a 
politikai rangsorban a 21. helyen áll. A MGI 
általános rangsorban Írország a 1. helyen van, 
de érdekes, hogy a politikai integrációt ille-
tően az ország csak a 67. helyet foglalja el, s 
alacsonyabb a besorolása a környezeti integ-
ráció vonatkozásában is. A politikai integráció-
ban a listát Franciaország vezeti, s az Egyesült 
Királyság, Oroszország és Németország kö-
veti. Ilyen vonatkozásban nemcsak az ország 
nagysága, hanem nagyhatalmi pozíciói is 
kifejeződnek. Az indexekben a gazdasági 
dimenzió túlsúlyban van a többivel szemben. 
Ez azt jelenti, hogy például a kulturális di-
menziók, amelyeket sokan fontosnak tarta-
nak, nem kapnak megfelelő hangsúlyt.                                                                                                   

4. Néhány kritikai megjegyzés

A globalizációs indexekkel és rangsorokkal 
kapcsolatosan rögtön felmerül a jogos kérdés, 
mennyiben tekinthetők valóságosnak, meny-
nyiben tükrözik ténylegesen az adott országok 
globális integrációjának szintjét. Ez min-
denekelőtt a paraméterek gondos kiválasztásán, 
azok megbízható és megfelelő számszerűsíté-
sén és szakszerű aggregálásán múlnak. Nagy 
gondot okoz a megfelelő és megbízható sta-
tisztikai adatok összegyűjtése, s főként azok 
összehasonlíthatósága. Tekintettel az országok 
nagy számára, többnyire meglehetősen hete-
rogén adatokkal kell dolgozni, hiszen csak 
részben állnak összehasonlító nemzetközi 
statisztikai adatok rendelkezésre. A különféle 
nemzetközi intézmények (OECD, IMF, Vi-
lágbank vagy Eurostat) rendelkeznek saját 
adatbázisokkal és statisztikai adatokkal, de 
azok gyakran (eltérő források és értelmezési-

számítási módszerek miatt) nem összehason-
líthatóak. Bizonyos adatok bizonyos orszá-
gokra hiányoznak. A felhasznált adatok és 
információk sem egyneműek, az indexekben 
a publikált statisztikai adatok mellett megje-
lennek saját becslések, szociológiai vagy egyéb 
felmérések. 

Nagy eltérések lehetnek a paraméterek 
kiválasztásán túl a mérési és aggregálási, főként 
súlyozási módszerek vonatkozásában. Nem 
mindegy, hogy egyszerű vagy súlyozott átla-
golást alkalmaznak, s a súlyozást milyen elvek 
vagy paraméterek megválasztásával végzik. 
Országok között a leggyakoribb a GDP- vagy 
lakosságarányos súlyok megválasztása, de más 
lehetőségek (az Ernst & Young módszere) is 
adódhatnak. A rangsorolás számos önkényes 
elemet tartalmazhat, ami nyilván meghatá-
rozhatja a végeredményt, s komoly torzulások 
veszélyét hordja magában. Az indexszámítá-
sok módszertani és technikai problémáinak 
(a választott paraméterek fontosságának meg-
ítélése, statisztikai adatok „normalizálása” vagy 
a súlyok és átlagolási módszerek megválasz-
tása) értékelésére és kritikájára nem térünk ki.

Az indexben megjelenő szoros sorrende-
ket több okból is fenntartásokkal kell kezelni. 
A rangsorokból rögtön szembe tűnik, hogy 
az indexben megjelenő arányokban viszony-
lag kicsik a különbségek, több országot is 
esetenként tized százalékpontok választanak 
el egymástól. Az egyes rangsorokban országok 
tucatjai között messze a hibahatáron belüli 
különbségek vannak, ami problematikussá 
teszi a sorrendek realitását. 

 Nyilvánvaló, hogy a paraméterek vagy a 
módszerek már akár kisebb mértékű módosí-
tásával is radikális változásokat lehet elérni a 
sorrendekben. A 2012-es rangsorban Magyar-
ország a 87,38 százalékponttal a 8. helyen ál-
lott. Magyarország mögött a 13. helyen Cseh-

ország mindössze 1,62 százalékponttal maradt 
le. Ha az 5% körüli hibahatárral számolunk, 
abba belefér a 22. helyen rangsorolt Német-
ország is. A 10 százalékpontos különbségbe a 
28. helyen álló Szlovéniával Magyarország 
mögött húsz ország sorakozott fel.

A rangsorok kialakítása bizonyos társadal-
mi igényeknek felel meg, hiszen azok egyfaj-
ta szépségversenyt jelentenek, ami megfelel 
mind a kormányok, mind a média érdeklő-
désének. A rangsorolások problémája, hogy 
az átlagolásokkal lényeges különbségek egy-
szerűen eltűnnek, s a súlyok megváltoztatá-
sával a sorrendek akár drasztikusan átrende-
ződhetnek. Ez csökkenheti az elemzések ér-
tékét, s főként gazdaságpolitikai felhasznál-
hatóságát (elátlagolt problémák).

A globalizációs indexek számítását komoly 
korlátaik és a velük kapcsolatos fenntartások 
ellenére hasznosnak és indokoltnak ítélhetjük. 

„A globalizáció kvantifikálása bonyolult fel-
adat, figyelemmel komplexitására és többdi-
menziós voltára. Mégis érdemes megkísérel-
ni, mivel az ilyen mérés nagyban hozzájárul-
hat az egész globalizációs vitához. A globali-
zációs index nemcsak elmélyítheti a koncep-
cionális megértését, hanem benyomásokkal 
szolgálhat az országok viszonylagos helyzeté-
ről és kiterjedéséről, és további kutatást tehet 
lehetővé a globalizáció és más olyan jelenségek, 
mint a szegénység, a fejlődés vagy a gazdasá-
gi növekedés között.” (Vujakovic, 2009, 3.)

 Ha megalapozott és komoly üzleti vagy 
gazdaságpolitikai döntésekre és intézkedések-
re nem is alkalmasak, de döntéseikben orien
tálhatnak kormányokat, nemzetközi intéz-
ményeket és befektetőket. „A tudományos 
elemzésen túl a globalizációs indexeket az 
üzleti elemzésekben, a tömeg- és szakmédiá-
ban, valamint a politikai körökben használják. 
Az üzleti elemzésekben az indexeket felhasz-

nálhatják a beruházási környezetbe, valamint 
a növekedés folyó fejleményeibe való bete-
kintésre. Segíthetik az üzleti köröket a globá-
lis környezetük megértésében, amiben éppen 
működnek… A politikai körök számára a 
globalizációs indexek olyan világkitekintéssel 
szolgálnak, amely megvilágítja azokat a glo-
bális összefüggéseket, amelyeken belül a 
politikacsinálók dolgoznak.” (Dreher et al., 
2010, 166.) Az indexek kidolgozása és kriti-
kája hozzájárult a globalizációval kapcsolatos 
elméletek és értelmezések finomításához, új 
megközelítések kereséséhez.

A jogos kritikai megjegyzések a vizsgált 
paraméterek erőteljesen szelektáltságához, a 
szűkös és egyoldalú tartalmi megközelítések-
hez, fontos dimenziók (például kulturális 
vagy földrajzi) elhanyagolásához, a vitatható 
módszertani kérdésekhez egyaránt kapcsolód-
nak. Bizonyos mutatók nem egyértelmű ka-
tegorizálása is gondot okozhat. Szociális cím szó 
alatt szerepelnek például olyan paraméterek, 
mint a hallgatói mobilitás vagy az újságok és 
könyvek nemzetközi kereskedelme, holott 
inkább a kulturális kapcsolódásokat jelzik.

Számos olyan paramétert elhanyagol, 
vagy nem vesz figyelembe, amelynek a globa-
lizáltság szempontjából jelentősége lenne 
(például a természeti erőforrásokkal vagy akár 
a nukleáris fegyverekkel való rendelkezés, 
idegennyelvtudás, nemzetközi hitelkártyák 
elterjedtsége, nemzetközi légitársaságok, ame-
lyeknek az ország repülési célpontja stb.).

Több indexnek hiányossága, hogy a kap-
csolatok intenzitására koncentrál, miközben 
azok kiterjedtségét (például földrajzi) elhanya-
golja. Magyarország a KOF Gazdasági globa-
lizációs indexében a 7. helyet foglalja el. Köz-
ben a magyar kereskedelmi kapcsolatok 
80%-a az EU-országokra koncentrálódik, s 
gyakorlatilag hiányoznak a kereskedelmi 
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kapcsolatai Afrikával vagy Latin-Amerikával. 
Globális kiterjedtségről ilyen körülmények 
között aligha beszélhetünk. „Amikor a (nem-
zetközi) áramlásokat a globalizáció mutatói-
ként használják, a távolság és a megoszlás 
szá mít; szükséges a regionális és a globális 
ha tókör megkülönböztetése.” (De Lom-
baerde et al., 2008, 176.)

Súlyos kritikai megjegyzés, hogy a globa-
lizációs indexek országcentrikusak, s valójában 
az országok közötti „nemzetköziesedést” vagy 

„liberalizálást” mérik. Az elemzések, amelyek 
„a nemzeti államot veszik elemzési egységük-
ként”, óhatatlanul nem a globalizációt, hanem 
a nemzetköziesedést tanulmányozzák (Dre-
her et al., 2010, 182.).

  A globalizáció méréséhez nemzetek vagy 
területek feletti (szupraterritoriális) mutatók-
ra lenne szükség. Ezek hiányoznak, így olyan 
kérdések, mint a globális környezeti problé-
mák, a kulturális átalakulás vagy a globális 
tudatosság, kimaradnak az elemzésből. A 
megoldás olyan tematikus megközelítés len-
ne, ami mérné például a területek vagy nem-
zetek feletti (túli) intézményeket vagy politiká-
kat (globális civil szervezetek) vagy a társadal-
mi rétegződéseket (globális felső rétegek és 
lokális alsó osztályok). 

Az is nyilvánvaló, hogy a kapcsolatok 
intenzitásának mérése önmagában nem ele-
gendő. A kapcsolatok építése közben függési 
viszonyok keletkeznek, s általános hatásuk 
rendkívül szerteágazó lehet. A turizmust hiba 
lenne csak személyek mozgásaként regisztrál-
ni, hiszen a keletkező kapcsolatok befolyásol-
ják a résztvevők álláspontját és ismereteit, 
hozzásegítenek a különböző kultúrák meg-
értéséhez. A gazdasági kapcsolatok függést és 
prosperitást egyaránt generálnak. 

Az országcentrikusság helyett sokak sze-
rint a kapcsolatokra kellene koncentrálni. A 

problémát maguk az index (KOF) szerkesz-
tői is érzékelik: „Korunk globalizációját a 
nemzetek közötti kölcsönhatások intenzívvé 
válásaként határozhatjuk meg, ami transzna-
cionális struktúrák létrejöttét eredményezi.” 
(Dreher et al., 2010, 168) Az utóbbiról keve-
set tudunk meg. A hálózatosodás mérése és 
az összekapcsoltsági indexek ilyen szempont-
ból bizonyos előrelépést jelentenek, de az 
elemzés dimenzióit korlátozottan terjesztik 
ki, s továbbra is egyedül csak az orientálásra 
alkalmasak.

Az indexek nem adnak teljes képet, vagy 
korlátozottan tájékoztatnak a globális világ-
gazdaság szerkezetéről. Mint láttuk, az 
országcentrikus közelítések következtében a 
nagy országok leértékelődnek, valós világgaz-
dasági súlyuk és szerepük elsikkad. 

A KOF globalizációs rangsorában az 
Egyesült Államok 35., a gazdasági globalizáció 
tekintetében pedig mindössze a 79. helyre 
sorolódik, miközben az Egyesült Államok a 
világ globális nagyhatalma. Az USA adja a 
világ GDP-jének mintegy negyedét, a világ-
kereskedelemn 14%-át. A legnagyobb tőkebe-
fektető a világon, s a legnagyobb tőkefoga dó 
ország is. A külföldi tőkebefektetései mintegy 
egyharmaddal haladják meg az országban 
befektetett külföldi tőkét. 2011-ben az ame-
rikai külföldi tőkebefektetések az ország 
GDP-jének 19,4%-át tették ki. Ez az arány 
Hollandia esetében 68% volt. Ugyanebben 
az évben Hollandia külföldi tőkebefektetése-
inek állománya 569 milliárd dollár volt, amit 
a 2908 milliárd dollár amerikai külföldi tő-
keállomány több mint ötszörösen haladt meg. 
Az indexek szerint Hollandia globalizáltabb 
az USA-nál, de világgazdasági szerepe és ha-
tása lényegesen kisebb. 

Az amerikai dollár vezető nemzetközi 
kulcsvaluta, a világkereskedelem nagy része 

(mintegy 40%-a) dollárban bonyolódik, s a 
világ valutatartalékainak  2010-ben 61,5%-át 
dollárban (26,6%-át Euróban) tartották. Kü-
lönleges szerepet játszik a nemzetközi olajke-
reskedelemben, a nemzetközi tőzsdéken az 
olaj árát dollárban jegyzik. A dollár bankje-
gyek mintegy kétharmada az USA-n kívül 
van forgalomban.  Az Egyesült Államok el-
sőszámú katonai hatalom, Afrika kivételével 
a többi kontinensen mintegy huszonnyolc 
országban rendelkezik katonai támaszponttal 
(légi, tengerészeti stb.). Ha a globálisan integ-
rálódó világgazdaság belső jellemzőit és 
szerkezetét próbáljuk megrajzolni, akkor 
abban az Egyesült Államok kiemelt helyet 
foglalna el. Az indexek hasonlóképpen mé-
lyen alulértékelik Kína globális világgazdasá-
gi jelentőségét és szerepét.

5. Néhány levonható következtetés

A különböző évek globalizációs listájából 
több fontos következtetést vonhatunk le, pél-
dául olyan folyamatokra, mint a globalizáció 
dinamikája, a társadalmi átalakulások vagy a 
válságok hatása. 

A főbb országcsoportok 1970 és 2006 kö-
zötti elemzése azt mutatja, hogy a fejlettség 
sorrendjében az indexek növekedése is eltér. 
A legnagyobb dinamikát a legkevésbé fejlett 
országok mutatták, míg a fejlett OECD-
országok indexe a leglassabban emelkedett. 
Különösen érvényes ez a 2000–2006 közötti 
években, amikor az utóbbi országcsoport 
indexe gyakorlatilag változatlan maradt. Ez 
arra utal, hogy a legfejlettebb országok már az 
ezredfordulóra eljutottak a globalizáció bizonyos 
„telítődési” fokára. (Legalábbis az alkalmazott 
paraméterek alapján.)

Az 1990 és 2012 közötti mintegy két évti-
zedben a KOF-indexek szerint a táblázatban 
felsorolt harminchárom ország közül kilenc 

mintegy 15–20 százalékponttal (tekinthető 
mediánnak) növelte globalizációs indexét. 
Ugyanakkor a legfejlettebb országok (Belgi-
um, Hollandia, Svédország, Dánia, Svájc, 
Finnország vagy az Egyesült Államok) indexe 
kevesebb, mint 10 százalékponttal nőtt, s 
ebbe a kategóriába sorolható számos afrikai 
fejlődő ország (Burkina Faso, Botswana, 
Etiópia, Gabon, Guinea, Namíbia vagy Sier-
ra Leone) is. Kiemelkedően javítottak a pozí-
cióikon (25 százalékpont felett) a volt szocia-
lista országok, közöttük 30 pont körüli javu-
lást ért el Bulgária, Lengyelország, Oroszor-
szág, valamint Görögország, s a csúcsot 41 
százalékponttal Románia produkálta. Tekin-
tettel arra, hogy Románia rendelkezett az 
egyik leginkább központosított és zárt terv-
gazdasági rendszerrel, ez nem meglepő ered-
mény. Átlag felett globalizálódott Dél-Afrika, 
Kína és Törökország. 

A dinamikában az egyes összetevők külön-
böző szerepet játszhatnak. A külföldi tőkebe-
fektetések gyorsabban nőnek, mint a keres-
kedelem, s többnyire mindent meghaladóan 
nő az internethasználat. Ez az egyes országok 
közötti viszonyok átrendeződésében is meg-
mutatkozhat. A kétezres évtizedben az inter-
net az egyik gyorsító volt; itt kiemelkedtek 
India, Brazília vagy Kína növekedési szá mai.

A képet, főként a dinamikákat illetően, 
tovább árnyalhatjuk, ha csak a gazdasági 
globalizációt vizsgáljuk. A gazdasági globali-
záció esetében inkább beszélhetünk a para-
méterek megbízhatóságáról, s a változások 
mögött valamivel mérhetőbb gazdasági fo-
lyamatok dinamikája húzódik meg.

Az eddigiekben a rendszerváltásokra való 
tekintettel az elemzés kiinduló évének 1990-
et vettük. A gazdasági globalizációnál ezt nem 
tehetjük meg, mert több rendszerváltó állam 
esetében (Szovjetunió, Jugoszlávia, Csehszlo-
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kapcsolatai Afrikával vagy Latin-Amerikával. 
Globális kiterjedtségről ilyen körülmények 
között aligha beszélhetünk. „Amikor a (nem-
zetközi) áramlásokat a globalizáció mutatói-
ként használják, a távolság és a megoszlás 
szá mít; szükséges a regionális és a globális 
ha tókör megkülönböztetése.” (De Lom-
baerde et al., 2008, 176.)

Súlyos kritikai megjegyzés, hogy a globa-
lizációs indexek országcentrikusak, s valójában 
az országok közötti „nemzetköziesedést” vagy 

„liberalizálást” mérik. Az elemzések, amelyek 
„a nemzeti államot veszik elemzési egységük-
ként”, óhatatlanul nem a globalizációt, hanem 
a nemzetköziesedést tanulmányozzák (Dre-
her et al., 2010, 182.).

  A globalizáció méréséhez nemzetek vagy 
területek feletti (szupraterritoriális) mutatók-
ra lenne szükség. Ezek hiányoznak, így olyan 
kérdések, mint a globális környezeti problé-
mák, a kulturális átalakulás vagy a globális 
tudatosság, kimaradnak az elemzésből. A 
megoldás olyan tematikus megközelítés len-
ne, ami mérné például a területek vagy nem-
zetek feletti (túli) intézményeket vagy politiká-
kat (globális civil szervezetek) vagy a társadal-
mi rétegződéseket (globális felső rétegek és 
lokális alsó osztályok). 

Az is nyilvánvaló, hogy a kapcsolatok 
intenzitásának mérése önmagában nem ele-
gendő. A kapcsolatok építése közben függési 
viszonyok keletkeznek, s általános hatásuk 
rendkívül szerteágazó lehet. A turizmust hiba 
lenne csak személyek mozgásaként regisztrál-
ni, hiszen a keletkező kapcsolatok befolyásol-
ják a résztvevők álláspontját és ismereteit, 
hozzásegítenek a különböző kultúrák meg-
értéséhez. A gazdasági kapcsolatok függést és 
prosperitást egyaránt generálnak. 

Az országcentrikusság helyett sokak sze-
rint a kapcsolatokra kellene koncentrálni. A 

problémát maguk az index (KOF) szerkesz-
tői is érzékelik: „Korunk globalizációját a 
nemzetek közötti kölcsönhatások intenzívvé 
válásaként határozhatjuk meg, ami transzna-
cionális struktúrák létrejöttét eredményezi.” 
(Dreher et al., 2010, 168) Az utóbbiról keve-
set tudunk meg. A hálózatosodás mérése és 
az összekapcsoltsági indexek ilyen szempont-
ból bizonyos előrelépést jelentenek, de az 
elemzés dimenzióit korlátozottan terjesztik 
ki, s továbbra is egyedül csak az orientálásra 
alkalmasak.

Az indexek nem adnak teljes képet, vagy 
korlátozottan tájékoztatnak a globális világ-
gazdaság szerkezetéről. Mint láttuk, az 
országcentrikus közelítések következtében a 
nagy országok leértékelődnek, valós világgaz-
dasági súlyuk és szerepük elsikkad. 

A KOF globalizációs rangsorában az 
Egyesült Államok 35., a gazdasági globalizáció 
tekintetében pedig mindössze a 79. helyre 
sorolódik, miközben az Egyesült Államok a 
világ globális nagyhatalma. Az USA adja a 
világ GDP-jének mintegy negyedét, a világ-
kereskedelemn 14%-át. A legnagyobb tőkebe-
fektető a világon, s a legnagyobb tőkefoga dó 
ország is. A külföldi tőkebefektetései mintegy 
egyharmaddal haladják meg az országban 
befektetett külföldi tőkét. 2011-ben az ame-
rikai külföldi tőkebefektetések az ország 
GDP-jének 19,4%-át tették ki. Ez az arány 
Hollandia esetében 68% volt. Ugyanebben 
az évben Hollandia külföldi tőkebefektetése-
inek állománya 569 milliárd dollár volt, amit 
a 2908 milliárd dollár amerikai külföldi tő-
keállomány több mint ötszörösen haladt meg. 
Az indexek szerint Hollandia globalizáltabb 
az USA-nál, de világgazdasági szerepe és ha-
tása lényegesen kisebb. 

Az amerikai dollár vezető nemzetközi 
kulcsvaluta, a világkereskedelem nagy része 

(mintegy 40%-a) dollárban bonyolódik, s a 
világ valutatartalékainak  2010-ben 61,5%-át 
dollárban (26,6%-át Euróban) tartották. Kü-
lönleges szerepet játszik a nemzetközi olajke-
reskedelemben, a nemzetközi tőzsdéken az 
olaj árát dollárban jegyzik. A dollár bankje-
gyek mintegy kétharmada az USA-n kívül 
van forgalomban.  Az Egyesült Államok el-
sőszámú katonai hatalom, Afrika kivételével 
a többi kontinensen mintegy huszonnyolc 
országban rendelkezik katonai támaszponttal 
(légi, tengerészeti stb.). Ha a globálisan integ-
rálódó világgazdaság belső jellemzőit és 
szerkezetét próbáljuk megrajzolni, akkor 
abban az Egyesült Államok kiemelt helyet 
foglalna el. Az indexek hasonlóképpen mé-
lyen alulértékelik Kína globális világgazdasá-
gi jelentőségét és szerepét.

5. Néhány levonható következtetés

A különböző évek globalizációs listájából 
több fontos következtetést vonhatunk le, pél-
dául olyan folyamatokra, mint a globalizáció 
dinamikája, a társadalmi átalakulások vagy a 
válságok hatása. 

A főbb országcsoportok 1970 és 2006 kö-
zötti elemzése azt mutatja, hogy a fejlettség 
sorrendjében az indexek növekedése is eltér. 
A legnagyobb dinamikát a legkevésbé fejlett 
országok mutatták, míg a fejlett OECD-
országok indexe a leglassabban emelkedett. 
Különösen érvényes ez a 2000–2006 közötti 
években, amikor az utóbbi országcsoport 
indexe gyakorlatilag változatlan maradt. Ez 
arra utal, hogy a legfejlettebb országok már az 
ezredfordulóra eljutottak a globalizáció bizonyos 
„telítődési” fokára. (Legalábbis az alkalmazott 
paraméterek alapján.)

Az 1990 és 2012 közötti mintegy két évti-
zedben a KOF-indexek szerint a táblázatban 
felsorolt harminchárom ország közül kilenc 

mintegy 15–20 százalékponttal (tekinthető 
mediánnak) növelte globalizációs indexét. 
Ugyanakkor a legfejlettebb országok (Belgi-
um, Hollandia, Svédország, Dánia, Svájc, 
Finnország vagy az Egyesült Államok) indexe 
kevesebb, mint 10 százalékponttal nőtt, s 
ebbe a kategóriába sorolható számos afrikai 
fejlődő ország (Burkina Faso, Botswana, 
Etiópia, Gabon, Guinea, Namíbia vagy Sier-
ra Leone) is. Kiemelkedően javítottak a pozí-
cióikon (25 százalékpont felett) a volt szocia-
lista országok, közöttük 30 pont körüli javu-
lást ért el Bulgária, Lengyelország, Oroszor-
szág, valamint Görögország, s a csúcsot 41 
százalékponttal Románia produkálta. Tekin-
tettel arra, hogy Románia rendelkezett az 
egyik leginkább központosított és zárt terv-
gazdasági rendszerrel, ez nem meglepő ered-
mény. Átlag felett globalizálódott Dél-Afrika, 
Kína és Törökország. 

A dinamikában az egyes összetevők külön-
böző szerepet játszhatnak. A külföldi tőkebe-
fektetések gyorsabban nőnek, mint a keres-
kedelem, s többnyire mindent meghaladóan 
nő az internethasználat. Ez az egyes országok 
közötti viszonyok átrendeződésében is meg-
mutatkozhat. A kétezres évtizedben az inter-
net az egyik gyorsító volt; itt kiemelkedtek 
India, Brazília vagy Kína növekedési szá mai.

A képet, főként a dinamikákat illetően, 
tovább árnyalhatjuk, ha csak a gazdasági 
globalizációt vizsgáljuk. A gazdasági globali-
záció esetében inkább beszélhetünk a para-
méterek megbízhatóságáról, s a változások 
mögött valamivel mérhetőbb gazdasági fo-
lyamatok dinamikája húzódik meg.

Az eddigiekben a rendszerváltásokra való 
tekintettel az elemzés kiinduló évének 1990-
et vettük. A gazdasági globalizációnál ezt nem 
tehetjük meg, mert több rendszerváltó állam 
esetében (Szovjetunió, Jugoszlávia, Csehszlo-
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vákia) az utódállamokra hiányoznak az 1990-
es adatok. Ezért az 1994-es évet választottuk 
kiinduló évnek. Ez a folyamatokat erősen 
torzítja, hiszen Közép- és Kelet-Európában a 
radikális külgazdasági nyitás éppen az 1989 
és 1994 közötti években zajlott. Némi eltérés-
sel hasonló történt a dél-európai országokban 
is, annyi különbséggel, hogy ezek az országok 
már az 1980-as években EK-tagokká váltak. 
A gazdasági globalizáció adatai tükrözik a 
nyitás és az integráció első időszakának folya-
matait.

Az 1970 és 1989 közötti két évtized a volt 
szocialista országok számára a válság és a világ-
gazdasági visszaszorulás kritikus időszaka. Ez 
tükröződik a globalizációs indexeikben is. Az 
index 1980 és 1989 között Magyarország és 
Románia esetében csökken, és egyedül Bul-

gária növeli mutatóját, főként az időszakban 
bevezetett bizonyos reformok következtében. 
1970-ben Magyarország indexe még maga-
sabb a spanyolnál (ebben persze az ország 
nagyságkülönbségét figyelembe kell venni), 
majd 1989-re Spanyolország elhúz, és mintegy 
14 százalékpont előnybe kerül Magyarország-
gal szemben. 1970-ben Görögország és Portu-
gália 9 százalékpontos előnye 1989-re 15, illet-
ve 18 százalékpontra ugrik. Ami a volt szoci-
alista országok esetében 1989 után történt, az 
a dél-európai új tagoknál már 1980 után 
bekövetkezik.

Magyarország külgazdasági nyitottsága 
(intézményi és gazdaságpolitikai) 1994-re el-
érte az OECD-országok szintjét, ez a gazda-
sági globalizációs indexét is radikálisan mó-
dosította. Ez a nyitás Bulgária és Románia 
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ország vált. 
1994–1012 index 2012 index 2008 index 2004 index 1994

Luxemburg -0,5 94,63 94,33 98,87 95,13

Írország 2,54 93,37 92,58 94,59 90,83

Málta 25,10 92,23 91,74 91,40 67,13

Belgium 1,69 92,15 92,29 93,60 90,46
Hollandia 3,23 91,91 92,34 93,40 88,68

Magyarország 28,17 90,50 88,87 89,28 62,33

Svédország 5,35 88,98 88,84 89,00 83,63

Észtország 15,82 88,39 89,77 90,94 72,57

Dánia 2,43 86,60 88,80 88,49 84,17

Csehország 23,55 86,32 85,81 86,37 62,77

Ausztria 13,32 85,98 87,55 87,32 72,66

Szlovákia 28,58 84,06 84,75 85,68 55,48

Portugália 13,77 83,54 83,71 83,41 69,77

Finnország 5,48 83,27 86,49 86,39 77,42

Spanyolország 8,52 78,34 79,24 79,20 69,76

Svájc -3,26 78,39 77,63 80,86 81,65

Egyesült Királyság 2,86 77,73 77,22 77,77 74,87

Szlovénia 25,29 77,47 81,97 76,76 52,18

Olaszország 4,99 75,18 76,18 77,63 70,19

Bulgária 26,01 75,18 77,50 70,79 49,17

Görögország 11,29 74,02 75,87 75,35 63,73

Lengyelország 27,03 73,96 71,66 74,24 46,93

Horvátország 21,26 72,87 74,02 71,69 51,60

Németország 7,38 72,52 74,34 75,89 65,14

Franciaország 9,64 72,41 73,39 74,79 62,77

Litvánia 17,34 70,83 79,27 78,22 53,49

Románia 35,73 69,19 69,64 61,67 33,47

Lettország 13,40 68,57 79,55 78,22 55,17

Dél-Afrika 12,91 65,81 68,93 64,27 52,90

USA 0,61 60,83 63,99 63,94 60,22

Törökország 1,89 59,26 56,12 61,06 57,37

Oroszország 21,62 54,56 49,89 53,86 32,94

Brazília 4,57 53,54 52,49 56,74 48,97

Kína 13,50 51,25 51,56 54,02 38,75

Japán 5,62 45,84 45,76 47,46 40,12

India 17,76 43,73 44,49 36,92 26,17

Etiópia* -0,92 26,62 28,67 35,31 27,54

4. táblázat (folytatás az előző oldalról) • KOF Gazdasági globalizációs index (néhány kiemelt 
ország), 1994–2012. Forrás: KOF Economic Globalization Indices, 1994, 2004, 2008, 2012 • * 

2012-ben a legalacsonyabb index. Ez 1994-ben Szudán – 12,98 – volt.

ország 1970 1980 1989 1994 1989–94
Magyarország 45,70 47,52 46,62 62,33 15,71

Lengyelország 39,13 39,13 41,99 46,93 4,94

Bulgária 40,91 40,91 46,62 49,17 2,54

Románia 31,41 31,41 29,11 33,47 4,36
Spanyolország 43,21 49,53 60,84 69,76 8,92
Görögország 54,82 58,03 61,54 63,73 2,19

Portugália 54,73 59,40 64,78 69,77 4,99

5. táblázat • A gazdasági globalizáció fejlődése néhány átalakuló országban, 1970–1994. 
Forrás: KOF Gazdasági indexek, 1970, 1980, 1989, és 1994.
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vákia) az utódállamokra hiányoznak az 1990-
es adatok. Ezért az 1994-es évet választottuk 
kiinduló évnek. Ez a folyamatokat erősen 
torzítja, hiszen Közép- és Kelet-Európában a 
radikális külgazdasági nyitás éppen az 1989 
és 1994 közötti években zajlott. Némi eltérés-
sel hasonló történt a dél-európai országokban 
is, annyi különbséggel, hogy ezek az országok 
már az 1980-as években EK-tagokká váltak. 
A gazdasági globalizáció adatai tükrözik a 
nyitás és az integráció első időszakának folya-
matait.
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gária növeli mutatóját, főként az időszakban 
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Palánkai T. – Miklós G. • Globalizációs indexek…
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esetében némileg késett, a lengyel mutatót 
viszont egyéb reálgazdasági paraméterek be-
folyásolták. Magyarország a dél-európai part-
nereihez képest már 1994-re fokozatosan fel-
zárkózik, hátránya Spanyolországhoz és 
Portugáliához mintegy 7, Görögországhoz 
képest pedig alig több mint 1 százalékpontra 
mérséklődik.

A gazdasági globalizációnál még inkább 
szembe tűnik a fejlett országok „globalizációs 
telítődése”, ami az index mérsékelt növekedé-
sében (2–5 százalékpont), sőt esetenként éppen 
már csökkenésében (Luxemburg vagy Svájc) 
fejeződik ki. Az új keleti tagországok viszont 
az 1994 és 2012 közötti időszakban 24–29 
százalékpont közötti növekedést értek el. A 
csúcsot ezúttal is Románia produkálta közel 
36 százalékponttal, de a magyar 28% is kiemel-
kedik, hiszen a változás az 1989 és 2012 közöt-
ti időszakra mintegy 44 százalékpontra adó-
dik össze. Megállapítható, hogy a folyamat 
különösen dinamikus volt az 1990-es években, 
egészen a 2000-es évek első feléig. 

Vizsgálati évként külön megkülönböztet-
jük 2004-et. Ez egyrészt az EU keleti kibővü-
lésének az éve, másrészt 2004 után meglehető-
sen ellentmondásos folyamatoknak lehetünk 
tanúi. A 2004 és 2008 közötti időszakban 148 
országot felölelő KOF Gazdasági glo bali zá-
ciós index ötven ország esetében csökkent, s 
ezek közül tizennégy az EU akkori huszonöt 
országára jutott. Ezek között volt Csehország, 
Észtország, Lengyelország, Magyarország és 
Szlovákia is. A többi EU-országé is csak mi-
nimális mértékben emelkedett, egyedül Bul-
gária és Románia tűnt ki a sorból a 7 száza-
lékpont körüli növekedésével. Érdekes mó-
don mind az előretörő, mind a visszaszoruló 
országok között több kiugró (5 százalékpont 
feletti) változás is volt, ami bizonyos mértékig 
a sorrendeket is átrendezte. Az indexlistán 

Grúzia 18, Guinea és Venezuela 15, Monte-
negró 14, Peru 12, Macedónia és Vietnam 10, 
Bosznia-Hercegovina és Szerbia 9, Nigéria és 
Ukrajna 8, India és Honduras 7, Costa Rica, 
Guatemala, Mongólia, Togo és Tunézia 6, 
Dél-Afrika, Kuvait és Ecuador 5 százalék-
ponttal lépett előre. Közben négy év alatt 
Argentína 10, a Fülöp-szigetek, Ghána és 
Etiópia, Haiti 7, Kolumbia 6, Csád és Bots-
wana 5 százalékpontot vesztett.

Az EU számára kétségtelenül jelentős 
dinamizáló hatással járt az 1990-es évektől a 
keleti piacok megnyílása. Az 1990-es évek 
elejétől ehhez nagyban hozzájárultak a társu-
lási szerződések, amelyek eredményeként a 
2000-es évek elejére megvalósult a szabadke-
reskedelem és a teljes konvertibilitás. A tagje-
löltek 2004-re, a belépés időpontjára, az egy-
séges piac intézkedéseinek nagy részét is fo-
kozatosan átvették. Az 1994 és 2004 közötti 
időszakot a működőtőke-befektetések dina-
mikus növekedése jellemezte a régióban. 
2004-től a teljes jogú tagság már nem jelentett 
különösebb új lehetőséget a gazdasági kap-
csolatok növelésére.

A táblázat adatai bizonyos következteté-
sekre ad lehetőséget a 2008 utáni válság hatá
sait illetően is. A válságot jelzi, hogy a 2008 és 
2012-es években a KOF által vizsgált 148 or-
szág közül ötvenegy gazdasági globalizáció 
indexe csökkent. Az országok többségére a 
változások minimálisak voltak (1–2 százalék-
pont körüli), mind a csökkenéseket, mind 
az emelkedéseket illetően. Az EU huszonhét 
országa közül tizenkettő állt a vesztesek olda-
lán, közöttük Lettország (11 százalékponttal) 
és Litvánia (8.44 százalékponttal) indexe drá-
mai mértékben csökkent, de nagyobb csök-
kenést szenvedett el Szlovénia (4.5 százalék-
pont), Finnország (3 százalékpont) és Bulgá-
ria (2.5 százalékpont). A válság ellenére jelen-

tősen javította indexét a volt Szovjetunió 
néhány köztársasága (Oroszország és Ukrajna 
5, Fehéroroszország 4, Kazahsztán 3 százalék-
ponttal), de Mongólia 8, Niger 6, Algéria, 
Gabon, Guinea, Kamerun és Zimbabwe 5, 
Csád, Irán és a Kongói Demokratikus Köz-
társaság pedig 4 százalékponttal léptek előre 
a rangsorban. A javulások esetenként néhány 
tized százalékpontosak voltak, vagy éppen 
kompenzálták az előző évek visszaesését 
(Magyarország, Lengyelország, Svédország 
vagy Svájc). Érdekes a kínai gazdasági globa-
lizációs index 2004 utáni csökkenése (2012-ig 
mintegy 3 százalékponttal), ami nem teljesen 
vág egybe az elmúlt évek világgazdasági fo-
lyamataival. Ha torzulásokkal is, de az inde-
xek alakulása jelzi, hogy a válságok közvetlenül 
nem kedveznek a globalizáció folyamatának. 
Más kérdés, hogy a hosszabb távú strukturá-
lis átalakulások nem képzelhetőek el az in-
tegráció erősítése nélkül.

Összefoglalásként megállapítható, hogy 
az indexek nagyrészt alkalmatlanok a globali
záció komplex folyamatainak és szerkezetének 
azonosítására és elemzésére, a belső összefüggések 
feltárására, s olyan diagnózisra, amely a felelős 
és kompetens beavatkozáshoz és cselekvéshez 
szükséges lenne, legyen szó vállalati, nemzet-
gazdasági vagy nemzetközi szintről. Mint 
Parisa Samimi és munkatársai megállapítják: 

„nincs egyetlen olyan szuperindex, amely vala-
mennyi követelménynek megfelelne” (Parisa 
et al., 212, 31.). Mégis a globalizációs indexek 
végső soron hasznosak, hiszen vitákat gene-
ráltak, hozzájárultak bizonyos kérdések fel-
vetéséhez és tisztázásához, s megfelelő kritikai 
fenntartások mellett döntéseket és politikákat 
orientálhatnak a különböző szinteken. 

Kulcsszavak: globalizáció és globális integráció, 
integráció mérési kísérletei, globális integráció 
értelmezései, fejlődési jellemzői
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2004-től a teljes jogú tagság már nem jelentett 
különösebb új lehetőséget a gazdasági kap-
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A MAGYAR FELSŐOKTATÁS 
ÉS KUTATÁS KIHÍVÁSAI 

A KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNY TÜKRÉBEN1
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A közelmúltban érdekes vita bontakozott ki 
a Közgazdasági Szemlében Csaba László (2013) 
cikkét követően a hazai közgazdaság-tudo-
mány kutatási és oktatási színvonalát és 
eredményeit illetően. Az egyes vitacikkek 
szer zői mindannyian világot járt, a main
stream közgazdaságtudomány legújabb 
eredményeit is kiválóan ismerő, tapasztalt 
kutatók és oktatók, közülük többen is rendel-
keznek külföldi PhD-fokozattal, mások aka-
démikusok, ezért is különös figyelemre 
méltók írásaik. A cikkek fele (Benczúr et al., 
2013, Simonovits, 2013), azt tükrözi, hogy 
szerzőik sokkal jobbnak gondolják az itthoni 
oktatási és kutatási szintet, mint ami lyen való-
jában, jobbító szándékkal és javaslataikkal a 
közgazdaság-tudomány mester- és PhD-ok-
tatásában rövid időn belül, ha nem is az ame-
 rikai, de a holland vagy a skót szintet szeretnék 
viszontlátni, ami üdvözlendő lenne. Ugyan-
akkor nem érzékelik az itthoni meztelen va-
lóságot, hogy a közgazdaság-tudomány, vagy 
stílusosan, az economics idehaza évek óta ádáz 
harcot vív a business-szel már a puszta létéért 
is. Elsőként a közgazdaság-tudomány kuta-

1 Megjegyzést érdemel, hogy az itt leírtak a szerző saját 
véleményét tükrözik.

tását és egyetemi szintű oktatását kell kimoz-
dítani a holtpontról, és közelíteni a nemzet-
közi szinthez, csak utána lehet vitatkozni 
arról, hogy most melyik iskolát és főáramot 
kövessük. Ezt érzékelhetjük Csaba László 
(2013) és Török Ádám (2013) esszéjéből is, jól-
lehet a szerzők nem adnak részletes látleletet 
az okokról. Itt most a rendszerváltásból kiin-
dulva, a megváltozott ideológiai és politikai 
körülményekkel, oktatási formákkal, a tö-
megoktatás és a felsőoktatás szakmai anomá-
liáival, a kutatás és az oktatás szinergiahiányá-
ból, a rendszerszintű hibákból magyarázzuk 
az economics térvesztését a business-szel 
szemben. Rámutatunk arra is, hogy az okta-
tási és kutatási szintek emelése nem felső 
szin ten hozott határozatokkal, törvényekkel 
érhető el, hanem kizárólag csak az egyeteme-
ken, az egyetemi autonómia keretében. Csak 
a tényekkel való őszinte szembenézés vezethet 
eredményre! Nem szabad elfeledkeznünk 
arról sem, hogy nem is olyan régen a magyar 
közgazdaságtudomány a világ nemzetközi 
élvonalába tartozott.  

1. Rendszerváltás: economics versus business

A tudományágak közül a társadalomtudo-
mányt, azon belül is a közgazdaság-tudo-



713

Magyar Tudomány • 2014/6

712

Giddens, Anthony (1996): Essential Matter: Globaliza
tion Excerpts from a Keynote Address at the UNRISD 
Conference on Globalisation and Citizenship. 1 De-
cember 1996  http://www.unrisd.org/unrisd/web-
site/newsview.nsf/0/3F2A5BF8EF7300D480256B7
50053C7EC?OpenDocument 

Held, David et al. (2005): Global Transformations. Polity 
Press, Cambridge 

KOF Economic Globalization Indices. 1994, 2004, 2008, 
2012

KOF Index of Globalization 2010. Press Release, Friday, 
22 January 2010. KOF (Konjunkturforschung), 
Swiss Economic Institute, Swiss Federal Institute of 
Technology, Zürich

Lechner, Frank J. – Boli, John (eds.). (2005): The 
Globalization Reader. Blackwell, Malden

Palánkai Tibor – Kengyel Á. – Kutasi G. – Benczes I. 
– Nagy S. Gy. (2011): A globális és regionális integráció 
gazdaságtana. Akadémiai, Budapest

Parisa, Samimi – Lim, G. C. – Buang, A. A. (2012): A 
Critical Review on Synthetic Globalization Indexes. 
International Journal of Fundamental Psychology 

& Social Sciences. 2, 1, Malaysia, Skudai, Johor • 
http://fundamentaljournals.org/ijfpss/downloads/ 
14-Samimi%20040212.pdf

Scholte, Jan Aart (2008): Defining Globalisation. The 
World Economy. (Blackwell, Oxford) 31, 11, 1471–1502.  

Szentes Tamás (2007): Globalizáció, kölcsönös függő-
ségek a világgazdaságban. In: Blahó András és mun
kaközössége: Világgazdaságtan. Akadémiai, Budapest

UNIDO Report (2011): Networks for Prosperity. Ösz-
szefoglaló. VIENNA, 14 November 2011. • http://
www.unido.org/en/how-we-work/convening-
partnerships-and-networks/networks-centres-
forums-and-platforms/mdgf/2011-report.html 

Vujakovic, Petra (2009): How to Measure Globalisation. 
A New Globalisation Index (NGI) WIFO. Working 
Papers, No 343. December • http://www.wifo.ac.at/
jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_
dokument.jart?publikationsid=36681&mime_
type=application/pdf 

UNCTAD  (2013): World Investment Report.  United 
Nations • http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/
wir2013_en.pdf 

Móczár József • A magyar felsőoktatás…

A MAGYAR FELSŐOKTATÁS 
ÉS KUTATÁS KIHÍVÁSAI 

A KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNY TÜKRÉBEN1

Móczár József
az MTA doktora, professzor, Budapesti Corvinus Egyetem

jozsef.moczar@uni-corvinus.hu

A közelmúltban érdekes vita bontakozott ki 
a Közgazdasági Szemlében Csaba László (2013) 
cikkét követően a hazai közgazdaság-tudo-
mány kutatási és oktatási színvonalát és 
eredményeit illetően. Az egyes vitacikkek 
szer zői mindannyian világot járt, a main
stream közgazdaságtudomány legújabb 
eredményeit is kiválóan ismerő, tapasztalt 
kutatók és oktatók, közülük többen is rendel-
keznek külföldi PhD-fokozattal, mások aka-
démikusok, ezért is különös figyelemre 
méltók írásaik. A cikkek fele (Benczúr et al., 
2013, Simonovits, 2013), azt tükrözi, hogy 
szerzőik sokkal jobbnak gondolják az itthoni 
oktatási és kutatási szintet, mint ami lyen való-
jában, jobbító szándékkal és javaslataikkal a 
közgazdaság-tudomány mester- és PhD-ok-
tatásában rövid időn belül, ha nem is az ame-
 rikai, de a holland vagy a skót szintet szeretnék 
viszontlátni, ami üdvözlendő lenne. Ugyan-
akkor nem érzékelik az itthoni meztelen va-
lóságot, hogy a közgazdaság-tudomány, vagy 
stílusosan, az economics idehaza évek óta ádáz 
harcot vív a business-szel már a puszta létéért 
is. Elsőként a közgazdaság-tudomány kuta-

1 Megjegyzést érdemel, hogy az itt leírtak a szerző saját 
véleményét tükrözik.

tását és egyetemi szintű oktatását kell kimoz-
dítani a holtpontról, és közelíteni a nemzet-
közi szinthez, csak utána lehet vitatkozni 
arról, hogy most melyik iskolát és főáramot 
kövessük. Ezt érzékelhetjük Csaba László 
(2013) és Török Ádám (2013) esszéjéből is, jól-
lehet a szerzők nem adnak részletes látleletet 
az okokról. Itt most a rendszerváltásból kiin-
dulva, a megváltozott ideológiai és politikai 
körülményekkel, oktatási formákkal, a tö-
megoktatás és a felsőoktatás szakmai anomá-
liáival, a kutatás és az oktatás szinergiahiányá-
ból, a rendszerszintű hibákból magyarázzuk 
az economics térvesztését a business-szel 
szemben. Rámutatunk arra is, hogy az okta-
tási és kutatási szintek emelése nem felső 
szin ten hozott határozatokkal, törvényekkel 
érhető el, hanem kizárólag csak az egyeteme-
ken, az egyetemi autonómia keretében. Csak 
a tényekkel való őszinte szembenézés vezethet 
eredményre! Nem szabad elfeledkeznünk 
arról sem, hogy nem is olyan régen a magyar 
közgazdaságtudomány a világ nemzetközi 
élvonalába tartozott.  

1. Rendszerváltás: economics versus business

A tudományágak közül a társadalomtudo-
mányt, azon belül is a közgazdaság-tudo-



715

Magyar Tudomány • 2014/6

714

Móczár József • A magyar felsőoktatás…

mányt érintette leginkább az 1989-es rend-
szerváltás. A szocializmus politikai gazdaság-
tanán nevelkedett kutatók és oktatók, válla-
lati és minisztériumi vezetők szakmai isme-
retanyaga nagyrészt használhatatlanná vált, a 
kutatási területek átrendeződtek. Számos, 
addig marxista közgazdászként (el)ismert 
kutató és oktató kezdett el kutatni vagy taní-
tani modern piacgazdasági témákat. Sokkal 
problémásabb volt a vállalati és a minisztériu-
mi munka „piacosítása”, mivel a gyér „szamiz-
datos” piacgazdasági ismeretek mögött nem 
volt tapasztalat, és le kellett küzdeni a pater-
nalista beidegződéseket is. Lasszóval fogdos-
ták a piaci folyamatokat kicsit is értő (és an-
golul vagy németül olvasó) embereket; sokan 
kevés tudással jutottak szárnyaló karrierekhez. 
Ezt a learning by doing folyamatot felgyorsí-
totta az ideológiai kötöttségek megszűnése, a 
nyugati irodalom beáramlása. Világossá vált, 
hogy a Lajtán túl a főáramlat több utcahosz-
szal előbb jár mind az elméletben, mind a 
módszertanban (bár nem annyira, mint a 
többi volt szocialista ország esetében, különö-
sen a matematikai és az ökonometriai mód-
szerek tekintetében, az empirikus vállalat- és 
szervezetkutatásban, szociológiai módszerek 
alkalmazásában, de a reformközgazdászok 
munkái (lásd Csaba, 2002), a tranzíciós kuta-
tások is segítették az átmenetet), ami szintén 
elindított egy intenzív tanulási folyamatot. A 
különböző újabb külföldi ösztöndíjak (Ful-
bright-, Tempus-, Giovanni Agnelli-, DAAD-, 
Phare ACA- stb.) a nyugati egyetemekre ki-
fejezetten ezt a felzárkózást segítették. A társa-
dalomtudomány bizonyos, addig tiltott, vagy 
csak így-úgy megtűrt területei, mint a politi-
katudomány, a szociológia stb. is rohamos 
fejlődésnek indultak.

Hogyan értékelhetjük a rendszerváltás 
előtti, a szocialista időkre eső hazai közgazdaság-

tudományt? Összességében meglepően jól! 
Ugyanis a 60-as és a 70-es évek meghatározó 
nemzetközi főáramlata elfogadható volt a mi 
szocializmusunkban is: az ÁKM (ágazati 
kapcsolatok mérlege), a többszektoros input
output elemzés, a statikus általános egyensúly-
elmélet, a Neumann-modellek, a turnpike-ok, 
a (CES – konstans helyettesítési rugalmassá-
gú, VES – változó helyettesítési rugalmasságú 
stb.) termelési függvények, a lineáris és nem 
lineáris programozási modellek stb. elméleti 
és empirikus kutatásai2 megfeleltek az akko-
ri nemzetközi standardnak, és a szocialista 
ágazati népgazdasági tervezés legfőbb mód-
szerei közé tartoztak. Ezek a modellek még 
nem követték a liberális piaci spekulációs 
elveket, ugyanis közvetlenül nem érintették 
sem a pénz-, sem az értékpapírpiacokat, sem 
a munkaerőpiacot és a pénzügyi szférát sem, 
mondhatjuk úgy is, hogy kifejezetten csak a 
termeléssel, a számított árakkal és a közpon-
ti elosztással foglalkoztak, ágazati bontásban, 
többnyire metaelméleti közelítéssel. A stati-
kus vagy legfeljebb kvázi-stacionárius szem-
lélet tipikusan megfelelt az akkori fejlett világ 
közel egyenletesen növekvő gazdaságainak 
elemzésére is (vö. Hicks, 1985). Ebben az idő-
szakban lett világhírű Kornai János professzor 
a kétszintű tervezési modelljével, majd az 
általános egyensúly kritikájáról (lásd Móczár, 
2006), és a hiányról írt monumentális műve-
ivel. Bár az ökonometria a maga bizonytalan-
sági feltevéseivel nehezebben tört utat ma gá-
nak, de a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
Ökonometriai laboratóriuma kutatásaival és 
empirikus elemzéseivel követte a legújabb 

2 A 70-es években nemzetközileg is elismert kutatói 
voltak e modelleknek: Augusztinovics Mária, Bródy 
András, Martos Béla. A hazai matematikai közgazda-
sági témájú írások nagyobb része mindmáig az akkori 
eredmények stilizált átiratai.

eredményeket, csakúgy, mint az Infelor. A 
magyar matematikai közgazdászok és statisz-
tikusok pedig a világ élvonalába tartoztak, 
hasonlóan a háború előtti Heller Farkashoz, 
Theiss Edéhez stb. Az elméleti kutatások a 
Közgazdaság-tudományi Intézetben (KTI) 
koncentrálódtak, míg a Világgazdasági Inté-
zet az egyes országokat regionális szerepük, 
irányítási és politikai rendszerük és gazdaság-
földrajzi adottságaik alapján kutatták. Külön 
is megjegyzendő, hogy a KTI-ben az 1980-as 
években a szocializmus reformjával, a szocia-
lista önszabályozó piacgazdasággal stb. kap-
csolatos, komoly nemzetközi érdeklődéssel 
kísért kutatások folytak. Az Ipargazdasági és 
az Agrárgazdasági Kutató Intézetek (AKI) 
elsősorban szervezeti és gazdálkodási kérdé-
sekkel foglalkoztak. A fenti Intézetek, az AKI 
kivételével, mind akadémiai intézetek voltak, 
ugyanakkor az egyes ágazati minisztériumo-
kon és az Országos Tervhivatalon belül alapí-
tott intézetek is folytattak kutatásokat. A 
Nyugatot valóban érdekelte, hogy vajon 
merre tartanak, és milyen eredményekre ju-
tottak a közgazdászok Keleten, így hazánkban 
is. Érdekes módon ez az érdeklődés meg volt 
(pontosabban, meglehetett) fordított irány-
ban is: a Ford, az IREX stb. Alapítvány 1960-
tól egészen a rendszerváltásig évtizedenként 
tíz-tizenöt magyar kutató vagy oktató egy-, 
vagy kétéves közgazdasági tanulmányát finan-
szírozta az amerikai egyetemeken, de hosz-
szabb-rövidebb ösztöndíjas tanulmányutakat 
hirdettek a nyugat-európai egyetemekre is. 
Az 1970-es évek második felétől évente há-
rom-négy fiatal magyar kutató utazhatott 
Japánba a kétéves Monbusho-ösztöndíjjal. A 
80-as években többen szereztek közgazdasági 
PhD-fokozatot nyugati egyetemeken. Mind-
ez azt is jelentette, hogy a rendszerváltás nem 
érte teljesen váratlanul a kutatóhelyeinket és 

az egyetemeinket. Ami messze elmaradt a 
nemzetközi szinttől, az a termelő és a kereske-
delmi vállalatok, és a gazdálkodó szervezetek 
piaci működésének kutatása volt, tükrözve a 
gazdaságirányítás központosítását, a piac 
sze repének tagadását. A vállalati hatékonysá-
got, megkerülve az ideológiai korlátokat, 
többnyire mérnökök kutatták,3 ami valójá-
ban műszaki hatékonyságot jelentett és nem 
a „puha költségvetési korlátok” felszámolását, 
de az Országos Tervhivatalnak is volt mérnök 
képzettségű elnöke. A közgazdaság-tudomány 
oktatása egyedül a Marx Károly Közgazda-
ságtudományi Egyetem (MKKE) privilégiu-
ma4 volt egészen a rendszerváltásig, ahol 
kez  detben (1960-tól 1968-ig elindított) terv-
matematika és nemzetközi kapcsolatok sza-
kokon kifejezetten elitképzés folyt, említésre 
méltó nemzetközi reputációval. 

A későbbiek végett e ponton fontos meg-
említeni, hogy a szovjet típusú akadémiai 
rendszerben a kutatás és az oktatás mereven 
elkülönült, az utóbbi az egyetemeken folyt. 
Ez a status quo kényelmes volt a kutatóknak, 
mivel nem kellett bajlódniuk a sok diákkal, 
ugyanakkor így az intuícióik tudományos 
tételekké történő válása sokkal hosszabb időt 
vett igénybe, mivel nem tesztelhették őket a 
leginkább érdeklődő hallgatóság, az egyetemi 
hallgatók előtt. Az egyetemi oktatók többsé-
ge „beletörődött”, hogy nekik csak oktatni 
kell, mint a középiskolákban. A kutatási pén-
zek elosztásában, a külföldi (főleg nyugati) 
3 Sok esetben mérnök-közgazdászok.
4 Néhány vidéki egyetem esti és levelező oktatása szintén 

az MKKE szakmai irányításával folyt, csakúgy, mint 
a nappali tagozat elindítása a pécsi Janus Panno nius 
és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyete meken. 
A rendszerváltás után a vidéki gazdasági főis kolák, 
egyes egyetemi gazdasági karok beindítása szintén az 
MKKE jogutódja, a BKE vezetésével tör tént, aminek 
értékelése meghaladja e rövid tanulmány kereteit.
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mányt érintette leginkább az 1989-es rend-
szerváltás. A szocializmus politikai gazdaság-
tanán nevelkedett kutatók és oktatók, válla-
lati és minisztériumi vezetők szakmai isme-
retanyaga nagyrészt használhatatlanná vált, a 
kutatási területek átrendeződtek. Számos, 
addig marxista közgazdászként (el)ismert 
kutató és oktató kezdett el kutatni vagy taní-
tani modern piacgazdasági témákat. Sokkal 
problémásabb volt a vállalati és a minisztériu-
mi munka „piacosítása”, mivel a gyér „szamiz-
datos” piacgazdasági ismeretek mögött nem 
volt tapasztalat, és le kellett küzdeni a pater-
nalista beidegződéseket is. Lasszóval fogdos-
ták a piaci folyamatokat kicsit is értő (és an-
golul vagy németül olvasó) embereket; sokan 
kevés tudással jutottak szárnyaló karrierekhez. 
Ezt a learning by doing folyamatot felgyorsí-
totta az ideológiai kötöttségek megszűnése, a 
nyugati irodalom beáramlása. Világossá vált, 
hogy a Lajtán túl a főáramlat több utcahosz-
szal előbb jár mind az elméletben, mind a 
módszertanban (bár nem annyira, mint a 
többi volt szocialista ország esetében, különö-
sen a matematikai és az ökonometriai mód-
szerek tekintetében, az empirikus vállalat- és 
szervezetkutatásban, szociológiai módszerek 
alkalmazásában, de a reformközgazdászok 
munkái (lásd Csaba, 2002), a tranzíciós kuta-
tások is segítették az átmenetet), ami szintén 
elindított egy intenzív tanulási folyamatot. A 
különböző újabb külföldi ösztöndíjak (Ful-
bright-, Tempus-, Giovanni Agnelli-, DAAD-, 
Phare ACA- stb.) a nyugati egyetemekre ki-
fejezetten ezt a felzárkózást segítették. A társa-
dalomtudomány bizonyos, addig tiltott, vagy 
csak így-úgy megtűrt területei, mint a politi-
katudomány, a szociológia stb. is rohamos 
fejlődésnek indultak.

Hogyan értékelhetjük a rendszerváltás 
előtti, a szocialista időkre eső hazai közgazdaság-

tudományt? Összességében meglepően jól! 
Ugyanis a 60-as és a 70-es évek meghatározó 
nemzetközi főáramlata elfogadható volt a mi 
szocializmusunkban is: az ÁKM (ágazati 
kapcsolatok mérlege), a többszektoros input
output elemzés, a statikus általános egyensúly-
elmélet, a Neumann-modellek, a turnpike-ok, 
a (CES – konstans helyettesítési rugalmassá-
gú, VES – változó helyettesítési rugalmasságú 
stb.) termelési függvények, a lineáris és nem 
lineáris programozási modellek stb. elméleti 
és empirikus kutatásai2 megfeleltek az akko-
ri nemzetközi standardnak, és a szocialista 
ágazati népgazdasági tervezés legfőbb mód-
szerei közé tartoztak. Ezek a modellek még 
nem követték a liberális piaci spekulációs 
elveket, ugyanis közvetlenül nem érintették 
sem a pénz-, sem az értékpapírpiacokat, sem 
a munkaerőpiacot és a pénzügyi szférát sem, 
mondhatjuk úgy is, hogy kifejezetten csak a 
termeléssel, a számított árakkal és a közpon-
ti elosztással foglalkoztak, ágazati bontásban, 
többnyire metaelméleti közelítéssel. A stati-
kus vagy legfeljebb kvázi-stacionárius szem-
lélet tipikusan megfelelt az akkori fejlett világ 
közel egyenletesen növekvő gazdaságainak 
elemzésére is (vö. Hicks, 1985). Ebben az idő-
szakban lett világhírű Kornai János professzor 
a kétszintű tervezési modelljével, majd az 
általános egyensúly kritikájáról (lásd Móczár, 
2006), és a hiányról írt monumentális műve-
ivel. Bár az ökonometria a maga bizonytalan-
sági feltevéseivel nehezebben tört utat ma gá-
nak, de a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
Ökonometriai laboratóriuma kutatásaival és 
empirikus elemzéseivel követte a legújabb 

2 A 70-es években nemzetközileg is elismert kutatói 
voltak e modelleknek: Augusztinovics Mária, Bródy 
András, Martos Béla. A hazai matematikai közgazda-
sági témájú írások nagyobb része mindmáig az akkori 
eredmények stilizált átiratai.

eredményeket, csakúgy, mint az Infelor. A 
magyar matematikai közgazdászok és statisz-
tikusok pedig a világ élvonalába tartoztak, 
hasonlóan a háború előtti Heller Farkashoz, 
Theiss Edéhez stb. Az elméleti kutatások a 
Közgazdaság-tudományi Intézetben (KTI) 
koncentrálódtak, míg a Világgazdasági Inté-
zet az egyes országokat regionális szerepük, 
irányítási és politikai rendszerük és gazdaság-
földrajzi adottságaik alapján kutatták. Külön 
is megjegyzendő, hogy a KTI-ben az 1980-as 
években a szocializmus reformjával, a szocia-
lista önszabályozó piacgazdasággal stb. kap-
csolatos, komoly nemzetközi érdeklődéssel 
kísért kutatások folytak. Az Ipargazdasági és 
az Agrárgazdasági Kutató Intézetek (AKI) 
elsősorban szervezeti és gazdálkodási kérdé-
sekkel foglalkoztak. A fenti Intézetek, az AKI 
kivételével, mind akadémiai intézetek voltak, 
ugyanakkor az egyes ágazati minisztériumo-
kon és az Országos Tervhivatalon belül alapí-
tott intézetek is folytattak kutatásokat. A 
Nyugatot valóban érdekelte, hogy vajon 
merre tartanak, és milyen eredményekre ju-
tottak a közgazdászok Keleten, így hazánkban 
is. Érdekes módon ez az érdeklődés meg volt 
(pontosabban, meglehetett) fordított irány-
ban is: a Ford, az IREX stb. Alapítvány 1960-
tól egészen a rendszerváltásig évtizedenként 
tíz-tizenöt magyar kutató vagy oktató egy-, 
vagy kétéves közgazdasági tanulmányát finan-
szírozta az amerikai egyetemeken, de hosz-
szabb-rövidebb ösztöndíjas tanulmányutakat 
hirdettek a nyugat-európai egyetemekre is. 
Az 1970-es évek második felétől évente há-
rom-négy fiatal magyar kutató utazhatott 
Japánba a kétéves Monbusho-ösztöndíjjal. A 
80-as években többen szereztek közgazdasági 
PhD-fokozatot nyugati egyetemeken. Mind-
ez azt is jelentette, hogy a rendszerváltás nem 
érte teljesen váratlanul a kutatóhelyeinket és 

az egyetemeinket. Ami messze elmaradt a 
nemzetközi szinttől, az a termelő és a kereske-
delmi vállalatok, és a gazdálkodó szervezetek 
piaci működésének kutatása volt, tükrözve a 
gazdaságirányítás központosítását, a piac 
sze repének tagadását. A vállalati hatékonysá-
got, megkerülve az ideológiai korlátokat, 
többnyire mérnökök kutatták,3 ami valójá-
ban műszaki hatékonyságot jelentett és nem 
a „puha költségvetési korlátok” felszámolását, 
de az Országos Tervhivatalnak is volt mérnök 
képzettségű elnöke. A közgazdaság-tudomány 
oktatása egyedül a Marx Károly Közgazda-
ságtudományi Egyetem (MKKE) privilégiu-
ma4 volt egészen a rendszerváltásig, ahol 
kez  detben (1960-tól 1968-ig elindított) terv-
matematika és nemzetközi kapcsolatok sza-
kokon kifejezetten elitképzés folyt, említésre 
méltó nemzetközi reputációval. 

A későbbiek végett e ponton fontos meg-
említeni, hogy a szovjet típusú akadémiai 
rendszerben a kutatás és az oktatás mereven 
elkülönült, az utóbbi az egyetemeken folyt. 
Ez a status quo kényelmes volt a kutatóknak, 
mivel nem kellett bajlódniuk a sok diákkal, 
ugyanakkor így az intuícióik tudományos 
tételekké történő válása sokkal hosszabb időt 
vett igénybe, mivel nem tesztelhették őket a 
leginkább érdeklődő hallgatóság, az egyetemi 
hallgatók előtt. Az egyetemi oktatók többsé-
ge „beletörődött”, hogy nekik csak oktatni 
kell, mint a középiskolákban. A kutatási pén-
zek elosztásában, a külföldi (főleg nyugati) 
3 Sok esetben mérnök-közgazdászok.
4 Néhány vidéki egyetem esti és levelező oktatása szintén 

az MKKE szakmai irányításával folyt, csakúgy, mint 
a nappali tagozat elindítása a pécsi Janus Panno nius 
és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyete meken. 
A rendszerváltás után a vidéki gazdasági főis kolák, 
egyes egyetemi gazdasági karok beindítása szintén az 
MKKE jogutódja, a BKE vezetésével tör tént, aminek 
értékelése meghaladja e rövid tanulmány kereteit.
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tanulmányutak, konferenciák látogatásában 
stb. az akadémiai kutatók részesültek előny-
ben. Mindez általában idehaza is jellemző 
volt5 a tudomány egész területén, ha nem is 
olyan mereven, mint a Szovjetunióban. (Az 
igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy 
egyes kutatók nem is kaphattak egyete mi 
katedrát ideológiai nézeteik miatt.) A fenti-
eknek paradox módon ellentmond, hogy az 
MTA közgazdász akadémikusai többnyire az 
egyetemekről kerültek ki, ami folytatódott a 
rendszerváltás után is. 

A rendszerváltás után idehaza gyorsan 
előtérbe kerültek a piaccal összefüggő, már 
korábban elkezdett kutatások, illetve az eze-
ket tanító tárgyak, mint a modern vállalati 
pénzügyek, befektetések, kockázatelemzések, 
mátrix-szervezetek, marketing stb., vagyis a 
minél hatékonyabb mikroszintű gazdálko-
dást elősegítő területek kutatása és oktatása. 
Ezek többsége a külföldi (német, amerikai, 
japán) szervezeti minták és számviteli, könyv-
viteli, befektetés- és kockázatszámítási stb. 
módszerek átvételét, illetve oktatását jelentet-
te. Kétségtelen, hogy a magyar gazdaságnak 
a tőkés gazdálkodási folyamatokhoz történő 
illeszkedésében erre volt a legnagyobb szük-
sége. A decentralizáció és a piaci folyamatok 
jelentősen háttérbe szorították a „centralizált” 
irányítási rendszeren alapuló elméleti közgaz-
dasági kutatásokat, miközben a kapitalizmus 
és a szocializmus politikai gazdaságtanát fel-
váltotta a mikro- és a makroökonómia, a 
nemzetközi gazdaságtan, valamint a piacszer-
kezetek elemzése. A magyar gazdaság irányí-
tásában és működtetésében meghatározó 
sze repük lett a pénzügyi intézményeknek 
(Ma  gyar Nemzeti Bank [MNB], Állami Szám-

vevőszék [ÁSZ], Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete [PSZÁF], bankok, biztosítótár-
saságok stb.) és a piackutató intézeteknek, az 
Árhivatal helyébe lépő Gazdasági Versenyhi-
vatalnak (GVH), a vállalkozói szervezeteknek, 
mindenekelőtt a VOSZ-nak (Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetsége). Fiókokat 
nyitottak hazánkban is a Big Five (Arthur 
Andersen, PWC, KPMG, Deloitte és az 
Ernst and Young) nemzetközi könyvvizsgáló 
cégek. Még a rendszerváltás előtt, 1986-ban 
megalakult a Pénzügykutató Zrt., az 1968-
ban létrehozott  gazdasági reformműhelynek, 
a Pénzügykutatási Intézetnek szellemi örökö-
seként. Tevékenysége elsősorban az empiri-
kus vállalat- és intézménykutatásra, a privati-
záció döntési rendjének és kö vetkezményeinek, 
a bankrendszer átalakulásának és az egyes 
kormányzati szervek működésének vizsgála-
tára terjedt ki. A KSH áttért a piacgazdaság 
statisztikájára, a hivatalon belül megalakult a 
Népességkutató Intézet, amely az ország né-
pességszámának alakulását figyeli és elemzi. 
Az ágazati minisztériumok helyébe funkcio-
nális minisztériumok léptek. Az állami tulaj-
don „felszámolására” létrejött az Állami Va-
gyonügynökség (ÁVÜ), majd az Állami Pri-
vatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.). Az 
adórendszert átalakítottuk, még a rendszer-
váltás előtt, 1988-ban bevezettük a személyi 
jövedelemadót és a társasági adót. 1989-ben 
a politikai rendszerünk átalakult többpárt-
rendszerré. Túlsúlyba kerültek a gaz dálkodási 
szervezetek, tevékenységük kutatása és okta-
tása, ami persze nem jelenti azt, hogy meg is 
elégedhetnénk színvonalukkal. Vagyis válla-
latgazdálkodási és politikai szinten viszonylag 
rövid idő alatt sikerült kialakítani a tőkés 
szervezeti és intézményi struktúrát a magyar 
gazdaságban, ami kitűnő alapul szol gálhatott 
volna egy sikeres nemzeti fejlődéshez.6 Ami 

5 De erre semmi alapot nem adott az az érvelés, hogy 
„aki érti, az kutatja, aki nem, az tanítja”. 

miatt ez nem teljesedhetett ki, szerintem, az 
a diplomáciai kudarc volt, hogy nem tudtuk 
elérni, hogy az államadósság egy részét elen-
gedjék, vagy visszafizetését átütemezzék, és 
mindezt tetézte a privatizáció elkapkodása, a 
jogszabályi környezet hiánya, az ÁVÜ rövid-
látó, hozzá nem értő tevékenysége a rendszer-
váltást követő euforikus hangu latban. Volt 
egy jól kiépített tőkés intézményi rendsze-
rünk, de nem volt mit irányítania, mivel nem 
volt, vagy minimálisra szűkült a magyar tu-
lajdonú gazdaság.7

Az 1990-es években a gazdálkodási és a 
közgazdaság-tudományi ismeretek oktatása 
túlzott mértékben decentralizálódott, hason-
lóan a többi tudományterülethez – nem kis 
szerepet vállalt ebben a Világbank –, ami a 
magyar felsőoktatás jelentős átalakulását 
eredményezte. Eltörölték az egyetemi dokto-
ri címet, a kandidátusi fokozat helyébe lépett 
az egyetemi PhD, az MTA doktora cím mel-
lett pedig előírták az egyetemek által adomá-
nyozott Dr. Habil cím megszerzését8 is az 
egyetemi tanári pályázatokhoz, aminek elbí-
rálását a MAB (Magyar Felsőoktatási Akkre-
ditációs Bizottság) végzi, a kinevezést pedig 
a köztársasági elnök szentesíti. Az egyetemek 
a korábbi ágazati struktúra helyett a funkci-
onális tagozódás szerint alakították ki tanszé-

keiket. Anyagi és humán erőforrások nélkül 
hoztak létre üzemgazdasági ismereteket ok-
tató karokat, megelőlegezve maguknak a 
gaz dálkodástudomány elnevezést a különbö-
ző egyetemeken és főiskolákon. Intercity 
professzorok szelték/szelik keresztül-kasul az 
országot, hogy az újonnan létrehozott intéz-
mények felsőoktatási akkreditációját bizto-
sítsák. Az üzleti világ hirtelen beáramlása azt 
eredményezte, hogy mindenki közgazdász 
akart lenni. Kirívó módon ebben látták biz-
tos jövőjüket a vidéki tanítóképzők is, amikor 
hirtelen átszervezték magukat gazdasági főis-
kolákká. Támogatásuk valamennyi kormány-
nak jelentős számú szavazatot hozott. A libe-
rális szemlélet, a piaci igények reális felméré-
sének hiánya, a gazdasági képzés iránti nagy 
kereslet rövid időn belül hihetetlen deformá-
ciókhoz vezetett: sok egyetemen kellő számú 
és felkészültségű hallgató hiányában nem 
indultak el szakok, leginkább a természettu-
dományos képzés területén, miközben a 
köz gazdászképzésben részt vevők száma az 
egekben járt. Ebben a nagy igyekezetben az 
addigi felsőfokú technikumokban vagy jobb 
esetben a főiskolai képzésben megszerezhető 
ismereteket egyetemi rangra emelték (mivel 
így nagyobb állami támogatáshoz jutottak), 
ami egyre nagyobb súlyt kapott, amit még 

6 Ez az értékelés csak az intézményekre vonatkozik, ám 
annyit megjegyeznék, hogy a gazdasági veze tők több-
sége nem értette sem a makro- sem a mikroökonó-
miai folyamatok működését egy tőkés gazdaságban.

7 A 90-es évek második felében a nemzetstratégiai szem-
pontból rendkívül fontos, önkormányzati tulajdon-
ban levő közszolgáltató cégek (gáz, víz, áram, csatorna 
stb.) is külföldi vállalatokhoz kerültek. 

8 Kezdetben, az 1990-es években itt sem volt egyértelmű 
a követelmény: az egyetemi tanári kinevezésekhez 
elegendő volt a Dr. Habil cím megszerzése is (voltak/
vannak olyanok is, akiknek még ez sem kellett). Az 
akkori tudománypolitika azt hirdette, hogy ez a cím 

váltja fel az akadémiai doktori címet: ezért sokan nem 
is nyújtották be pályázatukat a DSc cím elnyerésére. 
Ebben a vákuumban sokan jutottak alacsony telje-
sítménnyel, nemzetközi publikációk hiányában is 
professzori kinevezéshez. Ezt tovább tetézték és tetézik 
mind a mai napig az egyetemek habilitációs követel-
ményei közötti óriási különbségek, amit a MAB nem 
vesz figyelembe. Ezért sok oktató nem a saját egyete-
mén, hanem az alacsonyabb követelményeket előíró 
egyetemeken habilitál(t), de a saját egyetemükön fo-
lyamodott(dik) egyetemi tanári kinevezésért. Ezen 
segít, ha a Dr. Habil cím mellett a MAB szigorúan 
megköveteli az MTA doktora címet is.
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tanulmányutak, konferenciák látogatásában 
stb. az akadémiai kutatók részesültek előny-
ben. Mindez általában idehaza is jellemző 
volt5 a tudomány egész területén, ha nem is 
olyan mereven, mint a Szovjetunióban. (Az 
igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy 
egyes kutatók nem is kaphattak egyete mi 
katedrát ideológiai nézeteik miatt.) A fenti-
eknek paradox módon ellentmond, hogy az 
MTA közgazdász akadémikusai többnyire az 
egyetemekről kerültek ki, ami folytatódott a 
rendszerváltás után is. 

A rendszerváltás után idehaza gyorsan 
előtérbe kerültek a piaccal összefüggő, már 
korábban elkezdett kutatások, illetve az eze-
ket tanító tárgyak, mint a modern vállalati 
pénzügyek, befektetések, kockázatelemzések, 
mátrix-szervezetek, marketing stb., vagyis a 
minél hatékonyabb mikroszintű gazdálko-
dást elősegítő területek kutatása és oktatása. 
Ezek többsége a külföldi (német, amerikai, 
japán) szervezeti minták és számviteli, könyv-
viteli, befektetés- és kockázatszámítási stb. 
módszerek átvételét, illetve oktatását jelentet-
te. Kétségtelen, hogy a magyar gazdaságnak 
a tőkés gazdálkodási folyamatokhoz történő 
illeszkedésében erre volt a legnagyobb szük-
sége. A decentralizáció és a piaci folyamatok 
jelentősen háttérbe szorították a „centralizált” 
irányítási rendszeren alapuló elméleti közgaz-
dasági kutatásokat, miközben a kapitalizmus 
és a szocializmus politikai gazdaságtanát fel-
váltotta a mikro- és a makroökonómia, a 
nemzetközi gazdaságtan, valamint a piacszer-
kezetek elemzése. A magyar gazdaság irányí-
tásában és működtetésében meghatározó 
sze repük lett a pénzügyi intézményeknek 
(Ma  gyar Nemzeti Bank [MNB], Állami Szám-

vevőszék [ÁSZ], Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete [PSZÁF], bankok, biztosítótár-
saságok stb.) és a piackutató intézeteknek, az 
Árhivatal helyébe lépő Gazdasági Versenyhi-
vatalnak (GVH), a vállalkozói szervezeteknek, 
mindenekelőtt a VOSZ-nak (Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetsége). Fiókokat 
nyitottak hazánkban is a Big Five (Arthur 
Andersen, PWC, KPMG, Deloitte és az 
Ernst and Young) nemzetközi könyvvizsgáló 
cégek. Még a rendszerváltás előtt, 1986-ban 
megalakult a Pénzügykutató Zrt., az 1968-
ban létrehozott  gazdasági reformműhelynek, 
a Pénzügykutatási Intézetnek szellemi örökö-
seként. Tevékenysége elsősorban az empiri-
kus vállalat- és intézménykutatásra, a privati-
záció döntési rendjének és kö vetkezményeinek, 
a bankrendszer átalakulásának és az egyes 
kormányzati szervek működésének vizsgála-
tára terjedt ki. A KSH áttért a piacgazdaság 
statisztikájára, a hivatalon belül megalakult a 
Népességkutató Intézet, amely az ország né-
pességszámának alakulását figyeli és elemzi. 
Az ágazati minisztériumok helyébe funkcio-
nális minisztériumok léptek. Az állami tulaj-
don „felszámolására” létrejött az Állami Va-
gyonügynökség (ÁVÜ), majd az Állami Pri-
vatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.). Az 
adórendszert átalakítottuk, még a rendszer-
váltás előtt, 1988-ban bevezettük a személyi 
jövedelemadót és a társasági adót. 1989-ben 
a politikai rendszerünk átalakult többpárt-
rendszerré. Túlsúlyba kerültek a gaz dálkodási 
szervezetek, tevékenységük kutatása és okta-
tása, ami persze nem jelenti azt, hogy meg is 
elégedhetnénk színvonalukkal. Vagyis válla-
latgazdálkodási és politikai szinten viszonylag 
rövid idő alatt sikerült kialakítani a tőkés 
szervezeti és intézményi struktúrát a magyar 
gazdaságban, ami kitűnő alapul szol gálhatott 
volna egy sikeres nemzeti fejlődéshez.6 Ami 

5 De erre semmi alapot nem adott az az érvelés, hogy 
„aki érti, az kutatja, aki nem, az tanítja”. 

miatt ez nem teljesedhetett ki, szerintem, az 
a diplomáciai kudarc volt, hogy nem tudtuk 
elérni, hogy az államadósság egy részét elen-
gedjék, vagy visszafizetését átütemezzék, és 
mindezt tetézte a privatizáció elkapkodása, a 
jogszabályi környezet hiánya, az ÁVÜ rövid-
látó, hozzá nem értő tevékenysége a rendszer-
váltást követő euforikus hangu latban. Volt 
egy jól kiépített tőkés intézményi rendsze-
rünk, de nem volt mit irányítania, mivel nem 
volt, vagy minimálisra szűkült a magyar tu-
lajdonú gazdaság.7

Az 1990-es években a gazdálkodási és a 
közgazdaság-tudományi ismeretek oktatása 
túlzott mértékben decentralizálódott, hason-
lóan a többi tudományterülethez – nem kis 
szerepet vállalt ebben a Világbank –, ami a 
magyar felsőoktatás jelentős átalakulását 
eredményezte. Eltörölték az egyetemi dokto-
ri címet, a kandidátusi fokozat helyébe lépett 
az egyetemi PhD, az MTA doktora cím mel-
lett pedig előírták az egyetemek által adomá-
nyozott Dr. Habil cím megszerzését8 is az 
egyetemi tanári pályázatokhoz, aminek elbí-
rálását a MAB (Magyar Felsőoktatási Akkre-
ditációs Bizottság) végzi, a kinevezést pedig 
a köztársasági elnök szentesíti. Az egyetemek 
a korábbi ágazati struktúra helyett a funkci-
onális tagozódás szerint alakították ki tanszé-

keiket. Anyagi és humán erőforrások nélkül 
hoztak létre üzemgazdasági ismereteket ok-
tató karokat, megelőlegezve maguknak a 
gaz dálkodástudomány elnevezést a különbö-
ző egyetemeken és főiskolákon. Intercity 
professzorok szelték/szelik keresztül-kasul az 
országot, hogy az újonnan létrehozott intéz-
mények felsőoktatási akkreditációját bizto-
sítsák. Az üzleti világ hirtelen beáramlása azt 
eredményezte, hogy mindenki közgazdász 
akart lenni. Kirívó módon ebben látták biz-
tos jövőjüket a vidéki tanítóképzők is, amikor 
hirtelen átszervezték magukat gazdasági főis-
kolákká. Támogatásuk valamennyi kormány-
nak jelentős számú szavazatot hozott. A libe-
rális szemlélet, a piaci igények reális felméré-
sének hiánya, a gazdasági képzés iránti nagy 
kereslet rövid időn belül hihetetlen deformá-
ciókhoz vezetett: sok egyetemen kellő számú 
és felkészültségű hallgató hiányában nem 
indultak el szakok, leginkább a természettu-
dományos képzés területén, miközben a 
köz gazdászképzésben részt vevők száma az 
egekben járt. Ebben a nagy igyekezetben az 
addigi felsőfokú technikumokban vagy jobb 
esetben a főiskolai képzésben megszerezhető 
ismereteket egyetemi rangra emelték (mivel 
így nagyobb állami támogatáshoz jutottak), 
ami egyre nagyobb súlyt kapott, amit még 

6 Ez az értékelés csak az intézményekre vonatkozik, ám 
annyit megjegyeznék, hogy a gazdasági veze tők több-
sége nem értette sem a makro- sem a mikroökonó-
miai folyamatok működését egy tőkés gazdaságban.

7 A 90-es évek második felében a nemzetstratégiai szem-
pontból rendkívül fontos, önkormányzati tulajdon-
ban levő közszolgáltató cégek (gáz, víz, áram, csatorna 
stb.) is külföldi vállalatokhoz kerültek. 

8 Kezdetben, az 1990-es években itt sem volt egyértelmű 
a követelmény: az egyetemi tanári kinevezésekhez 
elegendő volt a Dr. Habil cím megszerzése is (voltak/
vannak olyanok is, akiknek még ez sem kellett). Az 
akkori tudománypolitika azt hirdette, hogy ez a cím 

váltja fel az akadémiai doktori címet: ezért sokan nem 
is nyújtották be pályázatukat a DSc cím elnyerésére. 
Ebben a vákuumban sokan jutottak alacsony telje-
sítménnyel, nemzetközi publikációk hiányában is 
professzori kinevezéshez. Ezt tovább tetézték és tetézik 
mind a mai napig az egyetemek habilitációs követel-
ményei közötti óriási különbségek, amit a MAB nem 
vesz figyelembe. Ezért sok oktató nem a saját egyete-
mén, hanem az alacsonyabb követelményeket előíró 
egyetemeken habilitál(t), de a saját egyetemükön fo-
lyamodott(dik) egyetemi tanári kinevezésért. Ezen 
segít, ha a Dr. Habil cím mellett a MAB szigorúan 
megköveteli az MTA doktora címet is.
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tovább növelt, hogy képzésükben a nehezebb 
közgazdasági elméleti és módszertani ismere-
tek oktatását a minimálisra szorították le. 
Finoman fogalmazva, ez a tömeges oktatás 
nem tett jót a színvonalnak, az elméleti kuta-
tásokat „leértékelte” az üzleti technikák be-
vezetése, amin csak tovább rontott a bolognai 
rendszer és anomáliái, különösen bevezetésé-
nek hibái. Egyes gazdálkodástudományi 
karok már önállósodásról beszélnek Business 
School néven, figyelmen kívül hagyva, hogy 
még az erősen profitorientált Ivy League-ba 
tartozó amerikai egyetemek sem kívánják 
leépíteni a veszteséges közgazdasági karaikat, 
sőt, növelik az együttműködésüket a Business 
Schooljaikkal.9 Ugyanis helyesen látják, hogy 
a gazdálkodási ismereteket (tanokat) be kell 
ágyazni a közgazdaság-tudomány rendszerébe, 
az adott ország mikro- és makrostruktúrájába, 
pénzügyi rendszerébe.10 Egyébként ez utóbbit 
követte korábban az MKKE is, de mellette 
több felsőfokú technikum és főiskola is kivá-
lóan oktatta a szocialista szervezési, pénzügyi, 
számviteli, kül- és belkereskedelmi és vendég-
látóipari ismereteket, azaz pusztán az „üzleti” 
technikákat,11 amire komoly kereslet is volt, 

és a „piacosított” változataira van ma is.12 A 
szovjet rendszerben is elkülönítették a kétfé-
le képzést nyújtó intézményeket insztyitut és 
unyiverszityét megjelölésekkel. Az amerikai 
rendszer nyíltan, egészen a mai napig felvállal-
ja a minőségi különbséget a college, illetve 
uni versity elnevezéssel, csakúgy, mint a német 
hochschule és universität intézmények.         

Ha a politika szempontjából nézzük a 
közgazdaság-tudományt, akkor azt látjuk, 
hogy mind idehaza, mind a fejlett piacgazda-
ságokban a gazdálkodástudományt preferál-
ják, szemben a közgazdaság-tudománnyal. 
Ezt el is lehet fogadni, hiszen a politika elsősor-
ban a gazdaság teljesítményének növelésében 
érdekelt. Ezt tovább erősítheti a nemzetközi 
tendencia is, ami abban jelenik meg, hogy a 
nyugati egyetemeken is kisebb súlya van az 

„economics” képzésnek a „business” képzéssel 
szemben. De a kutatás területén nem ez a 
helyzet.  A közgazdaság-tudomány – értel-
mezésem szerint – olyan, a gazdaság egészére 
vonatkozó elméleti kérdések kutatásával fog-
lalkozik, most eltekintve a különböző isko-
láktól, amelyek realizációi csak hosszabb tá-
von várhatók, vagyis csak később nyerhetnek 

9 Érdemes lenne egy összehasonlító tanulmányt írni a 
felzárkózást elősegítően arról, hogy mit kutatnak, 
oktatnak, és milyen matematikai szimulációs módsze-
rekkel az amerikai Business Schoolok és mit idehaza, 
a gazdálkodástudományi képzésben.

10 Itt hangsúlyozandó, hogy a magyar gazdaság mikro- 
és makrostruktúrájába, amire nyilván önmagukban 
alkalmatlanok az amerikai mikro- és makroökonómiai 
tankönyvek.

11 E főiskolákon végzettek kitűnően megfeleltek az em-
pirikus, adminisztratív feladatok végzésére a nagyvál-
lalatoknál és az egyes főhatóságoknál. E főiskolákat 
a praktikus főiskolai szakképzést nyújtó BGF-be 
(Bu dapesti Gazdasági Főiskola) integrálták, ami nek 
hatékonyságával itt nem foglalkozom. Megjegyzem, 
hogy a BGF képzési struk túrája, praktikus szakképzése 
nem kompatibilis a Corvinus közgaz dasági karainak 

képzésével, a mester-, illetve a PhD-képzéséhez 
semmiképpen sem illeszthető alapképzésként. 

12 Anélkül, hogy belemennék a részletekbe, megjegyzem, 
hogy a műszaki tudományok területén is hasonló 
volt a helyzet: a Kandó Kálmán, a Bánki Donát, a 
Könnyű- és Textilipari Főiskolák kitűnő gyakorlati 
képzést adtak, végzőseik a szakmunkások és az alap- és 
alkalmazotti kutatást is végző mérnökök között he-
lyezkedtek el. Nagy reputációval rendelkező főiskolák 
voltak, ahová csak nagyon magas pontszámmal le-
hetett bekerülni. Összevonásuk a Budapesti Műszaki 
Főiskolába, majd, kiegészítve a Keleti Károly Gazda-
sági és Neumann János Informatikai Karokkal, egye-
temmé történő minősítésük Óbudai Egyetem néven, 
valamint értékelésük a BME-vel (Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem) együtt, külön 
tanulmányt érdemel a műszaki értelmiség tollából.

alkalmazást a gazdaság működésének haté-
konyabbá tételében, azaz eredményei csak 
később realizálódnak. Viszont kutatásait, 
egyetemi műhelyeit nem támogatni további 
lemaradást jelentene a nemzetközi színvonal-
tól. Ma még sokan vannak a közgazdaság-tu-
domány területén, akik vagy saját erőből, vagy 
komolyabb külföldi ösztöndíjak (Ford, Mon-
busho, Giovanni Agnelli, Fulbright, Erasmus 
stb.), vagy a külföldön megszerzett PhD-fo-
kozat segítségével felzárkóztak a nemzetközi 
színvonalhoz. Kár lenne hagyni, hogy ez a 
nemzeti szellemi vagyon veszendőbe menjen!13

Van egy másik, s talán az előbbinél is 
nyomósabb érv: a gazdaság működtetése, ami 
miatt a közgazdaság-tudomány, a „társada-
lomtudományok királynőjének” támogatása 
nemzetstratégiai szempontból is fontos. Le-
gyünk őszinték, az elmúlt húsz évben a ma-
gyar gazdaság irányítása sok rossz döntéssel 
botladozott,14 kezdetben tipikusan a trial and 
error elven működött a megfelelő piacgazda-
sági ismeretek és még inkább a tapasztalatok 
hiányában. Mára a világgazdasági folyamatok 
rendkívül bonyolulttá váltak, a gazdasági ver-
seny élesebb lett. Magyarország, megőrizve 
szuverenitását, csak akkor lehet sikeres e kör-
nyezetben, ha a gazdasági döntéseket közgaz-
daságilag megalapozottan hozza, és a politiku-
sok ebben támaszkodnak a tudomány ered-
ményeire is. Ehhez viszont ma már elenged-
hetetlen a politikusok, a parlamenti képvise-

lők, a kormánytestületek és tanácsadóik köz-
gazdasági felkészültsége. Ezért örömmel 
üdvözöljük az olyan kezdeményezéseket az 
egyes politikusok részéről, hogy megkövetel-
nék, hogy a parlamenti képviselőktől és ta-
nácsadóiktól a felsőfokú végzettséget. Felelős 
és az ország sorsáért elkötelezett parlamenti 
képviselőkre van most szükség. Ma jó néhány 
parlamenti politikusunknak, mint nyilatko-
zataikból kiderül, kevés az ismerete a fiskális 
és a monetáris politikáról, nem is beszélve 
ezek eszközeiről, mint például az adó, a hitel, 
a kamat, az árfolyam stb. szerepéről. Szerin-
tem ahhoz, hogy hazánk valóban sikeres or-
szág legyen, minden szinten szükséges a köz-
gazdasági és a pénzügyi kultúra emelése. 

2. Hogyan mozdítható ki 
a magyar közgazdaságtudomány 
a holtpontjából?

Pár hónapja egyik vezető politiku sunk azt 
nyi latkozta, hogy az akadémiai életben még 
nem történt meg az igazi rendszerváltás. (Hogy 
ebben milyen szerepe volt a rendszerváltás 
ide jén regnáló MTA elnöknek, arról minden-
féle legendák keringenek, de most nem ez a 
lényeg.) Azt hiszem, nem járt messze az igaz-
ságtól: egyetemeink, tisztelet a kivételnek, még 
mindig félfeudális rend szerben működnek, 
nincs egészséges vezetésváltás a tanszékek, in-
tézetek élén, még mindig nem a szakmai, fő leg 
kutatási teljesítmény áll az első helyen a pozí-
ciókban és a tudományos rangok odaítélésé-
ben, rendkívül különbözőek a habilitációs 
követelmények az egyes egyetemeken, a 
kap csolati tőke talán az akadémiai szférában 
működik leginkább stb.. Ezek az állapotok 
pedig gá tolják a tiszta versenyt, a korrekt mi-
nősítéseket, lefékezik az újabb ismeretek 
beáramlá sát, a nemzetközi szinthez történő 
felzárkózást, ami láncreakcióként a korhatár 

13 Itt az ország gazdasági lehetőségei szerinti támogatásra 
gondolok. Idehaza sokan a realitásokat figyelmen 
kívül hagyva Japán és Dél-Korea példájára hivatkoz-
nak! Megjegyzem, hogy hibásan, mert e két nemzet 
is csak akkor kezdte el államilag komolyabban támo-
gatni az egyetemi oktatást, amikor gazdaságilag már 
a topra érkeztek, akkortól erősítették egymást a gaz-
daság és az oktatás externáliái.

14 A hibás döntések főleg a monetáris és fiskális politika 
terén jelentkeztek.
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tovább növelt, hogy képzésükben a nehezebb 
közgazdasági elméleti és módszertani ismere-
tek oktatását a minimálisra szorították le. 
Finoman fogalmazva, ez a tömeges oktatás 
nem tett jót a színvonalnak, az elméleti kuta-
tásokat „leértékelte” az üzleti technikák be-
vezetése, amin csak tovább rontott a bolognai 
rendszer és anomáliái, különösen bevezetésé-
nek hibái. Egyes gazdálkodástudományi 
karok már önállósodásról beszélnek Business 
School néven, figyelmen kívül hagyva, hogy 
még az erősen profitorientált Ivy League-ba 
tartozó amerikai egyetemek sem kívánják 
leépíteni a veszteséges közgazdasági karaikat, 
sőt, növelik az együttműködésüket a Business 
Schooljaikkal.9 Ugyanis helyesen látják, hogy 
a gazdálkodási ismereteket (tanokat) be kell 
ágyazni a közgazdaság-tudomány rendszerébe, 
az adott ország mikro- és makrostruktúrájába, 
pénzügyi rendszerébe.10 Egyébként ez utóbbit 
követte korábban az MKKE is, de mellette 
több felsőfokú technikum és főiskola is kivá-
lóan oktatta a szocialista szervezési, pénzügyi, 
számviteli, kül- és belkereskedelmi és vendég-
látóipari ismereteket, azaz pusztán az „üzleti” 
technikákat,11 amire komoly kereslet is volt, 

és a „piacosított” változataira van ma is.12 A 
szovjet rendszerben is elkülönítették a kétfé-
le képzést nyújtó intézményeket insztyitut és 
unyiverszityét megjelölésekkel. Az amerikai 
rendszer nyíltan, egészen a mai napig felvállal-
ja a minőségi különbséget a college, illetve 
uni versity elnevezéssel, csakúgy, mint a német 
hochschule és universität intézmények.         

Ha a politika szempontjából nézzük a 
közgazdaság-tudományt, akkor azt látjuk, 
hogy mind idehaza, mind a fejlett piacgazda-
ságokban a gazdálkodástudományt preferál-
ják, szemben a közgazdaság-tudománnyal. 
Ezt el is lehet fogadni, hiszen a politika elsősor-
ban a gazdaság teljesítményének növelésében 
érdekelt. Ezt tovább erősítheti a nemzetközi 
tendencia is, ami abban jelenik meg, hogy a 
nyugati egyetemeken is kisebb súlya van az 

„economics” képzésnek a „business” képzéssel 
szemben. De a kutatás területén nem ez a 
helyzet.  A közgazdaság-tudomány – értel-
mezésem szerint – olyan, a gazdaság egészére 
vonatkozó elméleti kérdések kutatásával fog-
lalkozik, most eltekintve a különböző isko-
láktól, amelyek realizációi csak hosszabb tá-
von várhatók, vagyis csak később nyerhetnek 

9 Érdemes lenne egy összehasonlító tanulmányt írni a 
felzárkózást elősegítően arról, hogy mit kutatnak, 
oktatnak, és milyen matematikai szimulációs módsze-
rekkel az amerikai Business Schoolok és mit idehaza, 
a gazdálkodástudományi képzésben.

10 Itt hangsúlyozandó, hogy a magyar gazdaság mikro- 
és makrostruktúrájába, amire nyilván önmagukban 
alkalmatlanok az amerikai mikro- és makroökonómiai 
tankönyvek.

11 E főiskolákon végzettek kitűnően megfeleltek az em-
pirikus, adminisztratív feladatok végzésére a nagyvál-
lalatoknál és az egyes főhatóságoknál. E főiskolákat 
a praktikus főiskolai szakképzést nyújtó BGF-be 
(Bu dapesti Gazdasági Főiskola) integrálták, ami nek 
hatékonyságával itt nem foglalkozom. Megjegyzem, 
hogy a BGF képzési struk túrája, praktikus szakképzése 
nem kompatibilis a Corvinus közgaz dasági karainak 

képzésével, a mester-, illetve a PhD-képzéséhez 
semmiképpen sem illeszthető alapképzésként. 

12 Anélkül, hogy belemennék a részletekbe, megjegyzem, 
hogy a műszaki tudományok területén is hasonló 
volt a helyzet: a Kandó Kálmán, a Bánki Donát, a 
Könnyű- és Textilipari Főiskolák kitűnő gyakorlati 
képzést adtak, végzőseik a szakmunkások és az alap- és 
alkalmazotti kutatást is végző mérnökök között he-
lyezkedtek el. Nagy reputációval rendelkező főiskolák 
voltak, ahová csak nagyon magas pontszámmal le-
hetett bekerülni. Összevonásuk a Budapesti Műszaki 
Főiskolába, majd, kiegészítve a Keleti Károly Gazda-
sági és Neumann János Informatikai Karokkal, egye-
temmé történő minősítésük Óbudai Egyetem néven, 
valamint értékelésük a BME-vel (Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem) együtt, külön 
tanulmányt érdemel a műszaki értelmiség tollából.

alkalmazást a gazdaság működésének haté-
konyabbá tételében, azaz eredményei csak 
később realizálódnak. Viszont kutatásait, 
egyetemi műhelyeit nem támogatni további 
lemaradást jelentene a nemzetközi színvonal-
tól. Ma még sokan vannak a közgazdaság-tu-
domány területén, akik vagy saját erőből, vagy 
komolyabb külföldi ösztöndíjak (Ford, Mon-
busho, Giovanni Agnelli, Fulbright, Erasmus 
stb.), vagy a külföldön megszerzett PhD-fo-
kozat segítségével felzárkóztak a nemzetközi 
színvonalhoz. Kár lenne hagyni, hogy ez a 
nemzeti szellemi vagyon veszendőbe menjen!13

Van egy másik, s talán az előbbinél is 
nyomósabb érv: a gazdaság működtetése, ami 
miatt a közgazdaság-tudomány, a „társada-
lomtudományok királynőjének” támogatása 
nemzetstratégiai szempontból is fontos. Le-
gyünk őszinték, az elmúlt húsz évben a ma-
gyar gazdaság irányítása sok rossz döntéssel 
botladozott,14 kezdetben tipikusan a trial and 
error elven működött a megfelelő piacgazda-
sági ismeretek és még inkább a tapasztalatok 
hiányában. Mára a világgazdasági folyamatok 
rendkívül bonyolulttá váltak, a gazdasági ver-
seny élesebb lett. Magyarország, megőrizve 
szuverenitását, csak akkor lehet sikeres e kör-
nyezetben, ha a gazdasági döntéseket közgaz-
daságilag megalapozottan hozza, és a politiku-
sok ebben támaszkodnak a tudomány ered-
ményeire is. Ehhez viszont ma már elenged-
hetetlen a politikusok, a parlamenti képvise-

lők, a kormánytestületek és tanácsadóik köz-
gazdasági felkészültsége. Ezért örömmel 
üdvözöljük az olyan kezdeményezéseket az 
egyes politikusok részéről, hogy megkövetel-
nék, hogy a parlamenti képviselőktől és ta-
nácsadóiktól a felsőfokú végzettséget. Felelős 
és az ország sorsáért elkötelezett parlamenti 
képviselőkre van most szükség. Ma jó néhány 
parlamenti politikusunknak, mint nyilatko-
zataikból kiderül, kevés az ismerete a fiskális 
és a monetáris politikáról, nem is beszélve 
ezek eszközeiről, mint például az adó, a hitel, 
a kamat, az árfolyam stb. szerepéről. Szerin-
tem ahhoz, hogy hazánk valóban sikeres or-
szág legyen, minden szinten szükséges a köz-
gazdasági és a pénzügyi kultúra emelése. 

2. Hogyan mozdítható ki 
a magyar közgazdaságtudomány 
a holtpontjából?

Pár hónapja egyik vezető politiku sunk azt 
nyi latkozta, hogy az akadémiai életben még 
nem történt meg az igazi rendszerváltás. (Hogy 
ebben milyen szerepe volt a rendszerváltás 
ide jén regnáló MTA elnöknek, arról minden-
féle legendák keringenek, de most nem ez a 
lényeg.) Azt hiszem, nem járt messze az igaz-
ságtól: egyetemeink, tisztelet a kivételnek, még 
mindig félfeudális rend szerben működnek, 
nincs egészséges vezetésváltás a tanszékek, in-
tézetek élén, még mindig nem a szakmai, fő leg 
kutatási teljesítmény áll az első helyen a pozí-
ciókban és a tudományos rangok odaítélésé-
ben, rendkívül különbözőek a habilitációs 
követelmények az egyes egyetemeken, a 
kap csolati tőke talán az akadémiai szférában 
működik leginkább stb.. Ezek az állapotok 
pedig gá tolják a tiszta versenyt, a korrekt mi-
nősítéseket, lefékezik az újabb ismeretek 
beáramlá sát, a nemzetközi szinthez történő 
felzárkózást, ami láncreakcióként a korhatár 

13 Itt az ország gazdasági lehetőségei szerinti támogatásra 
gondolok. Idehaza sokan a realitásokat figyelmen 
kívül hagyva Japán és Dél-Korea példájára hivatkoz-
nak! Megjegyzem, hogy hibásan, mert e két nemzet 
is csak akkor kezdte el államilag komolyabban támo-
gatni az egyetemi oktatást, amikor gazdaságilag már 
a topra érkeztek, akkortól erősítették egymást a gaz-
daság és az oktatás externáliái.

14 A hibás döntések főleg a monetáris és fiskális politika 
terén jelentkeztek.
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elérésével az újabb vezetők kiválasztásában 
szükségképpen a kontraszelekciós elvet juttat-
ja érvényre. Egyetemeink többségén alig van 
ku tató szeminárium, még mindig kevés 
oktató kapcsolódik be a nemzetközi tudo-
mányos vérkeringésbe. Továbbra is él még az 
a szocializmusban kialakult téves hit, hogy a 
vezető ab ovo a legtöbb tudással rendelkezik, 
miközben sok esetben a fejlődés kerékkötője.  
Bebizonyosodott, hogy az egyetemi vezetők-
nek minden szinten megfelelő hazai és nem-
zetközi akadémiai reputációval kell rendel-
kezniük az adott egység sikeres működteté-
séhez. Ez az állóvíz az egyes szakokon a reál-
gazdasági folyamatok 20–25 évvel ezelőtti 
sta tikus ismereteit megmerevítette, a pénzügyi 
és a piaci folyamatokat nem integrálta kellő-
képpen sem a kutatásban, sem az oktatásban. 
Pedig ma erről szól a mainstream közgazdaság 
tudomány: a pénzügyi szféra, a monetáris és 
fiskális politika, a hitelpolitika, az adósságál-
lomány, a munkaerőpiac stb. és ezek össze-
függése, dinamikája a gazdasági növekedéssel, 
még általánosabban a reálszférá val a globali-
záció világában. Viszont egye temeinken je-
lentős számú olyan oktató van, akik a prog-
resszió irányában kutatnak, de az „állóvíz” 
miatt kevés a befolyásuk, hogy mind a kuta-
tás, mind az oktatás megújuljon és a piaci 
igényekhez igazodjon. Örvendetesen sok fia tal, 
ambiciózus kutatónk és ok tatónk van, akik a 
különböző generációk kö zötti egészséges 
együttműködés és szakmai fórumok, testüle-
tek hiányában egyedül indítanak kurzusokat, 
ami jó, de az egyes szakok esetében nem ered-
ményez egymásra épülő tantár gyi struk túrát. 
(Sokban hasonló a helyzet a középiskolákhoz, 
ahol szak mai felügyelet nél kül oktatnak a taná-
rok.) A konszenzuson ala puló oktatás és az 
ok tatók egyetemük iránt érzett nagyfokú lo-
jalitása eléréséhez elsősorban belső strukturá-

lis tartalmi re form szükséges mind a szakok, 
mind a tantárgyi struktúrák, és ezzel összefüg-
gésben a tanszékek szorosabb kooperációja, 
összevonásuk, esetenként meg szüntetésük 
tekintetében. Az nem segít, ha azon vitatko-
zunk, hogy mi van az amerikai egyetemeken.    

Az egyetemeken belül szükséges a meg-
újulás, ami az egyetem iránti és ezzel a hazai 
tudomány nemzetközi szintre történő eme-
lése melletti elkötelezettség hiányában az 
egyetemi autonómia keretében nehezen tör 
utat magának. Ezt érzékelték a felsőoktatás 
jelenlegi vezetői is, amikor a felsőoktatás át-
alakításában a kancellária bevezetését sürge-
tik: „a két évtizede működő nem kellően ha-
tékony és nem minőségelvű központi terve-
zésen és kijárásos lobbizáson, valamint kézi 
vezérlésen és osztogatáson alapuló régi finan-
szírozási rendszer leváltására” (Felsőoktatás 
átalakítása, 2013). A szándék világos: állami 
pénztámogatással előmozdítani a magyar 
felsőoktatás nemzetközi szintre történő emel-
kedését. Kérdés, hogy lehet-e csak gazdasági 
kényszerrel elérni egyetemeink kutatási és 
oktatási színvonalának növekedését? Ebben 
meglehetősen szkeptikus vagyok. 

A differenciált állami támogatáshoz a 
felsőoktatás államtitkársága a felsőfokú okta-
tási intézményeket a következő kategóriákba 
kívánja sorolni: (1) Nemzeti Tudományegye-
temek; (2) Szakegyetemek; (3) Szakfőiskolák; 
(4) Helyi, illetve kistérségi főiskolák.

A magyar Felsőoktatási Törvény (2011. évi 
CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 4 (1)) sze-
rint az egyetem olyan felsőoktatási intézmény, 
amelynek „…alap-tevékenysége az oktatás, a 
tudományos kutatás, a művészeti alkotó te-
vékenység.” E definíció szerint a tudomány-
egyetem és a szakegyetem megkülönböztetés 
értelmét veszíti, hiszen az egyetemnek gya-
korolnia kell mind az oktatást, mind a tudo-

mányos kutatást. A félrevezető nomenklatú-
ra szerinti megkülönböztetés kritériuma 
persze nem etimológiai volt, mint később 
kiderül a vitaanyagból, hanem hogy az egye-
tem képes-e 2020-ra bekerülni a nemzetközi 
rangsor TOP 200-as listájába. Arról nem tesz 
említést a vitaanyag, hogy melyik nemzetkö-
zi rangsort fogadja el, de e besorolással meg-
merevíteni a hazai oktatási intézmények tá-
mogatását, meglehetősen merész elképzelés. 
Arról nem is beszélve, hogy e „látnoki” beso-
rolással nemcsak kellőképpen ösztönző állami 
támogatást, de még esélyt sem kapnak a 
szak egyetemek, hogy oktatóik tudományos 
teljesítménye alapján átkerüljenek a tudo-
mányegyetem kategóriába. Az egyes besorolá-
sok közötti átjárást nem említi a vitaanyag, 
így azt sem, hogy ha valamely intézményt a 
tudományegyetemek közé sorolnak, és 2020-
ban mégsem kerül be a TOP 200-as listába, 
akkor mi lesz vele. Vissza kell fizetnie a támo-
gatásbeli differenciát? További értelmezésbe-
li zavarokat okozhat az az elképzelés is, hogy 
az egyetemek karait is kategori zálják aszerint, 
hogy „akadémiai” vagy „prak tikus” jellegű 
képzéseket folytatnak, sőt az egyes képzési 
programokat, szakokat be kell sorolni az 
MTA tudományterületi szakosodá sa szerinti 
csoportba. Vajon valóban szétválasztható az 
akadémiai és a praktikus képzés? Hiszen az 
elméletet és gyakorlati felhasználását (prakti-
kumot) együtt kell oktatnia minden egyetem-
nek, ha az oktatás valóban egyetemi szintű! 
De említhetném az MTA közgazdaság-tudo-
mány területi tudománycsoportjait is példa-
ként, amely a közelmúltban került elfogadás-
ra, de nem egyöntetű jó váhagyással. Már most 
borítékolni lehet, hogy a besorolások rend-
kívül sok vitát és aggályt vetnek majd fel.

A szakfőiskola és a helyi, kistérségi főisko-
la megkülönböztetés világos: amíg az előbbi-

ek egy szűkebb képzési és tudományos tevé-
kenységet folytatnak, addig az utóbbiak helyi 
közösségi és vidékfejlesztési ismereteket ok-
tatnak. Kérdés, hogy az utóbbiak nevezhe-
tők-e főiskolának vagy a felsőfokú techniku-
mok megjelölés illene rájuk jobban.

Az intézmények besorolás szerinti egyre 
kisebb állami támogatása mögött, persze egy 
olyan politikai szándék is meghúzódik, hogy 
normalizáljuk a magyar felsőoktatási rend-
szert: az elhamarkodott döntéssel alapított, 
sem anyagi forrással, sem helyi oktatói karral, 
sőt mára már elég számú hallgatóval sem 
rendelkező vidéki főiskolákat zárjuk be. Ez 
valóban egy rendkívül kényes politikai kérdés, 
mert a vidéki városok foggal-körömmel ra-
gaszkodnak oktatási intézményükhöz. Ez 
külön rangot ad városuknak, de sok esetben 
komoly munkalehetőséget is biztosít a helyi 
lakosoknak a központi állami támogatásból.

A „hogyan zárjuk vissza a szellemet a 
palackba” vitában a számomra eddig legszim-
patikusabb választ a MAB adta. Az oktatás 
hatékonyságát az emelt szintű érettségi meg-
követelésében látja. Az egyetemek besorolásá-
ban nem tenne különbséget, viszont a főis-
kolák mellett, bölcsen, elfogadhatónak tartja 
a közösségi főiskolákat bizonyos feltételekkel. 
Egyetem lehet minden olyan intézmény, 
amely alap-, mester- és PhD-képzésben meg-
felel az akkreditációs követelményeknek. A 
főiskolák képzésében az alapképzés a domi-
náns, és csak kivételes esetben folytathatnak 
mesterképzést is. A közösségi főiskolák csak 
felsőfokú szakképzést (OKJ-st) folytathatnak, 
és csak kivételes esetekben alapképzést. A 
MAB egyértelműen fogalmaz a beosztásban 
is: egyetemi tanár csak az egyetemre nevez-
hető ki, míg a főiskolákra csak főiskolai taná-
rok. Az első számú vezetők pedig a rektor és 
a főiskolai igazgató. Vagyis az egyes intézmé-
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elérésével az újabb vezetők kiválasztásában 
szükségképpen a kontraszelekciós elvet juttat-
ja érvényre. Egyetemeink többségén alig van 
ku tató szeminárium, még mindig kevés 
oktató kapcsolódik be a nemzetközi tudo-
mányos vérkeringésbe. Továbbra is él még az 
a szocializmusban kialakult téves hit, hogy a 
vezető ab ovo a legtöbb tudással rendelkezik, 
miközben sok esetben a fejlődés kerékkötője.  
Bebizonyosodott, hogy az egyetemi vezetők-
nek minden szinten megfelelő hazai és nem-
zetközi akadémiai reputációval kell rendel-
kezniük az adott egység sikeres működteté-
séhez. Ez az állóvíz az egyes szakokon a reál-
gazdasági folyamatok 20–25 évvel ezelőtti 
sta tikus ismereteit megmerevítette, a pénzügyi 
és a piaci folyamatokat nem integrálta kellő-
képpen sem a kutatásban, sem az oktatásban. 
Pedig ma erről szól a mainstream közgazdaság 
tudomány: a pénzügyi szféra, a monetáris és 
fiskális politika, a hitelpolitika, az adósságál-
lomány, a munkaerőpiac stb. és ezek össze-
függése, dinamikája a gazdasági növekedéssel, 
még általánosabban a reálszférá val a globali-
záció világában. Viszont egye temeinken je-
lentős számú olyan oktató van, akik a prog-
resszió irányában kutatnak, de az „állóvíz” 
miatt kevés a befolyásuk, hogy mind a kuta-
tás, mind az oktatás megújuljon és a piaci 
igényekhez igazodjon. Örvendetesen sok fia tal, 
ambiciózus kutatónk és ok tatónk van, akik a 
különböző generációk kö zötti egészséges 
együttműködés és szakmai fórumok, testüle-
tek hiányában egyedül indítanak kurzusokat, 
ami jó, de az egyes szakok esetében nem ered-
ményez egymásra épülő tantár gyi struk túrát. 
(Sokban hasonló a helyzet a középiskolákhoz, 
ahol szak mai felügyelet nél kül oktatnak a taná-
rok.) A konszenzuson ala puló oktatás és az 
ok tatók egyetemük iránt érzett nagyfokú lo-
jalitása eléréséhez elsősorban belső strukturá-

lis tartalmi re form szükséges mind a szakok, 
mind a tantárgyi struktúrák, és ezzel összefüg-
gésben a tanszékek szorosabb kooperációja, 
összevonásuk, esetenként meg szüntetésük 
tekintetében. Az nem segít, ha azon vitatko-
zunk, hogy mi van az amerikai egyetemeken.    

Az egyetemeken belül szükséges a meg-
újulás, ami az egyetem iránti és ezzel a hazai 
tudomány nemzetközi szintre történő eme-
lése melletti elkötelezettség hiányában az 
egyetemi autonómia keretében nehezen tör 
utat magának. Ezt érzékelték a felsőoktatás 
jelenlegi vezetői is, amikor a felsőoktatás át-
alakításában a kancellária bevezetését sürge-
tik: „a két évtizede működő nem kellően ha-
tékony és nem minőségelvű központi terve-
zésen és kijárásos lobbizáson, valamint kézi 
vezérlésen és osztogatáson alapuló régi finan-
szírozási rendszer leváltására” (Felsőoktatás 
átalakítása, 2013). A szándék világos: állami 
pénztámogatással előmozdítani a magyar 
felsőoktatás nemzetközi szintre történő emel-
kedését. Kérdés, hogy lehet-e csak gazdasági 
kényszerrel elérni egyetemeink kutatási és 
oktatási színvonalának növekedését? Ebben 
meglehetősen szkeptikus vagyok. 

A differenciált állami támogatáshoz a 
felsőoktatás államtitkársága a felsőfokú okta-
tási intézményeket a következő kategóriákba 
kívánja sorolni: (1) Nemzeti Tudományegye-
temek; (2) Szakegyetemek; (3) Szakfőiskolák; 
(4) Helyi, illetve kistérségi főiskolák.

A magyar Felsőoktatási Törvény (2011. évi 
CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 4 (1)) sze-
rint az egyetem olyan felsőoktatási intézmény, 
amelynek „…alap-tevékenysége az oktatás, a 
tudományos kutatás, a művészeti alkotó te-
vékenység.” E definíció szerint a tudomány-
egyetem és a szakegyetem megkülönböztetés 
értelmét veszíti, hiszen az egyetemnek gya-
korolnia kell mind az oktatást, mind a tudo-

mányos kutatást. A félrevezető nomenklatú-
ra szerinti megkülönböztetés kritériuma 
persze nem etimológiai volt, mint később 
kiderül a vitaanyagból, hanem hogy az egye-
tem képes-e 2020-ra bekerülni a nemzetközi 
rangsor TOP 200-as listájába. Arról nem tesz 
említést a vitaanyag, hogy melyik nemzetkö-
zi rangsort fogadja el, de e besorolással meg-
merevíteni a hazai oktatási intézmények tá-
mogatását, meglehetősen merész elképzelés. 
Arról nem is beszélve, hogy e „látnoki” beso-
rolással nemcsak kellőképpen ösztönző állami 
támogatást, de még esélyt sem kapnak a 
szak egyetemek, hogy oktatóik tudományos 
teljesítménye alapján átkerüljenek a tudo-
mányegyetem kategóriába. Az egyes besorolá-
sok közötti átjárást nem említi a vitaanyag, 
így azt sem, hogy ha valamely intézményt a 
tudományegyetemek közé sorolnak, és 2020-
ban mégsem kerül be a TOP 200-as listába, 
akkor mi lesz vele. Vissza kell fizetnie a támo-
gatásbeli differenciát? További értelmezésbe-
li zavarokat okozhat az az elképzelés is, hogy 
az egyetemek karait is kategori zálják aszerint, 
hogy „akadémiai” vagy „prak tikus” jellegű 
képzéseket folytatnak, sőt az egyes képzési 
programokat, szakokat be kell sorolni az 
MTA tudományterületi szakosodá sa szerinti 
csoportba. Vajon valóban szétválasztható az 
akadémiai és a praktikus képzés? Hiszen az 
elméletet és gyakorlati felhasználását (prakti-
kumot) együtt kell oktatnia minden egyetem-
nek, ha az oktatás valóban egyetemi szintű! 
De említhetném az MTA közgazdaság-tudo-
mány területi tudománycsoportjait is példa-
ként, amely a közelmúltban került elfogadás-
ra, de nem egyöntetű jó váhagyással. Már most 
borítékolni lehet, hogy a besorolások rend-
kívül sok vitát és aggályt vetnek majd fel.

A szakfőiskola és a helyi, kistérségi főisko-
la megkülönböztetés világos: amíg az előbbi-

ek egy szűkebb képzési és tudományos tevé-
kenységet folytatnak, addig az utóbbiak helyi 
közösségi és vidékfejlesztési ismereteket ok-
tatnak. Kérdés, hogy az utóbbiak nevezhe-
tők-e főiskolának vagy a felsőfokú techniku-
mok megjelölés illene rájuk jobban.

Az intézmények besorolás szerinti egyre 
kisebb állami támogatása mögött, persze egy 
olyan politikai szándék is meghúzódik, hogy 
normalizáljuk a magyar felsőoktatási rend-
szert: az elhamarkodott döntéssel alapított, 
sem anyagi forrással, sem helyi oktatói karral, 
sőt mára már elég számú hallgatóval sem 
rendelkező vidéki főiskolákat zárjuk be. Ez 
valóban egy rendkívül kényes politikai kérdés, 
mert a vidéki városok foggal-körömmel ra-
gaszkodnak oktatási intézményükhöz. Ez 
külön rangot ad városuknak, de sok esetben 
komoly munkalehetőséget is biztosít a helyi 
lakosoknak a központi állami támogatásból.

A „hogyan zárjuk vissza a szellemet a 
palackba” vitában a számomra eddig legszim-
patikusabb választ a MAB adta. Az oktatás 
hatékonyságát az emelt szintű érettségi meg-
követelésében látja. Az egyetemek besorolásá-
ban nem tenne különbséget, viszont a főis-
kolák mellett, bölcsen, elfogadhatónak tartja 
a közösségi főiskolákat bizonyos feltételekkel. 
Egyetem lehet minden olyan intézmény, 
amely alap-, mester- és PhD-képzésben meg-
felel az akkreditációs követelményeknek. A 
főiskolák képzésében az alapképzés a domi-
náns, és csak kivételes esetben folytathatnak 
mesterképzést is. A közösségi főiskolák csak 
felsőfokú szakképzést (OKJ-st) folytathatnak, 
és csak kivételes esetekben alapképzést. A 
MAB egyértelműen fogalmaz a beosztásban 
is: egyetemi tanár csak az egyetemre nevez-
hető ki, míg a főiskolákra csak főiskolai taná-
rok. Az első számú vezetők pedig a rektor és 
a főiskolai igazgató. Vagyis az egyes intézmé-
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nyeket akadémiai felkészültségük alapján 
különítik el egyetemekre és főiskolákra, és 
visszaadják az egyetemi tanár korábbi presztí-
zsét, hasonlóan a rektori címhez. 

Kétségtelen, hogy egyetemeink sokban 
különböznek egymástól a képzési és a kuta-
tási eredményeik tekintetében, ami indokolt-
tá teszi, hogy differenciált állami támogatás-
ban részesüljenek. Mely egyetemeket, karokat 
emeljük ki az első helyen a támogatás eme-
lése céljából? A kérdést szerintem egy olyan 
semleges, még aktívan kutató és széles körű 
nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező pro-
fesszorokból álló bizottságnak kell eldöntenie, 
és semmiképpen sem a Rektori Konferenciá-
nak, amely megvizsgálja, hogy milyen tudo-
mányterületeken járunk a világ élvonalában 
vagy annak közelében (matematika, bio lógia, 
génkutatás stb.), és melyek azok a területek, 
amelyek fejlesztése nemzetstratégiai szem-
pontból fontos, még ha ma nem is rendelkez-
nek olyan kutatási eredményekkel, mint az 
előbbiek. Ez utóbbiakba tartozik szerintem 
a közgazdaság-tudomány és a közszolgálati 
tudományok (hadügy, állami adminisztráció, 
külügy) is. Miután ezt eldöntöttük, lehet meg-
nézni, hogy mely egyetem, illetve karok mű-
velik legeredményesebben a kijelölt tudo-

mányterületeket, és azokat kell kiemelni 
komolyabb támogatásra. Ezzel egyidejűleg 
biztosítani kell az egyetemi oktatók egyete-
mek közötti mobilitását, a kutatás dominan-
ciáját,15 hogy valóban a legkiválóbb professzo-
rok kutassanak, és tanítsák a saját kutatási 
eredményeiket tudománytörténeti beágya-
zásban ezeken az egyetemeken és karokon, és 
szorgalmazni kell a neves külföldi professzo-
rok meghívását is.16 Semmiképpen sem kell 
előírni elvárásként a TOP 200-ba bekerülést, 
ehelyett inkább olyan kutatói légkört kell 
teremteni ezeken az egyetemeken, hogy a 
tudományos eredmények természetes mó-
don születhessenek meg. Vissza kell állítani 
az egyetemek és a professzorok presztízsét, 
megbecsülését, társadalmi elismertségét, akár 
egyesek megalapozott visszaminősítése árán 
is. A centralizált tudománydiplomáciát de-
centralizálni kell, át kell helyezni az egyete-
mekre. Egyetemeink, illetve a nemzetközi 
reputációval rendelkező professzoraink tudo-
mányos megítélésében mind a hazai, mind 
a nemzetközi kapcsolatokban félre kell tenni 
a kisszerűséget, tudományos értékeik elisme-
rését a nemzeti érdekek szolgálatába kell állí-
tani.17 Másképpen, mozgásba kell hozni 
egyetemeinket, profiltisztítással koncentrálni 

15 A szovjet tudományszervezés hibájából tanulva, vissza 
kell telepíteni a kutatást az egyetemekre, akár a ku-
tatóprofesszori státusok megduplázásával is. Ennek 
egyik eszköze lehet, ha a tudományos pályázatok 
elbírálásában prioritást kap az egyetemi státusz. Az 
akadémiai intézetek fokozatos egyetemi integrálásával 
az MTA szerepe és funkciója is megváltozik, egyes 
aka démiai privilégiumok átkerülnek a kiemelt egyete-
mekre. Vagyis közelítjük a nyugati akadémiai rend-
szert, s ezzel együtt sok vélt vagy valós igazságtalanságot 
számolhatunk fel a magyar tudományos életben. 

16 Az MTA Lendület programja kitűnő kezdeményezés, 
de fontos lenne a magyar származású, nemzetközi 
karriert befutó professzorok hazacsábítása is, ami a 

külföldi diákok számára még vonzóbbá tenné a ma-
gyar egyetemeket.

17  Azok az ideológiai és politikai kötöttségek megszűntek, 
amelyek a múltban megakadályozták a magyar No-
bel-díjasok számának növekedését, de helyettük ma 
itt van a negatív szakmai rivalizálás. Meg kell értenünk, 
hogy minél több magyar szerző jelenik meg a nem-
zetközi folyóiratokban, minél több magyar kutató kap 
nemzetközi elismerést, annál több hazai szerző érhet 
el hasonló sikereket kimagasló kutatómunkája so rán. 
Mint a sportban, a tudományban is rendkívül fontos 
a diplomácia a sikerek elérésében. Ebben az MTA 
ön maga kevés, szükség van az egyes egyetemek nem-
zetközi reputációjára is.

kell a kiemelt tudományterületekre, ami csak 
dinamikus lendülettel érhető el. Időközben 
újabb területek is a kiemeltek közé kerülhet-
nek, mások kikerülhetnek, vagyis a rendszert 
a tudományban bekövetkezett változásoknak 
megfelelően rugalmasan kell kezelni. Meg-
győződésem, hogy az államtitkárság által ja-
vasolt besorolás, éppen merev statikus szem-
lélete miatt lényeges változásokat nem hoz a 
felsőoktatásban; magyarul: a besorolást kö-
vetően minden maradna a régiben, a húsz-
huszonöt éve megcsontosodott keretek kö-
zött a kiemelt anyagi támogatás nem lenne 
ösztönző a fejlődés irányába.18 Az építkezést 
a megújulás felé, megfelelő kommunikáció-
val, nem felülről, hanem alulról, az egyete-
meken kell kezdeni. Ehhez egy sokkal dina-
mikusabb irányításra van most szükség, ami 
a nemzetkö zi felzárkózást megcélozva, az 
egyetemi autonómia tiszteletben tartása 
mellett indítja el egyetemeinken a szükséges 
kreatív strukturális és személyi változásokat.  

3. Hogyan helyezhető vissza a magyar 
közgazdaságtudomány nemzetközi szintre? 

Az elmúlt hónapokban a magyar közgazda-
ság-tudomány színvonalának megítélését il-
lető, a Közgazdasági Szemle hasábjain kibon-
takozott vita középpontjában a következő 
kérdések álltak: melyik iskolát és fő áramlatot 
kövessük; mennyire fogadjuk el a matemati-
kai irányzatot és a különböző természettudo-

mányos redukciós módszereket a közgazda-
sági kérdések kifejtésében; elég-e, ha a magyar 
diákok csak az amerikai közgazdasági tan-
könyvek fordításaiból tanulnak; a tudomá-
nyos minősítések és akkreditációk a referált 
hazai és nemzetközi folyóiratokban megjelent 
cikkek vagy itthon lektorálás nélkül kiadott 
könyvek, netán hivatali beszámolók alapján 
történjenek-e; az akadémiai értekezéseket 
magyar vagy angol nyelven írjuk-e; hogyan 
kapcsolhatók be a hazai akadémiai vérkerin-
gésbe azok a visszatérő magyar közgazdászok, 
akik nyugati egyetemeken PhD-fokozatot 
szereztek; megoldást jelenthet-e problémáink-
ra az amerikai kutatási és oktatási rendszer 
átvétele stb. 

Mielőtt a fontosabb kérdésekkel kapcso-
latos véleményemet megfogalmaznám, meg-
jegyzem, hogy szemben a Benczúr Péter és 
munkatársai (2013) cikkében foglaltakkal, 
nem tartom célszerűnek a közgazdaságtan és 
a pénzügytan merev kettéválasztását, annál 
is inkább, mivel a pénzpiacokon keresztül az 
utóbbi egy része jelentős súllyal szerepel a 
közgazdaság-tudományban, más része, mint 
a befektetéselemzés és eszközárazás kifejezet-
ten a gazdálkodástudomány központi részei. 
Itt nem árt megismételnem, hogy a main-
stream közgazdaságtudomány mai definíció-
ja a következő: a pénzügyi szféra, a monetáris 
és fiskális politika, a hitelpolitika, az adósság-
állomány, a munkaerőpiac stb. és ezek össze-
függése, dinamikája a gazdasági növekedéssel, 
még általánosabban a reálszférával a globali-
záció világában. A Közgazdasági Doktori 
Iskolákban nincs helye a befektetéselemzésnek, 
csakúgy, mint az operációkutatásnak. Az 
utóbbi egészen más történet, valójában a ma-
tematikai tudományok egyik ága, amire az 
is bizonyíték, hogy az MTA III. osztályának 
egy albizottságához tartozik. (Megint más 

18 Ezt bizonyítja a közelmúltban kijelölt ún. kutató egye-
temek helyzete is. Sehol sem olvashatunk arról, hogy 
hogyan használták fel a címmel járó többlettámogatást, 
előbbre léptek-e a nemzetközi rangsorban stb. Sajnos 
a vitaanyag sem ad átfogó értékelést, pedig ezzel kellett 
volna kezdenie az előterjesztését, hiszen így az újabb 
besorolási javaslat csak azt sugalmazhatja, hogy az 
intézkedés nem járt sikerrel. Török Ádám (2013, 350.) 
egyszerűen úgy fogalmaz, hogy „kár erőltetni a »ku-
tatóegyetemek« kiemelését”.  
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nyeket akadémiai felkészültségük alapján 
különítik el egyetemekre és főiskolákra, és 
visszaadják az egyetemi tanár korábbi presztí-
zsét, hasonlóan a rektori címhez. 

Kétségtelen, hogy egyetemeink sokban 
különböznek egymástól a képzési és a kuta-
tási eredményeik tekintetében, ami indokolt-
tá teszi, hogy differenciált állami támogatás-
ban részesüljenek. Mely egyetemeket, karokat 
emeljük ki az első helyen a támogatás eme-
lése céljából? A kérdést szerintem egy olyan 
semleges, még aktívan kutató és széles körű 
nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező pro-
fesszorokból álló bizottságnak kell eldöntenie, 
és semmiképpen sem a Rektori Konferenciá-
nak, amely megvizsgálja, hogy milyen tudo-
mányterületeken járunk a világ élvonalában 
vagy annak közelében (matematika, bio lógia, 
génkutatás stb.), és melyek azok a területek, 
amelyek fejlesztése nemzetstratégiai szem-
pontból fontos, még ha ma nem is rendelkez-
nek olyan kutatási eredményekkel, mint az 
előbbiek. Ez utóbbiakba tartozik szerintem 
a közgazdaság-tudomány és a közszolgálati 
tudományok (hadügy, állami adminisztráció, 
külügy) is. Miután ezt eldöntöttük, lehet meg-
nézni, hogy mely egyetem, illetve karok mű-
velik legeredményesebben a kijelölt tudo-

mányterületeket, és azokat kell kiemelni 
komolyabb támogatásra. Ezzel egyidejűleg 
biztosítani kell az egyetemi oktatók egyete-
mek közötti mobilitását, a kutatás dominan-
ciáját,15 hogy valóban a legkiválóbb professzo-
rok kutassanak, és tanítsák a saját kutatási 
eredményeiket tudománytörténeti beágya-
zásban ezeken az egyetemeken és karokon, és 
szorgalmazni kell a neves külföldi professzo-
rok meghívását is.16 Semmiképpen sem kell 
előírni elvárásként a TOP 200-ba bekerülést, 
ehelyett inkább olyan kutatói légkört kell 
teremteni ezeken az egyetemeken, hogy a 
tudományos eredmények természetes mó-
don születhessenek meg. Vissza kell állítani 
az egyetemek és a professzorok presztízsét, 
megbecsülését, társadalmi elismertségét, akár 
egyesek megalapozott visszaminősítése árán 
is. A centralizált tudománydiplomáciát de-
centralizálni kell, át kell helyezni az egyete-
mekre. Egyetemeink, illetve a nemzetközi 
reputációval rendelkező professzoraink tudo-
mányos megítélésében mind a hazai, mind 
a nemzetközi kapcsolatokban félre kell tenni 
a kisszerűséget, tudományos értékeik elisme-
rését a nemzeti érdekek szolgálatába kell állí-
tani.17 Másképpen, mozgásba kell hozni 
egyetemeinket, profiltisztítással koncentrálni 

15 A szovjet tudományszervezés hibájából tanulva, vissza 
kell telepíteni a kutatást az egyetemekre, akár a ku-
tatóprofesszori státusok megduplázásával is. Ennek 
egyik eszköze lehet, ha a tudományos pályázatok 
elbírálásában prioritást kap az egyetemi státusz. Az 
akadémiai intézetek fokozatos egyetemi integrálásával 
az MTA szerepe és funkciója is megváltozik, egyes 
aka démiai privilégiumok átkerülnek a kiemelt egyete-
mekre. Vagyis közelítjük a nyugati akadémiai rend-
szert, s ezzel együtt sok vélt vagy valós igazságtalanságot 
számolhatunk fel a magyar tudományos életben. 

16 Az MTA Lendület programja kitűnő kezdeményezés, 
de fontos lenne a magyar származású, nemzetközi 
karriert befutó professzorok hazacsábítása is, ami a 

külföldi diákok számára még vonzóbbá tenné a ma-
gyar egyetemeket.

17  Azok az ideológiai és politikai kötöttségek megszűntek, 
amelyek a múltban megakadályozták a magyar No-
bel-díjasok számának növekedését, de helyettük ma 
itt van a negatív szakmai rivalizálás. Meg kell értenünk, 
hogy minél több magyar szerző jelenik meg a nem-
zetközi folyóiratokban, minél több magyar kutató kap 
nemzetközi elismerést, annál több hazai szerző érhet 
el hasonló sikereket kimagasló kutatómunkája so rán. 
Mint a sportban, a tudományban is rendkívül fontos 
a diplomácia a sikerek elérésében. Ebben az MTA 
ön maga kevés, szükség van az egyes egyetemek nem-
zetközi reputációjára is.

kell a kiemelt tudományterületekre, ami csak 
dinamikus lendülettel érhető el. Időközben 
újabb területek is a kiemeltek közé kerülhet-
nek, mások kikerülhetnek, vagyis a rendszert 
a tudományban bekövetkezett változásoknak 
megfelelően rugalmasan kell kezelni. Meg-
győződésem, hogy az államtitkárság által ja-
vasolt besorolás, éppen merev statikus szem-
lélete miatt lényeges változásokat nem hoz a 
felsőoktatásban; magyarul: a besorolást kö-
vetően minden maradna a régiben, a húsz-
huszonöt éve megcsontosodott keretek kö-
zött a kiemelt anyagi támogatás nem lenne 
ösztönző a fejlődés irányába.18 Az építkezést 
a megújulás felé, megfelelő kommunikáció-
val, nem felülről, hanem alulról, az egyete-
meken kell kezdeni. Ehhez egy sokkal dina-
mikusabb irányításra van most szükség, ami 
a nemzetkö zi felzárkózást megcélozva, az 
egyetemi autonómia tiszteletben tartása 
mellett indítja el egyetemeinken a szükséges 
kreatív strukturális és személyi változásokat.  

3. Hogyan helyezhető vissza a magyar 
közgazdaságtudomány nemzetközi szintre? 

Az elmúlt hónapokban a magyar közgazda-
ság-tudomány színvonalának megítélését il-
lető, a Közgazdasági Szemle hasábjain kibon-
takozott vita középpontjában a következő 
kérdések álltak: melyik iskolát és fő áramlatot 
kövessük; mennyire fogadjuk el a matemati-
kai irányzatot és a különböző természettudo-

mányos redukciós módszereket a közgazda-
sági kérdések kifejtésében; elég-e, ha a magyar 
diákok csak az amerikai közgazdasági tan-
könyvek fordításaiból tanulnak; a tudomá-
nyos minősítések és akkreditációk a referált 
hazai és nemzetközi folyóiratokban megjelent 
cikkek vagy itthon lektorálás nélkül kiadott 
könyvek, netán hivatali beszámolók alapján 
történjenek-e; az akadémiai értekezéseket 
magyar vagy angol nyelven írjuk-e; hogyan 
kapcsolhatók be a hazai akadémiai vérkerin-
gésbe azok a visszatérő magyar közgazdászok, 
akik nyugati egyetemeken PhD-fokozatot 
szereztek; megoldást jelenthet-e problémáink-
ra az amerikai kutatási és oktatási rendszer 
átvétele stb. 

Mielőtt a fontosabb kérdésekkel kapcso-
latos véleményemet megfogalmaznám, meg-
jegyzem, hogy szemben a Benczúr Péter és 
munkatársai (2013) cikkében foglaltakkal, 
nem tartom célszerűnek a közgazdaságtan és 
a pénzügytan merev kettéválasztását, annál 
is inkább, mivel a pénzpiacokon keresztül az 
utóbbi egy része jelentős súllyal szerepel a 
közgazdaság-tudományban, más része, mint 
a befektetéselemzés és eszközárazás kifejezet-
ten a gazdálkodástudomány központi részei. 
Itt nem árt megismételnem, hogy a main-
stream közgazdaságtudomány mai definíció-
ja a következő: a pénzügyi szféra, a monetáris 
és fiskális politika, a hitelpolitika, az adósság-
állomány, a munkaerőpiac stb. és ezek össze-
függése, dinamikája a gazdasági növekedéssel, 
még általánosabban a reálszférával a globali-
záció világában. A Közgazdasági Doktori 
Iskolákban nincs helye a befektetéselemzésnek, 
csakúgy, mint az operációkutatásnak. Az 
utóbbi egészen más történet, valójában a ma-
tematikai tudományok egyik ága, amire az 
is bizonyíték, hogy az MTA III. osztályának 
egy albizottságához tartozik. (Megint más 

18 Ezt bizonyítja a közelmúltban kijelölt ún. kutató egye-
temek helyzete is. Sehol sem olvashatunk arról, hogy 
hogyan használták fel a címmel járó többlettámogatást, 
előbbre léptek-e a nemzetközi rangsorban stb. Sajnos 
a vitaanyag sem ad átfogó értékelést, pedig ezzel kellett 
volna kezdenie az előterjesztését, hiszen így az újabb 
besorolási javaslat csak azt sugalmazhatja, hogy az 
intézkedés nem járt sikerrel. Török Ádám (2013, 350.) 
egyszerűen úgy fogalmaz, hogy „kár erőltetni a »ku-
tatóegyetemek« kiemelését”.  
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kérdés, ha egyes operációkutatási módszere-
ket, csakúgy, mint a matematikai és statiszti-
kai módszereket eszközként használjuk fel 
közgazdasági kérdések vizsgálatában.)  Ehe-
lyett inkább a közgazdaság-tudomány (eco
nomics) és a gazdálkodástudomány (business) 
distinkciót tartom elfogadhatónak, mint 
ahogy e cikk is teszi, de ez nem érinti javas-
lataik lényegi kérdéseit.      

Hogy mennyire kövessük a matematikai 
irányzatot, a természettudományos közelítést 
a közgazdaság-tudományban, erősen meg-
oszlanak a vélemények. Török Ádám (2013, 
342.) szerint félrevezető a közgazdaság-tudo-
mányt kvázi-természettudománynak tekin-
teni, Benczúr Péter és munkatársai (2013, 729.) 
azt hangsúlyozzák, hogy itt az előrejelzés nem 
lehetséges a természettudományos értelem-
ben, Simonovits András (2013, 357.) a valósá-
got végletesen leegyszerűsítő modellezést is 
elfogadja, míg Csaba László (2013, 47.) szerint 

„a pusztán módszertanná soványított közgaz-
daságtannak nincs kellő saját hajtóereje.”

A matematika, csakúgy, mint a fizikai 
analógiák, kezdettől fogva jelentős szerepet 
kaptak a közgazdaságtudományban, de meg-
ítélésük mindig is komoly vitát generált a 
különböző közgazdasági iskolák követői kö-
zött. Ezek között találunk messzemenő túlzá-
sokat is, mint például William Stanley Jevons-
ét, aki egyszerűen a következőképpen fogal-
maz: „Az világos, hogy a közgazdaságtannak, 
ha az egyáltalán tudomány, matematikai tu-
dománynak kell lennie.” (Jevons, 1874, 3.) Az 
is ismert, hogy a korai neoklasszikus köz gaz-
dasági elméletek alapjait a 19. sz. közepi fizi-
kából vették át: két kedvenc metaforá juk a 
nyomaték egyensúlyának racionális me cha-
nikája és az égitestek pályái közötti ma temati-
kai összefüggések voltak. Philip Mirowski 
(1984, 1989) kutatásai azt igazolják, hogy Léon 

Walrasnál nyoma sincs a fizikai metafora 
megértésének, és a matematikai technikát és 
a metaforát is mechanikusan alkalmazta. 
Jevons még kevésbé volt matematikus; legin-
kább az energetikai metafora gazdasági jelen-
tésére koncentrált. Alfred Marshall volt az, 
aki értette is az energetikai metaforát, aki 
sze rint a fizikai interpretáció elválasztható a 
matematikai technikától, és fenntartásai19 
inkább az interpretációra, semmint a techni-
kára vonatkoztak.

Érdekes lehet most az a kérdés is, hogy 
vajon mit tanulmányoztak az angol közgaz-
dászok egyetemi hallgató korukban a 19. 
század végén? A válasz nyilvánvaló, legalább-
is Cambridge-ben: olyan matematikát, ami 
szorosan kapcsolódott a newtoni fizikához 
és a mechanikához. John Maynard Keynestől 
valóban nem állt távol a matematika (Simo-
novits, 2013, 357.), hiszen Cambridge-ben 
tanult ő is, csakúgy, mint Marshall. Csak 
Keynes a záróvizsgán elért eredménye miatt 
nem kaphatott matematikus akadémiai stá-
tust,20 Marshall viszont több tehetséget érzett 
magában a közgazdaságtanhoz. Marshall volt 
az, aki pontokba szedett szabályokat fogal-
mazott meg a matematika alkalmazhatóságát 
illetően, ami sikertelenség esetén a „matema-
tika elégetésével” (lásd Marshall, 1890; Wein-

19 A természettudományos módszerek társadalom-
tudományban történő alkalmazásának korlátairól 
lásd Török (2009).

20 Ez a „kudarc” végigkísérte egész pályáján, amit mi 
sem bizonyít jobban, mint hogy fő művét, az Általános 
el méletet is (a „sikert”, a kudarc ikertestvérét, ahogyan 
Michio Morishima [1982] fogalmazta) matematikai 
levezetések nélkül írta meg, és amit John R. Hicks 
(1938) pótolt elég kevés matematikai képzettséggel. 
Tegyük hozzá gyorsan, hogy nem túl szerencsésen, 
mivel az IS–LM-rendszer formalizálásában nem vette 
figyelembe a várakozásokat, ami egy statikus modell-
hez vezetett.

traub, 2002) zárult. Ebből teljesen világos, 
hogy Marshall, a neoklasszikus iskola egyik 
megalapítója, már a matematikát is csak 
eszközként használta,21 csupán a bonyolultabb 
közgazdasági kérdések formalizált megfogal-
mazására a könnyebb kezelhetőség miatt.   

Amit Csaba (2013) nem tud elfogadni, az 
az absztrakt közgazdaságnak egy olyan ága, 
amelynek semmilyen kapcsolata sincs a konk-
rét tényekkel, és csaknem elválaszthatatlan a 
tiszta matematikától. Ezt sokan David Hil-
bert matematikai formalizmusára vezetik 
vissza, ami a matematika egészének teljes és 
konzisztens formalizálását tűzte ki célul, és 
ami az absztrakt és matematikailag mesterkélt 
érveléseivel „elszegényítette” a közgazdasági 
kutatásokat. A matematikai formalizmus tév-
eszméinek romboló hatását csak Kurt Gödel 
(1931) tételének sikerült megállítani. 

A formalizmus a közgazdaságtanba az 
1930-as években Wald Ábrahám és Neumann 
János által megfogalmazott kompetitív egyen-
súly egzisztenciájának bizonyításán keresztül 
vonult be. Vagyis az általános egyensúlyelmé-
letet, és így a neoklasszikus közgazdaságtant 
is a hilberti formalizmus alakította: a régi 
determinisztikus mechanikai nézőpontot 
kicserélték a matematikai analógia eszméjén 
alapulóval. A francia Bourbaki-iskola (lásd 
Móczár, 2008) a maga „tiszta matematikájával” 
termékeny talajra talált az amerikai egyete-
mek közgazdasági fakultásain is Gerard 
Debreu közvetítésével, azonban sokan Paul 
A. Samuelsont22 teszik felelőssé azért, hogy a 
20. század második felétől az elméleti kérdé-
sek kifejtésében a matematikai nyelvezetet 

Willard J. Gibbs szelleme hatja át, aki elsőként 
vallotta, hogy a „matematika egy nyelv”. A 
teljesen új, matematikai nyelvezeten írt, az 
akkori közgazdászok többsége számára érthe-
tetlen könyv, a Foundations of Economic Analysis 
(Samuelson, 1947) azonban önmagában még 
nem robbanhatott volna be a tudományos 
világ főáramába. Különösen nem, ha még azt 
is megemlítjük, hogy ebben az időben jelent 
meg Ludwig Edler von Mises Human Actions 

– A Treatise on Economics című könyve is (von 
Mises, 1949), amely matematika nélkül tár-
gyalta a közgazdaságtan modern kérdéseit, 
vagyis a sokak számára érthetőbb közgazda-
sági nyelvezeten. Ahogyan az 1930-as években 
a közgazdaság-tudománynak választania 
kellett Keynes (1936) és Friedrich A. Hayek 
(1941) elmélete között, most hasonló kérdés 
merült fel: mi legyen a főáram könyve. Vajon 
mi volt az oka annak, hogy a tudomány jeles 
képviselői nem von Mises könyvét választot-
ták, hiszen minden mellette szólt. Samuelson 
disszertációja a stílus megválasztásában is 
zseniális volt. A lámpás, amely mutatta neki 
az utat, a matematikai közgazdaságtan és az 
ökonometria térhódításában nagy szerepet 
vállaló Cowles Bizottság23 volt. Hosszú ideig 
Samuelson alakította a közgazdasági elmélet 
főáramát, amit ma a tanítványai (Eugene 
Fama, Robert C. Merton, Fischer Black, 
Myron Scholes stb.) és az őt követő újabb 
generációk formálnak.

A fentiekben adott nagyon rövid áttekin-
tés is igazolja, hogy a közgazdaság-tudomány 
matematikai nyelvezete nem igényel különö-

21 Vö. Csaba, 2013. Ezt ugyan sokan elfelejtik, vagy nem 
is tudják, és mint valami saját felfe dezést interpretálják.

22 Érdemes áttekinteni Samuelson életpályáját ebből a 
szempontból is (lásd Móczár, 2010).

23 Carl F. Christ (1954) ragyogó tanulmánya részletesen 
tárgyalja a Cowles Bizottság szere pét a matematikai 
közgazdaságtan és az öko nometria megalapozásában. 
A statikus szem léletet felváltotta a dinamikus: Hicks, 
Káldor Miklós, Samuelson és Alexandr M. Ljapunov 
úttörő munkái jártak élen e területen. 
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kérdés, ha egyes operációkutatási módszere-
ket, csakúgy, mint a matematikai és statiszti-
kai módszereket eszközként használjuk fel 
közgazdasági kérdések vizsgálatában.)  Ehe-
lyett inkább a közgazdaság-tudomány (eco
nomics) és a gazdálkodástudomány (business) 
distinkciót tartom elfogadhatónak, mint 
ahogy e cikk is teszi, de ez nem érinti javas-
lataik lényegi kérdéseit.      

Hogy mennyire kövessük a matematikai 
irányzatot, a természettudományos közelítést 
a közgazdaság-tudományban, erősen meg-
oszlanak a vélemények. Török Ádám (2013, 
342.) szerint félrevezető a közgazdaság-tudo-
mányt kvázi-természettudománynak tekin-
teni, Benczúr Péter és munkatársai (2013, 729.) 
azt hangsúlyozzák, hogy itt az előrejelzés nem 
lehetséges a természettudományos értelem-
ben, Simonovits András (2013, 357.) a valósá-
got végletesen leegyszerűsítő modellezést is 
elfogadja, míg Csaba László (2013, 47.) szerint 

„a pusztán módszertanná soványított közgaz-
daságtannak nincs kellő saját hajtóereje.”

A matematika, csakúgy, mint a fizikai 
analógiák, kezdettől fogva jelentős szerepet 
kaptak a közgazdaságtudományban, de meg-
ítélésük mindig is komoly vitát generált a 
különböző közgazdasági iskolák követői kö-
zött. Ezek között találunk messzemenő túlzá-
sokat is, mint például William Stanley Jevons-
ét, aki egyszerűen a következőképpen fogal-
maz: „Az világos, hogy a közgazdaságtannak, 
ha az egyáltalán tudomány, matematikai tu-
dománynak kell lennie.” (Jevons, 1874, 3.) Az 
is ismert, hogy a korai neoklasszikus köz gaz-
dasági elméletek alapjait a 19. sz. közepi fizi-
kából vették át: két kedvenc metaforá juk a 
nyomaték egyensúlyának racionális me cha-
nikája és az égitestek pályái közötti ma temati-
kai összefüggések voltak. Philip Mirowski 
(1984, 1989) kutatásai azt igazolják, hogy Léon 

Walrasnál nyoma sincs a fizikai metafora 
megértésének, és a matematikai technikát és 
a metaforát is mechanikusan alkalmazta. 
Jevons még kevésbé volt matematikus; legin-
kább az energetikai metafora gazdasági jelen-
tésére koncentrált. Alfred Marshall volt az, 
aki értette is az energetikai metaforát, aki 
sze rint a fizikai interpretáció elválasztható a 
matematikai technikától, és fenntartásai19 
inkább az interpretációra, semmint a techni-
kára vonatkoztak.

Érdekes lehet most az a kérdés is, hogy 
vajon mit tanulmányoztak az angol közgaz-
dászok egyetemi hallgató korukban a 19. 
század végén? A válasz nyilvánvaló, legalább-
is Cambridge-ben: olyan matematikát, ami 
szorosan kapcsolódott a newtoni fizikához 
és a mechanikához. John Maynard Keynestől 
valóban nem állt távol a matematika (Simo-
novits, 2013, 357.), hiszen Cambridge-ben 
tanult ő is, csakúgy, mint Marshall. Csak 
Keynes a záróvizsgán elért eredménye miatt 
nem kaphatott matematikus akadémiai stá-
tust,20 Marshall viszont több tehetséget érzett 
magában a közgazdaságtanhoz. Marshall volt 
az, aki pontokba szedett szabályokat fogal-
mazott meg a matematika alkalmazhatóságát 
illetően, ami sikertelenség esetén a „matema-
tika elégetésével” (lásd Marshall, 1890; Wein-

19 A természettudományos módszerek társadalom-
tudományban történő alkalmazásának korlátairól 
lásd Török (2009).

20 Ez a „kudarc” végigkísérte egész pályáján, amit mi 
sem bizonyít jobban, mint hogy fő művét, az Általános 
el méletet is (a „sikert”, a kudarc ikertestvérét, ahogyan 
Michio Morishima [1982] fogalmazta) matematikai 
levezetések nélkül írta meg, és amit John R. Hicks 
(1938) pótolt elég kevés matematikai képzettséggel. 
Tegyük hozzá gyorsan, hogy nem túl szerencsésen, 
mivel az IS–LM-rendszer formalizálásában nem vette 
figyelembe a várakozásokat, ami egy statikus modell-
hez vezetett.

traub, 2002) zárult. Ebből teljesen világos, 
hogy Marshall, a neoklasszikus iskola egyik 
megalapítója, már a matematikát is csak 
eszközként használta,21 csupán a bonyolultabb 
közgazdasági kérdések formalizált megfogal-
mazására a könnyebb kezelhetőség miatt.   

Amit Csaba (2013) nem tud elfogadni, az 
az absztrakt közgazdaságnak egy olyan ága, 
amelynek semmilyen kapcsolata sincs a konk-
rét tényekkel, és csaknem elválaszthatatlan a 
tiszta matematikától. Ezt sokan David Hil-
bert matematikai formalizmusára vezetik 
vissza, ami a matematika egészének teljes és 
konzisztens formalizálását tűzte ki célul, és 
ami az absztrakt és matematikailag mesterkélt 
érveléseivel „elszegényítette” a közgazdasági 
kutatásokat. A matematikai formalizmus tév-
eszméinek romboló hatását csak Kurt Gödel 
(1931) tételének sikerült megállítani. 

A formalizmus a közgazdaságtanba az 
1930-as években Wald Ábrahám és Neumann 
János által megfogalmazott kompetitív egyen-
súly egzisztenciájának bizonyításán keresztül 
vonult be. Vagyis az általános egyensúlyelmé-
letet, és így a neoklasszikus közgazdaságtant 
is a hilberti formalizmus alakította: a régi 
determinisztikus mechanikai nézőpontot 
kicserélték a matematikai analógia eszméjén 
alapulóval. A francia Bourbaki-iskola (lásd 
Móczár, 2008) a maga „tiszta matematikájával” 
termékeny talajra talált az amerikai egyete-
mek közgazdasági fakultásain is Gerard 
Debreu közvetítésével, azonban sokan Paul 
A. Samuelsont22 teszik felelőssé azért, hogy a 
20. század második felétől az elméleti kérdé-
sek kifejtésében a matematikai nyelvezetet 

Willard J. Gibbs szelleme hatja át, aki elsőként 
vallotta, hogy a „matematika egy nyelv”. A 
teljesen új, matematikai nyelvezeten írt, az 
akkori közgazdászok többsége számára érthe-
tetlen könyv, a Foundations of Economic Analysis 
(Samuelson, 1947) azonban önmagában még 
nem robbanhatott volna be a tudományos 
világ főáramába. Különösen nem, ha még azt 
is megemlítjük, hogy ebben az időben jelent 
meg Ludwig Edler von Mises Human Actions 

– A Treatise on Economics című könyve is (von 
Mises, 1949), amely matematika nélkül tár-
gyalta a közgazdaságtan modern kérdéseit, 
vagyis a sokak számára érthetőbb közgazda-
sági nyelvezeten. Ahogyan az 1930-as években 
a közgazdaság-tudománynak választania 
kellett Keynes (1936) és Friedrich A. Hayek 
(1941) elmélete között, most hasonló kérdés 
merült fel: mi legyen a főáram könyve. Vajon 
mi volt az oka annak, hogy a tudomány jeles 
képviselői nem von Mises könyvét választot-
ták, hiszen minden mellette szólt. Samuelson 
disszertációja a stílus megválasztásában is 
zseniális volt. A lámpás, amely mutatta neki 
az utat, a matematikai közgazdaságtan és az 
ökonometria térhódításában nagy szerepet 
vállaló Cowles Bizottság23 volt. Hosszú ideig 
Samuelson alakította a közgazdasági elmélet 
főáramát, amit ma a tanítványai (Eugene 
Fama, Robert C. Merton, Fischer Black, 
Myron Scholes stb.) és az őt követő újabb 
generációk formálnak.

A fentiekben adott nagyon rövid áttekin-
tés is igazolja, hogy a közgazdaság-tudomány 
matematikai nyelvezete nem igényel különö-

21 Vö. Csaba, 2013. Ezt ugyan sokan elfelejtik, vagy nem 
is tudják, és mint valami saját felfe dezést interpretálják.

22 Érdemes áttekinteni Samuelson életpályáját ebből a 
szempontból is (lásd Móczár, 2010).

23 Carl F. Christ (1954) ragyogó tanulmánya részletesen 
tárgyalja a Cowles Bizottság szere pét a matematikai 
közgazdaságtan és az öko nometria megalapozásában. 
A statikus szem léletet felváltotta a dinamikus: Hicks, 
Káldor Miklós, Samuelson és Alexandr M. Ljapunov 
úttörő munkái jártak élen e területen. 
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sebb magyarázatot abban, hogy összefüggé-
seit a matematika nyelvén fogalmazza meg 
és vizsgálja. Az is világos, hogy ma már és a 
jö vőben sem kerülhető meg többé a matema-
tika felhasználása a közgazdaság-tudomány-
ban. De ez nem jelenti azt, hogy teljesen 
egyetértek E. Roy Weintraub (2002) megfo-
galmazásával, miszerint a közgazdaságtan a 
matematikán keresztül lett tudománnyá. A 
vitát alapvetően az generálja, hogy nem 
mindenki hajlandó tanulmányozni a közgaz-
daság-tudomány eszköztárába tartozó leg-
újabb matematikai módszereket.24 Itt viszont 
azokkal értek egyet, akik azt vallják, hogy 
nem érdemes külön utat követni ebben (Lásd 
például Simonovits, 2013). Minél kevésbé 
tanulmányozzuk a legújabb matematikai 
eszközöket, annál távolabb kerülünk a nem-
zetközi szinttől. Sajnos ez a szakadék egyre 
jobban mélyül idehaza: a különböző egyete-
mi reformok következtében ma feleannyi 
ma tematikát tanulnak a közgazdász hallgatók, 
mint tíz évvel ezelőtt. A közgazdasági elmé-
leti tárgyakban pedig nem jelenik meg az 
elmélet és az alkalmazott matematikai mód-
szerek szerves egysége, illetve ahol szerepel, 
ott nem a modern, mai dinamikai közelítés, 
hanem a húsz-huszonöt évvel ezelőtti statikus 
technikák dominálnak. Ez igaz a módszerta-
nilag igényesebb szakok képzésére is.  

Kérdés idehaza az is, hogy mennyire képe-
sek befogadni a legújabb technikákat és el-
méleteket a mester- és a PhD-kurzus hallga-
tói. Ugyanis a hazai képzésben egyre nagyobb 
gond, hogy ma már a legjobb hallgatók 
nem csak a PhD-képzésben, hanem egyre 
nagyobb számban a mesterképzésben is a 
nyugati egyetemek kurzusait választják. Ők 
általában nem is térnek vissza, tehát itthon a 
gyengébb képességű második vonal (nyuga-
ti mércével mérve, lásd Török,2013) kerül be 
a fokozatképzésbe, ők lesznek a jövő oktatói, 
a hazai közgazdaság-tudomány kutatói. Ez 
egy valóban komoly probléma, és érthető 
Benczúr és munkatársai (2013) aggodalma a 
hazai közgazdaság-tudomány jövőjéért. Talán 
az utolsó órában vagyunk, hogy tegyünk 
valamit a trend megfordításáért.

Cikkek vagy könyvek legyenek-e a mérv-
adók a tudományos minősítésben? Nem le-
het kétséges, hogy a komoly nemzetközi és 
hazai folyóiratok lektorálásában megjelent 
cikkeknek kell lenniük a tudományos minősí-
tések legfőbb kritériumainak, hiszen ezekben 
jelennek meg az új gondolatok és új elméle-
ti összefüggések.25 A könyvek és monográfiák 
arra adhatnak bizonyítékot – és ennyiben 
ezek is fontosak –, hogy a pályázó ismeri a 
kutatási területét, kapcsolni tudja az elért új 
eredményeit a meglévőkhöz. 

Ami a disszertációk nyelvezetét illeti, egy-
értelmű, hogy a magyar akadémiai rendszer-
ben az értekezéseket magyar nyelven kell be-
nyújtani. Ezt nemcsak az indokolja, hogy a 
magyar nyelvnek is követnie kell az egyes 
területek fejlődését, de az angol nyelven írt 
értekezések többsége komoly szemantikai és 

24 Viszont az összefüggések pontos (formalizált, de nem 
öncélú) leírása nélkül a közgazdasági írások a publi-
cisztika (a poétikus közgazdaságtan [Csaba, 2013]) 
szintjén landolnak. Eme írások szerzői (a verbális 
köz gazdászok) a matematika felhasználásának leghan-
gosabb ellenzői. Valamennyien tudjuk: nagyon mély 
közgazdasági ismeretekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy 
a közgazdasági folyamatokat matematikai for maliz-
mus nélkül írjuk le, és helyes következtetésekre jussunk. 
Természetesen vannak ilyen kutatók, idehaza ezt tük-
rözik például Erdős Tibor, Csaba László egyes művei. 

25 Ezzel szemben áll Csaba és munkatársai  (2014) egy-
értelmű állásfoglalása: „A társadalomtudományok 
számára az alapvető publikációs forma a könyv.” (Csaba 
et al.,  446. kiemelés tőlük)

etimológiai vitákat szülne, háttérbe szorítva 
a szakmai értékeléseket. Aki többnyelvű kör-
nyezetben élt hosszú időn keresztül, tudja, 
hogy az összefüggések finomabb részleteit 
mennyire nehéz megfogalmazni a közvetítő 
nem anyanyelven. Sokszor elvész a lényeg, a 
mondanivaló leegyszerűsödik: az általam is-
mert, külföldön doktorált magyar diákok 
angol nyelvű disszertációi általában a forma-
lizmusokra, a matematikai levezetésekre re-
dukálódnak. Ez még inkább így lenne, ha az 
itthoni értekezéseket is angol nyelven követel-
nénk meg. Még olyan kétnyelvű nemzetek 
is, mint például a hollandok, a saját hallga-
tóik disszertációit holland és angol nyelven 
követelik meg. De az ő esetükben ez el is 
várható, hiszen évszázadok óta kétnyelvűként, 
holland és angol nyelven szocializálódtak, 
lévén Hollandia tengeri és kereskedő nemzet. 
Hasonló mondható el a skandináv országok-
ról is. Ezzel együtt a javaslat nem ördögtől 
való, hiszen mindenkinek, aki tudományos 
fokozat elnyerésére pályázik, tudnia kell ango-
lul, és tudnak is, hiszen ma már valamennyi 
tudományterület nyelve az angol.

Elérkeztünk a legfontosabb kérdéshez: 
mi lyen képzés szükséges a magyar egyeteme-
ken, hogy a végzett közgazdász hallgatók mind 
a gyakorlat, mind pedig a modern elméletek 
szempontjából is értsék a magyar gazdaság 
helyzetét, fejlődési lehetőségeit és irányait, az 
európai gazdaság nyújtotta előnyöket és hát-
rányokat, beágyazva a világgazdasági folyama-
tokba. Mindezt természetesen olyan szinten, 
hogy a tehetséges diákok többsége itthon 
foly tasson mester- és PhD-szintű tanulmá-
nyokat. 

Egyértelmű, hogy a fenti célok eléréséhez 
semmiképpen sem vezet az amerikai oktatá-
si és kutatási rendszer egy az egyben történő 
átvétele. Az amerikai tankönyvek helyett 

olyan tankönyvek szükségesek, amelyek eu-
rópai gazdasági környezetbe helyezve magya-
rázzák a közgazdasági összefüggéseket, mind 
makro-, mind mikroszinten.26 Eddig többnyi-
re úgy folyt az oktatás az egyetemeken, hogy 
ki mit tudott, azt tanított, ami teljesen feje 
tetejére állította a klasszikus egyetemi képzést 
a közelmúltban. Ehhez járult hozzá az alap-
képzés és a mesterképzés tananyagának 
aránytalansága: nem törődve a tárgyak egy-
másra épülésével, sok esetben az alapképzés-
be nem illő tárgyak is megjelentek a tantár-
gyak között. Ezzel gyökeresen szakítani kell. 
Újra kell gondolni az egész képzési rendsze-
rünket: új, a legújabb elméleteket és módsze-
reket tartalmazó tantárgyi programokat kell 
kialakítani, és azt tekinteni követendőnek.27 
Egységesen vissza kell állítani a matematikai 
tárgyak megfelelő mennyiségben történő ok-
tatását, mert enélkül egyszerűen képtelenség 
bizonyos közgazdasági (sőt még a gazdálko-
dástudományi) tárgyak oktatása. A módszer-
tani eszközökben a statikus helyett a dinami-
kus közelítésekre kell helyezni a hangsúlyt. 
PhD- és mesterszinteken a bifurkáció, a 
fraktálok, Markov-folyamatok, a kopulák, a 
nemkooperatív játékelméletek, a Lagrange-
elméletek, strukturális stabilitás, a Lie-szim-
metriák, többegyenletes ökonometria stb. és 
alkalmazásuk ma a mainstream közgazdaság-
tan legfőbb témái. E témákhoz kell megkeres-

26A makro oktatásához például kitűnő tankönyv lehet 
a Michael Burda és Charles Wyplosz szerzőpáros 
Mac roeconomics: A European Text című könyve, 
amely az európai országok statisztikai adatbázisán és 
intéz ményi rendszerén keresztül vezeti be a hallgatókat 
a makroökonómiai összefüggésekbe.           

27 Ez a legegyszerűbben úgy alakítható ki, ha a vezető 
európai egyetemek oktatásában szereplő tárgyak te-
matikáit áttekintjük és megvitatjuk. Itt természetesen 
az egyes előadásokhoz kapcsolódó olvasmányokat is 
az egyetemi képzés részeként értem.
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sebb magyarázatot abban, hogy összefüggé-
seit a matematika nyelvén fogalmazza meg 
és vizsgálja. Az is világos, hogy ma már és a 
jö vőben sem kerülhető meg többé a matema-
tika felhasználása a közgazdaság-tudomány-
ban. De ez nem jelenti azt, hogy teljesen 
egyetértek E. Roy Weintraub (2002) megfo-
galmazásával, miszerint a közgazdaságtan a 
matematikán keresztül lett tudománnyá. A 
vitát alapvetően az generálja, hogy nem 
mindenki hajlandó tanulmányozni a közgaz-
daság-tudomány eszköztárába tartozó leg-
újabb matematikai módszereket.24 Itt viszont 
azokkal értek egyet, akik azt vallják, hogy 
nem érdemes külön utat követni ebben (Lásd 
például Simonovits, 2013). Minél kevésbé 
tanulmányozzuk a legújabb matematikai 
eszközöket, annál távolabb kerülünk a nem-
zetközi szinttől. Sajnos ez a szakadék egyre 
jobban mélyül idehaza: a különböző egyete-
mi reformok következtében ma feleannyi 
ma tematikát tanulnak a közgazdász hallgatók, 
mint tíz évvel ezelőtt. A közgazdasági elmé-
leti tárgyakban pedig nem jelenik meg az 
elmélet és az alkalmazott matematikai mód-
szerek szerves egysége, illetve ahol szerepel, 
ott nem a modern, mai dinamikai közelítés, 
hanem a húsz-huszonöt évvel ezelőtti statikus 
technikák dominálnak. Ez igaz a módszerta-
nilag igényesebb szakok képzésére is.  

Kérdés idehaza az is, hogy mennyire képe-
sek befogadni a legújabb technikákat és el-
méleteket a mester- és a PhD-kurzus hallga-
tói. Ugyanis a hazai képzésben egyre nagyobb 
gond, hogy ma már a legjobb hallgatók 
nem csak a PhD-képzésben, hanem egyre 
nagyobb számban a mesterképzésben is a 
nyugati egyetemek kurzusait választják. Ők 
általában nem is térnek vissza, tehát itthon a 
gyengébb képességű második vonal (nyuga-
ti mércével mérve, lásd Török,2013) kerül be 
a fokozatképzésbe, ők lesznek a jövő oktatói, 
a hazai közgazdaság-tudomány kutatói. Ez 
egy valóban komoly probléma, és érthető 
Benczúr és munkatársai (2013) aggodalma a 
hazai közgazdaság-tudomány jövőjéért. Talán 
az utolsó órában vagyunk, hogy tegyünk 
valamit a trend megfordításáért.

Cikkek vagy könyvek legyenek-e a mérv-
adók a tudományos minősítésben? Nem le-
het kétséges, hogy a komoly nemzetközi és 
hazai folyóiratok lektorálásában megjelent 
cikkeknek kell lenniük a tudományos minősí-
tések legfőbb kritériumainak, hiszen ezekben 
jelennek meg az új gondolatok és új elméle-
ti összefüggések.25 A könyvek és monográfiák 
arra adhatnak bizonyítékot – és ennyiben 
ezek is fontosak –, hogy a pályázó ismeri a 
kutatási területét, kapcsolni tudja az elért új 
eredményeit a meglévőkhöz. 

Ami a disszertációk nyelvezetét illeti, egy-
értelmű, hogy a magyar akadémiai rendszer-
ben az értekezéseket magyar nyelven kell be-
nyújtani. Ezt nemcsak az indokolja, hogy a 
magyar nyelvnek is követnie kell az egyes 
területek fejlődését, de az angol nyelven írt 
értekezések többsége komoly szemantikai és 

24 Viszont az összefüggések pontos (formalizált, de nem 
öncélú) leírása nélkül a közgazdasági írások a publi-
cisztika (a poétikus közgazdaságtan [Csaba, 2013]) 
szintjén landolnak. Eme írások szerzői (a verbális 
köz gazdászok) a matematika felhasználásának leghan-
gosabb ellenzői. Valamennyien tudjuk: nagyon mély 
közgazdasági ismeretekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy 
a közgazdasági folyamatokat matematikai for maliz-
mus nélkül írjuk le, és helyes következtetésekre jussunk. 
Természetesen vannak ilyen kutatók, idehaza ezt tük-
rözik például Erdős Tibor, Csaba László egyes művei. 

25 Ezzel szemben áll Csaba és munkatársai  (2014) egy-
értelmű állásfoglalása: „A társadalomtudományok 
számára az alapvető publikációs forma a könyv.” (Csaba 
et al.,  446. kiemelés tőlük)

etimológiai vitákat szülne, háttérbe szorítva 
a szakmai értékeléseket. Aki többnyelvű kör-
nyezetben élt hosszú időn keresztül, tudja, 
hogy az összefüggések finomabb részleteit 
mennyire nehéz megfogalmazni a közvetítő 
nem anyanyelven. Sokszor elvész a lényeg, a 
mondanivaló leegyszerűsödik: az általam is-
mert, külföldön doktorált magyar diákok 
angol nyelvű disszertációi általában a forma-
lizmusokra, a matematikai levezetésekre re-
dukálódnak. Ez még inkább így lenne, ha az 
itthoni értekezéseket is angol nyelven követel-
nénk meg. Még olyan kétnyelvű nemzetek 
is, mint például a hollandok, a saját hallga-
tóik disszertációit holland és angol nyelven 
követelik meg. De az ő esetükben ez el is 
várható, hiszen évszázadok óta kétnyelvűként, 
holland és angol nyelven szocializálódtak, 
lévén Hollandia tengeri és kereskedő nemzet. 
Hasonló mondható el a skandináv országok-
ról is. Ezzel együtt a javaslat nem ördögtől 
való, hiszen mindenkinek, aki tudományos 
fokozat elnyerésére pályázik, tudnia kell ango-
lul, és tudnak is, hiszen ma már valamennyi 
tudományterület nyelve az angol.

Elérkeztünk a legfontosabb kérdéshez: 
mi lyen képzés szükséges a magyar egyeteme-
ken, hogy a végzett közgazdász hallgatók mind 
a gyakorlat, mind pedig a modern elméletek 
szempontjából is értsék a magyar gazdaság 
helyzetét, fejlődési lehetőségeit és irányait, az 
európai gazdaság nyújtotta előnyöket és hát-
rányokat, beágyazva a világgazdasági folyama-
tokba. Mindezt természetesen olyan szinten, 
hogy a tehetséges diákok többsége itthon 
foly tasson mester- és PhD-szintű tanulmá-
nyokat. 

Egyértelmű, hogy a fenti célok eléréséhez 
semmiképpen sem vezet az amerikai oktatá-
si és kutatási rendszer egy az egyben történő 
átvétele. Az amerikai tankönyvek helyett 

olyan tankönyvek szükségesek, amelyek eu-
rópai gazdasági környezetbe helyezve magya-
rázzák a közgazdasági összefüggéseket, mind 
makro-, mind mikroszinten.26 Eddig többnyi-
re úgy folyt az oktatás az egyetemeken, hogy 
ki mit tudott, azt tanított, ami teljesen feje 
tetejére állította a klasszikus egyetemi képzést 
a közelmúltban. Ehhez járult hozzá az alap-
képzés és a mesterképzés tananyagának 
aránytalansága: nem törődve a tárgyak egy-
másra épülésével, sok esetben az alapképzés-
be nem illő tárgyak is megjelentek a tantár-
gyak között. Ezzel gyökeresen szakítani kell. 
Újra kell gondolni az egész képzési rendsze-
rünket: új, a legújabb elméleteket és módsze-
reket tartalmazó tantárgyi programokat kell 
kialakítani, és azt tekinteni követendőnek.27 
Egységesen vissza kell állítani a matematikai 
tárgyak megfelelő mennyiségben történő ok-
tatását, mert enélkül egyszerűen képtelenség 
bizonyos közgazdasági (sőt még a gazdálko-
dástudományi) tárgyak oktatása. A módszer-
tani eszközökben a statikus helyett a dinami-
kus közelítésekre kell helyezni a hangsúlyt. 
PhD- és mesterszinteken a bifurkáció, a 
fraktálok, Markov-folyamatok, a kopulák, a 
nemkooperatív játékelméletek, a Lagrange-
elméletek, strukturális stabilitás, a Lie-szim-
metriák, többegyenletes ökonometria stb. és 
alkalmazásuk ma a mainstream közgazdaság-
tan legfőbb témái. E témákhoz kell megkeres-

26A makro oktatásához például kitűnő tankönyv lehet 
a Michael Burda és Charles Wyplosz szerzőpáros 
Mac roeconomics: A European Text című könyve, 
amely az európai országok statisztikai adatbázisán és 
intéz ményi rendszerén keresztül vezeti be a hallgatókat 
a makroökonómiai összefüggésekbe.           

27 Ez a legegyszerűbben úgy alakítható ki, ha a vezető 
európai egyetemek oktatásában szereplő tárgyak te-
matikáit áttekintjük és megvitatjuk. Itt természetesen 
az egyes előadásokhoz kapcsolódó olvasmányokat is 
az egyetemi képzés részeként értem.
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ni a legfelkészültebb professzorokat, hozzá juk 
rendelve tanársegédeket, e területeket tanul-
mányozni és kutatni hajlandó, megfelelő fiatal 
oktatókat. Ez vezethet a régóta áhított szo fisz-
tikált minőségi oktatáshoz. Mindez természe-
tesen csak az egyes tantárgyak legújabb ered-
ményeinek kutatásával lehet sikeres. Vagyis, 
amit nagyon sürgősen meg kell tenni ahhoz, 
hogy elkerüljük a még nagyobb mér tékű 

leszakadást a nemzetközi szinttől, az a klasszi-
kus értelemben vett egyetem, illetve egye temi 
oktató- és kutatómunka visszaállítása.  
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Bevezetés

A fogyasztás motivációi gazdasági és társadal-
mi eredetűek, amelynek azonban környezeti 
hatásai is vannak. A hagyományos közgazda-
sági elméletek szerint a fogyasztás hozzájárul 
a jólét növekedéséhez és a boldogsághoz, 
azonban ez napjainkban nem feltétlenül igaz 
(Kerekes, 2011). A fejlett országok társadalmá-
nak életstílusa és fogyasztási szokásai jelentős 
mértékben kimerülő erőforrásokon alapul-
nak. Ennek súlyos következményei lehetnek 
az élelmiszer-fogyasztás területén is. Az élelmi-
szer-fogyasztás különleges fogyasztási terület, 
hiszen napi fiziológiai szükségleteinkhez nél-
külözhetetlen, közvetlenül meghatározza az 
egyén egészségét és jólétét, ugyanakkor kör-
nyezeti hatása is rendkívül jelentős. A fogyasz-
tás fenntarthatóságát vizsgáló tanulmányok 
között kisebb jelentőséget tulajdonítanak az 
élelmiszer-fogyasztásnak, mint annak tény-
leges környezeti hatása (Csutora, 2012).

Az élelmiszer-fogyasztás átmeneti idősza-
kában vagyunk, amely átmenet eltérő módon, 
de érvényes fejlődő és fejlett országokra egy-
aránt. A fejlődő országokban az egy főre jutó 
jövedelem növekedésével nő az élelmiszer-fo-
gyasztás, illetve a hús- és fehérjefogyasztás 
iránti igény. A fejlett országokban a fehérje-

életciklus szemléletben vizsgálva azt tapasz-
taljuk, hogy a mezőgazdasági termelés – és 
kis részben az élelmiszer-ipari feldolgozás – 
felelős a környezeti hatások túlnyomó részéért 
(FAO, 2009). Napjainkra a mezőgazdaságot 
is szennyező szektorként tarthatjuk számon, 
hiszen tevékenysége során negatív módon 
befolyásolhatja a környezet állapotát. Ez a 
hatás önmagára is visszahat, mivel teljesítmé-
nye és eredménye nagyrészt a természeti 
erő forrásoktól és viszonyoktól függ (Ángyán 

– Menyhért, 1999). Sylvia Lorek és Joachim 
H. Spangenberg (2001) alapján összefoglal-
hatjuk az élelmiszer-fogyasztásból származó 
környezeti hatásokat (1. táblázat). Láthatjuk, 
hogy az élelmiszer-fogyasztásból származó 
környezeti hatások a következő két kulcsfon-

tosságú természeti erőforrást érintik: a terü-
lethasználatot és az energiafelhasználást.

Az élelmiszer-fogyasztás térbeli eloszlásá-
ban nagy különbségek mutatkoznak. Az 
európai életstílus fenntartása más kontinen-
seken is terület- és erőforrásigényt jelent, ahol 
a mezőgazdasági hatékonyság fosszilis erőfor-
rásokon alapul. A nem megújuló természeti 
erőforrások túlhasználata nagy méreteket ölt, 
a nem fenntartható területhasználat problé-
mát jelent. Az élelmiszer-termelés fokozódó 
szűkösségét mutatja, hogy az egy főre eső 
művelhető földterület 0,43 hektárról 0,26 
hektárra csökkent 1962-től 1998-ig. Ez a ten-
dencia várhatóan folytatódik a jövőben, így 
amennyiben nem történik jelentős politikai 
közbelépés, 1,5%-os éves területcsökkenéssel 

fogyasztás stabilitása mellett a szénhidrát- és 
zsiradékfogyasztás növekedése jellemző, illet-
ve az egy főre jutó élelmiszer-, illetve kalóriafo-
gyasztás túlzottan magas szintje. Nagy kü-
lönbség van a fejlődő és fejlett országok élel-
miszer-fogyasztása között, hiszen míg a fejlő-
dő országokban az elégtelen kalóriabevitel és 
az alultápláltság okoz gondot, addig a fejlődő 
országok a túlzott kalóriabevitel és mozgás-
szegény életmód miatt az elhízás és más be-
tegségek kedvezőtlen egészségügyi hatásaival 
és környezeti következményeivel szembesül-
nek (FAO, 2009). 

A tanulmányban először áttekintem az 
élelmiszer-fogyasztás legfontosabb környeze-
ti hatásait, majd összehasonlítom az európai 
és hazai fogyasztási tendenciákat. Az élelmi-
szer-fogyasztás környezeti hatásainak vizsgá-
latánál meghatározó az egészségügyi szempon-
tok figyelembe vétele is, ezért a tanulmány 
bemutatja és rendszerezi a környezeti és 
egészségügyi szempontból egyaránt kedve-
zőbb élelmiszer-fogyasztás megvalósíthatósá-
gát vizsgáló kutatásokat. 

Az élelmiszerfogyasztás környezeti hatásai

Az élelmiszer-fogyasztás az egyik legnagyobb 
környezetterheléssel járó fogyasztási terület. 
Az élelmiszer-fogyasztás környezeti hatásait 

környezeti 
probléma kiváltó ok forrás

kulcsfontosságú 
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savasodás SO2, NOx
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élőhelyek degradációja mezőgazdaság területhasználat
élőhelyek fragmentációja területhasználat

erózió földterület intenzív használata mezőgazdaság területhasználat

eutrofizáció
P mezőgazdaság területhasználat
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lis tüzelőanyagok

területhasználat és 
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felmelegedés
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tüzelőanyagok energiafelhasználás
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1. táblázat • Az erőforrás-használat és a környezeti problémák összefüggései 
az élelmiszer-fogyasztás esetében (Forrás: Lorek – Spangenberg, 2001)
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Bevezetés

A fogyasztás motivációi gazdasági és társadal-
mi eredetűek, amelynek azonban környezeti 
hatásai is vannak. A hagyományos közgazda-
sági elméletek szerint a fogyasztás hozzájárul 
a jólét növekedéséhez és a boldogsághoz, 
azonban ez napjainkban nem feltétlenül igaz 
(Kerekes, 2011). A fejlett országok társadalmá-
nak életstílusa és fogyasztási szokásai jelentős 
mértékben kimerülő erőforrásokon alapul-
nak. Ennek súlyos következményei lehetnek 
az élelmiszer-fogyasztás területén is. Az élelmi-
szer-fogyasztás különleges fogyasztási terület, 
hiszen napi fiziológiai szükségleteinkhez nél-
külözhetetlen, közvetlenül meghatározza az 
egyén egészségét és jólétét, ugyanakkor kör-
nyezeti hatása is rendkívül jelentős. A fogyasz-
tás fenntarthatóságát vizsgáló tanulmányok 
között kisebb jelentőséget tulajdonítanak az 
élelmiszer-fogyasztásnak, mint annak tény-
leges környezeti hatása (Csutora, 2012).

Az élelmiszer-fogyasztás átmeneti idősza-
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életciklus szemléletben vizsgálva azt tapasz-
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(FAO, 2009). Napjainkra a mezőgazdaságot 
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befolyásolhatja a környezet állapotát. Ez a 
hatás önmagára is visszahat, mivel teljesítmé-
nye és eredménye nagyrészt a természeti 
erő forrásoktól és viszonyoktól függ (Ángyán 

– Menyhért, 1999). Sylvia Lorek és Joachim 
H. Spangenberg (2001) alapján összefoglal-
hatjuk az élelmiszer-fogyasztásból származó 
környezeti hatásokat (1. táblázat). Láthatjuk, 
hogy az élelmiszer-fogyasztásból származó 
környezeti hatások a következő két kulcsfon-

tosságú természeti erőforrást érintik: a terü-
lethasználatot és az energiafelhasználást.

Az élelmiszer-fogyasztás térbeli eloszlásá-
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amennyiben nem történik jelentős politikai 
közbelépés, 1,5%-os éves területcsökkenéssel 
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nek (FAO, 2009). 
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és hazai fogyasztási tendenciákat. Az élelmi-
szer-fogyasztás környezeti hatásainak vizsgá-
latánál meghatározó az egészségügyi szempon-
tok figyelembe vétele is, ezért a tanulmány 
bemutatja és rendszerezi a környezeti és 
egészségügyi szempontból egyaránt kedve-
zőbb élelmiszer-fogyasztás megvalósíthatósá-
gát vizsgáló kutatásokat. 

Az élelmiszerfogyasztás környezeti hatásai

Az élelmiszer-fogyasztás az egyik legnagyobb 
környezetterheléssel járó fogyasztási terület. 
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lehet számolni 2030-ig (FAO, 2009). A né-
pesség növekedésének köszönhetően abszolút 
és relatív értelemben is az élelmiszer-fogyasz-
tás környezeti hatásának növekedése várható 
a jövőben, a mezőgazdaság pedig közelíthet  
eltartóképességének határához. A Food and 
Agriculture Organization (FAO, 2009) elő-
rejelzése alapján az élelmiszer-ellátás bizony-
talanná válhat, és a népességnövekedés jelen-
tősen hozzájárulhat a fokozó dó élelmiszerhi-
ányhoz egyes régiókban. 2050-re a világ né-
pessége elérheti a 9,1 milliárd főt, így 70%-kal 
több élelmiszerre lehet szükség. Különösen a 
húsfogyasztás iránti növekvő igény jelent 
problémát, mivel az állati termékek előállítá-
sának köztudottan nagyobb az erőforrásigé-
nye, és energetikailag kevésbé hatékony álla-
ti eredetű élelmiszereket fogyasztani.

A klasszikus közgazdaságtan fogalma 
alapján a fogyasztás szükségletkielégítés, vala-
milyen alapvető elégedettség hiányának meg-
szüntetésére irányuló tevékenység. Az igény 
a szükségletek kielégítésére vonatkozó konk-
rét, sajátos vágyat jelenti. Ha a szükségletki-
elégítés a kulturálisan függő igények alapján 
módosul, akkor ez tévfogyasztáshoz vezethet. 
Az élelmiszer-fogyasztás alapvetően fiziológiai 
szükségleteket elégít ki, napjainkban azonban 
a fejlett országokban nemcsak ez az élelmiszer-
fogyasztás motivációja. Elsősorban a fej lett 
országok feladata lenne az élelmiszer-fogyasz-
tási szerkezet és az étrend átalakítása a kör-
nyezeti hatás csökkentése érdekében.

A magyar és az európai élelmiszerfogyasztás 
összehasonlítása

Vizsgájuk meg, hogy mennyiben különböz-
nek a magyar élelmiszer-fogyasztási tendenci-
ák az európaitól. A 2. táblázat összefoglalóan 
mutatja a legfőbb fogyasztási kategóriákban 
az 1990 és 2007 között bekövetkező meny-

nyiségi és szerkezeti változásokat. Jól látható, 
hogy a zsiradékfogyasztás kivételével a magyar 
élelmiszer-fogyasztás minden fogyasztási ka-
tegóriában alacsonyabb, mint az európai átlag, 
a nyugat-európai átlaghoz viszonyítva még 
nagyobb az eltérés. A cereáliák, ill. a zöldség- 
és gyümölcsfogyasztás tekintetében azo nos 
tendenciát találunk az európai és a magyar 
fogyasztásnál, a zsiradékfogyasztás mennyisé-
ge és aránya pedig nem változik egyik vizsgált 
területen se. Eltérést tapasztalunk a húsfo-
gyasztás esetében: míg Európában összességé-
ben a húsfogyasztás mennyisége növekszik, 
és aránya a jövőben várhatóan nem változik, 
vagy kismértékben nő, addig Magyarorszá-
gon csökken a húsfogyasztás, és nem várható, 
hogy a teljes élelmiszer-fogyasztásban az ará-
nya növekedjen. A tejtermékek fogyasztásával 
kapcsolatban is ugyanez a megállapítás tehe-
tő, miszerint az európai növekvő tendenciával 
ellentétben a magyar fogyasztás csökkenését 
tapasztaljuk. Környezeti szempontból kedve-
ző ez az európaival ellentétes tendencia a 
húsfogyasztást illetően. 

Az importált termékek mennyisége és 
aránya európai és hazai szinten is erőteljesen 
növekszik, különösen a hús, illetve a zöldség- 
és gyümölcsfélék esetében, ami növekvő 
kör nyezetterhelést jelent a távoli országokban 
történő, sok esetben erőforrás-intenzív terme-
lés és a szállítás környezetterhelése miatt. Je-
lenleg Magyarországon az élelmiszerek 30%-a 
származik importból, 1990-ben ez az érték 
még 7–10%-ot mutatott, vagyis az elmúlt húsz 
évben megháromszorozódott az importált 
termékek részaránya, ami globális szinten 
hozzájárul a szállításból származó környezeti 
terhek növekedéséhez.

Összefoglalva: bi zonyos élelmiszer-kategó-
riák esetében az európaival ellentétes tenden-
ciát tapasztalunk. A hazai élelmiszer-fogyasz-

tás szintje alacsonyabb, mint az európai. 
Alacsony halfogyasztás jellemző, és az átlaghoz 
képest alacsonyabb a tejfogyasztás. A kelet-
közép-európai lakosság gyümölcs-, hal- és 
sajtfogyasztása mintegy fele az EU–15 tagálla-
mok fogyasztásának. Az élelmiszer-fogyasztás 
mennyiségi változásait és szerkezetét vizs gálva 
láthatjuk, hogy a magas jövedelmű or szá-
gokban az élelmiszer-fogyasztás mennyisé gi-
leg telítettnek tekinthető, a szerkezeti válto-
zások azonban még jelentősek. Hazánkban, 
mint közepes jövedelmű EU-tagállamban, a 
mennyiségi változások és a szerkezeti változá-
sok még együtt zajlanak. A cereália- és szén-
hidrátfogyasztás telítődése lezajlott, a zöldség- 

és gyümölcsfogyasztás még növekszik. Az 
importált termékek növekvő aránya miatt az 
ország növekvő mértékben kiszolgáltatott lesz 
más országok természeti erőforrásainak, és ez 
további társadalmi és környezeti problémák-
hoz vezethet a jövőben. 

A környezeti és egészségügyi szempontok 
összeegyeztetése az élelmiszerfogyasztás 
esetében 

Napjainkban egyre több olyan kutatás jelenik 
meg, amely összekapcsolja az élelmiszer-fo-
gyasztás környezeti és egészségügyi hatásait. 
A környezeti és gazdasági kérdésekkel foglal-
kozó szakirodalomban találunk inkább ilyen 

Európa Magyarország

fogyasztási 
kategória

mennyiségi vál-
tozás (kg/fő/év)

aránya a teljes 
élelmiszer-fo-
gyasztásban (%)

mennyiségi vál-
tozás (kg/fő/év)

aránya a teljes 
élelmiszer-fo-
gyasztásban (%)

cereáliák 138 kg → 131 kg
csökken

19,3% → 17,6%
csökken

110 kg → 88 kg
csökken

16% → 13%
csökken

húsfélék
átlagosan 81 kg, 

de növekvő 
tendencia

11%, 
nem változik/

nő

73 kg → 63 kg
csökken

9% – 11%
nem változik

tejtermék 210 kg → 221 kg
nő

29%, 
nem változik

169 kg → 163 kg
csökken

25%
nem változik

zsiradék 28,5 kg, 
nem változik

3,8%, 
nem változik

38,6 kg → 37,4 kg
csökken

6%
nem változik

gyümölcs 73 kg → 93 kg
nő

10,2% → 12,4%
nő 155 kg → 194 kg

nő
23% → 31%

nő
zöldség 107 kg → 117 kg

nő
15% → 15,6%

nő
importált 
termék aránya 
a fogyasztásban

hús +120%
cereália +83%
zöldség +174%

nő nő 7–10% → 30%
nő

2. táblázat • Az európai és magyarországi trendek összehasonlítása (1990–2007)
Forrás: FAOStat Database, 2012 és KSH, 2012 alapján saját összeállítás
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lehet számolni 2030-ig (FAO, 2009). A né-
pesség növekedésének köszönhetően abszolút 
és relatív értelemben is az élelmiszer-fogyasz-
tás környezeti hatásának növekedése várható 
a jövőben, a mezőgazdaság pedig közelíthet  
eltartóképességének határához. A Food and 
Agriculture Organization (FAO, 2009) elő-
rejelzése alapján az élelmiszer-ellátás bizony-
talanná válhat, és a népességnövekedés jelen-
tősen hozzájárulhat a fokozó dó élelmiszerhi-
ányhoz egyes régiókban. 2050-re a világ né-
pessége elérheti a 9,1 milliárd főt, így 70%-kal 
több élelmiszerre lehet szükség. Különösen a 
húsfogyasztás iránti növekvő igény jelent 
problémát, mivel az állati termékek előállítá-
sának köztudottan nagyobb az erőforrásigé-
nye, és energetikailag kevésbé hatékony álla-
ti eredetű élelmiszereket fogyasztani.

A klasszikus közgazdaságtan fogalma 
alapján a fogyasztás szükségletkielégítés, vala-
milyen alapvető elégedettség hiányának meg-
szüntetésére irányuló tevékenység. Az igény 
a szükségletek kielégítésére vonatkozó konk-
rét, sajátos vágyat jelenti. Ha a szükségletki-
elégítés a kulturálisan függő igények alapján 
módosul, akkor ez tévfogyasztáshoz vezethet. 
Az élelmiszer-fogyasztás alapvetően fiziológiai 
szükségleteket elégít ki, napjainkban azonban 
a fejlett országokban nemcsak ez az élelmiszer-
fogyasztás motivációja. Elsősorban a fej lett 
országok feladata lenne az élelmiszer-fogyasz-
tási szerkezet és az étrend átalakítása a kör-
nyezeti hatás csökkentése érdekében.

A magyar és az európai élelmiszerfogyasztás 
összehasonlítása

Vizsgájuk meg, hogy mennyiben különböz-
nek a magyar élelmiszer-fogyasztási tendenci-
ák az európaitól. A 2. táblázat összefoglalóan 
mutatja a legfőbb fogyasztási kategóriákban 
az 1990 és 2007 között bekövetkező meny-

nyiségi és szerkezeti változásokat. Jól látható, 
hogy a zsiradékfogyasztás kivételével a magyar 
élelmiszer-fogyasztás minden fogyasztási ka-
tegóriában alacsonyabb, mint az európai átlag, 
a nyugat-európai átlaghoz viszonyítva még 
nagyobb az eltérés. A cereáliák, ill. a zöldség- 
és gyümölcsfogyasztás tekintetében azo nos 
tendenciát találunk az európai és a magyar 
fogyasztásnál, a zsiradékfogyasztás mennyisé-
ge és aránya pedig nem változik egyik vizsgált 
területen se. Eltérést tapasztalunk a húsfo-
gyasztás esetében: míg Európában összességé-
ben a húsfogyasztás mennyisége növekszik, 
és aránya a jövőben várhatóan nem változik, 
vagy kismértékben nő, addig Magyarorszá-
gon csökken a húsfogyasztás, és nem várható, 
hogy a teljes élelmiszer-fogyasztásban az ará-
nya növekedjen. A tejtermékek fogyasztásával 
kapcsolatban is ugyanez a megállapítás tehe-
tő, miszerint az európai növekvő tendenciával 
ellentétben a magyar fogyasztás csökkenését 
tapasztaljuk. Környezeti szempontból kedve-
ző ez az európaival ellentétes tendencia a 
húsfogyasztást illetően. 

Az importált termékek mennyisége és 
aránya európai és hazai szinten is erőteljesen 
növekszik, különösen a hús, illetve a zöldség- 
és gyümölcsfélék esetében, ami növekvő 
kör nyezetterhelést jelent a távoli országokban 
történő, sok esetben erőforrás-intenzív terme-
lés és a szállítás környezetterhelése miatt. Je-
lenleg Magyarországon az élelmiszerek 30%-a 
származik importból, 1990-ben ez az érték 
még 7–10%-ot mutatott, vagyis az elmúlt húsz 
évben megháromszorozódott az importált 
termékek részaránya, ami globális szinten 
hozzájárul a szállításból származó környezeti 
terhek növekedéséhez.

Összefoglalva: bi zonyos élelmiszer-kategó-
riák esetében az európaival ellentétes tenden-
ciát tapasztalunk. A hazai élelmiszer-fogyasz-

tás szintje alacsonyabb, mint az európai. 
Alacsony halfogyasztás jellemző, és az átlaghoz 
képest alacsonyabb a tejfogyasztás. A kelet-
közép-európai lakosság gyümölcs-, hal- és 
sajtfogyasztása mintegy fele az EU–15 tagálla-
mok fogyasztásának. Az élelmiszer-fogyasztás 
mennyiségi változásait és szerkezetét vizs gálva 
láthatjuk, hogy a magas jövedelmű or szá-
gokban az élelmiszer-fogyasztás mennyisé gi-
leg telítettnek tekinthető, a szerkezeti válto-
zások azonban még jelentősek. Hazánkban, 
mint közepes jövedelmű EU-tagállamban, a 
mennyiségi változások és a szerkezeti változá-
sok még együtt zajlanak. A cereália- és szén-
hidrátfogyasztás telítődése lezajlott, a zöldség- 

és gyümölcsfogyasztás még növekszik. Az 
importált termékek növekvő aránya miatt az 
ország növekvő mértékben kiszolgáltatott lesz 
más országok természeti erőforrásainak, és ez 
további társadalmi és környezeti problémák-
hoz vezethet a jövőben. 

A környezeti és egészségügyi szempontok 
összeegyeztetése az élelmiszerfogyasztás 
esetében 

Napjainkban egyre több olyan kutatás jelenik 
meg, amely összekapcsolja az élelmiszer-fo-
gyasztás környezeti és egészségügyi hatásait. 
A környezeti és gazdasági kérdésekkel foglal-
kozó szakirodalomban találunk inkább ilyen 

Európa Magyarország

fogyasztási 
kategória

mennyiségi vál-
tozás (kg/fő/év)

aránya a teljes 
élelmiszer-fo-
gyasztásban (%)

mennyiségi vál-
tozás (kg/fő/év)

aránya a teljes 
élelmiszer-fo-
gyasztásban (%)

cereáliák 138 kg → 131 kg
csökken

19,3% → 17,6%
csökken

110 kg → 88 kg
csökken

16% → 13%
csökken

húsfélék
átlagosan 81 kg, 

de növekvő 
tendencia

11%, 
nem változik/

nő

73 kg → 63 kg
csökken

9% – 11%
nem változik

tejtermék 210 kg → 221 kg
nő

29%, 
nem változik

169 kg → 163 kg
csökken

25%
nem változik

zsiradék 28,5 kg, 
nem változik

3,8%, 
nem változik

38,6 kg → 37,4 kg
csökken

6%
nem változik

gyümölcs 73 kg → 93 kg
nő

10,2% → 12,4%
nő 155 kg → 194 kg

nő
23% → 31%

nő
zöldség 107 kg → 117 kg

nő
15% → 15,6%

nő
importált 
termék aránya 
a fogyasztásban

hús +120%
cereália +83%
zöldség +174%

nő nő 7–10% → 30%
nő

2. táblázat • Az európai és magyarországi trendek összehasonlítása (1990–2007)
Forrás: FAOStat Database, 2012 és KSH, 2012 alapján saját összeállítás
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tanulmányokat, a táplálkozástudományban 
azonban kevésbé jellemző az egészségügyi 
érvek környezeti, fenntarthatósági szempon-
tú kiegészítése. Joan Dye Gussow és Kate 
Clancy (1986) tanulmánya az első tanulmá-
nyok egyike, ahol a fenntartható étrend fo-
galmát az egészségügyi és környezeti követ-
kezmények figyelembevételével definiálták 
az Egyesült Államok mezőgazdaságát tanul-
mányozva. A környezeti és az egészségügyi 
hatásokat együttesen vizsgálták. Az egészség-
ügyi ajánlásokat környezeti érvekkel egészí-
tették ki, rámutatva a két terület együttes 
sze repére, és a fenntarthatósági szemponto-
kon alapuló étkezési útmutató összeállításá-
nak szükségességét hangsúlyozták. Ezt köve-
tően inkább a 2000-es években kezdett elter-
jedni az élelmiszer-fogyasztás szerkezete és az 
egészségügyi hatások közötti összefüggések 
vizsgálata. Az élelmiszer-fogyasztás erőforrás-
felhasználása mellett az élelmiszer-biztonság 
jövőbeli problémája is fontos kutatási kérdés-
sé vált. 

Sibylle Frey és John Barrett (2006) Skó-
ciában vizsgálták az egyes élelmiszercsoportok 
ökológiai lábnyomát, és az egészségügyi aján-
lások alapján összeállított ideális étrend öko-
lógiai lábnyomát a jelenlegi ökológiai láb-
nyommal hasonlították össze. A jelenlegihez 
képest 15%-kal csökkenne az ökológiai láb-
nyom az egészséges étrend esetén, a teljesen 
vegetáriánus étrendre való áttérés pedig 34%-
os csökkenést eredményezne. Az organikus 
termékek fogyasztására való áttérés nem 
okozna jelentős csökkenést (további 1%) az 
ökológiai lábnyomban. Érdekes következte-
tés, hogy az egészségesebb táplálkozás és az 
elhízottság csökkentése nemcsak önmagában 
az élelmiszer-fogyasztásból származó üvegház-
hatásúgáz-kibocsátásokat mérsékelheti, ha-
nem az alacsonyabb testsúlyú emberek miatt 

a közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-
kibocsátások is csökkenhetnek. Ennek a tény-
leges lehetősége további kutatásokat igényel 
a jövőben.  

A környezeti és egészségügyi szempontból 
is megfelelő táplálkozás megvalósításában az 
alapvetően növényi alapú, ún. mediterrán 
típusú étrend megfelelő lehet. Ez olyan ét-
rend lenne, amely környezeti és egészségügyi 
feltételeknek is eleget tesz, és az 1960-as évek 
görögországi étkezési szokásait veszi alapul. 
Faye Duchin (2005) rámutat arra, hogy a je-
lenlegi nyugati étrend és az amerikai étrend 
elhízáshoz és más krónikus betegségekhez 
vezethet, elsősorban a nagyon magas kalória-
tartalom, az állati eredetű ételek és hozzáadott 
cukor miatt. Az egy-egy országra kiterjedő 
vizsgálatok mellett szükség van rá, hogy több 
országot, régiót rendszerszerűen elemezzenek, 
hogy valóban kedvező környezeti és egészség-
ügyi hatásokkal jár-e a mediterrán étrend. Az 
eredmények az Egészségügyi Világszervezet 
(World Health Organisation) stratégiájához 
is hozzájárulhatnak. 

Az egészségesebb étrend Európában való 
elterjedése környezeti hatásának átfogó vizs-
gálatára is találunk példát. Arnold Tukker és 
munkatársai (2011) az EU–27 országaiban 
vizsgálták az élelmiszer-fogyasztási szokáso-
kat; a hús- és zöldségfogyasztás alapján klasz-
terekbe sorolták az országokat. A besorolás 
alapján Magyarország a nyugat-európai klasz-
terbe került, amelynek a legnagyobb volt az 
egy főre eső kalóriabevitele. A nagy kalóriabe-
vitel a következő termékeknek volt köszönhe-
tő: állati zsiradékok, tejtermékek és alkohol-
tartalmú italok. Az öt különböző étkezési 
klasz ter a következő, többé-kevésbé a földraj-
zi elhelyezkedésük alapján nevezik el őket a 
szerzők: (a) Észak-Európa országai és Francia-
ország: nagyon alacsony, zöldségből szárma-

zó energia/állati termékből származó energia-
arány; (b) Nyugat-Európa országai: kevesebb 
állati eredetű fogyasztás (kalória, fehérje és 
zsír tekintetében) mint Észak-Európában, 
még így is alacsony zöldségből származó 
energia/állati termékből származó energia-
arány; (c) Délnyugat-Európa: alacsony állati 
eredetű zsiradékok fogyasztása és magas 
zöldség- és halfogyasztás; (d) Kelet-Európa: 
magas zöldség energia/állati energia arány és 
alacsonyabb halfogyasztás, mint Délnyugat-
Európa; (e) Délkelet-Európa: magas zöldség-
ből származó energia/állati termékből szárma-
zó energiaarány, különösen a magas gabona-
bevitel miatt. 

A szerzők az étrend változásának három 
lehetséges szcenárióját vizsgálták meg, és 
hasonlították össze a jelenlegi állapottal: 1. 
ajánlott, egészséges kalóriabevitelen alapuló 
étrend 2. ajánlott, egészséges kalóriabevitelen 
alapuló étrend kevesebb vöröshúsfogyasztással, 
3. mediterrán étrend csökkentett húsfogyasz-
tással. Amennyiben az élelmiszer-fogyasztás 
kalóriabevitele az egészségügyi ajánlásoknak 
megfelelően alakul, nem következik be jelen-
tős csökkenés a környezeti hatásokban. A 
vörös hús hallal, baromfihússal és gabonákkal 
történő helyettesítése során mintegy 8%-kal 
csökkennének a környezeti hatások, ami 
összességében a háztartások teljes környezeti 
hatásában 2%-os csökkenést jelentene. Ezek 
az eredmények figyelembe veszik a visszapat-
tanó hatást is. A kutatás során a mezőgazda-
sági földterület változását nem vizsgálták. Az 
ún. mediterrán diéta elterjedése 10%-kal 
csök kentené az üvegházhatásúgáz-kibocsátá-
sokat, ugyanakkor a szerzők véleménye sze-
rint nem egyértelmű, hogy ez az étrend lenne 
környezeti és egészségügyi szempontból is 
ideális. A közvetlen hatáson kívül egy másod-
lagos hatásra is fel kell hívni a figyelmet: ez az 

EU–27 esetlegesen megváltozó import–ex-
port mérlege lenne, hiszen a csökkenő hús-
fogyasztásnak külkereskedelmi hatásai is 
lennének, ami elsősorban a nem európai 
országokból származó csökkenő importban 
nyilvánulhat meg. Az európai hústermelő 
szektor az európai húsfogyasztás csökkenését 
várhatóan azzal kompenzálja majd, hogy 
nagyobb mértékben fog húst exportálni. A 
mediterrán étrend halban és egyéb tengeri 
ételben gazdag, így a növekvő halfogyasztás 
környezeti hatása vizsgálatra szorul. Jennie 
Macdiarmid és munkatársai (2011) tanulmá-
nyában az alacsony üvegházhatásúgáz-kibo-
csátású és az egészségügyi ajánlásoknak meg-
felelő étrend hatásait vizsgálják a 2020-as évre 
vonatkozóan. Megállapítják, hogy az étrend 
nem térne el nagy mértékben a mai egészség-
ügyi ajánlásoknak megfelelő étrendtől. A 
hangsúly a kisebb hús- és tejtermék-fogyasztá-
son és nagyobb zöldségfogyasztáson van. 

Sok hatás és komplex kapcsolat jelenik 
meg az élelmiszer-termelés és élelmiszer-fo-
gyasztás kérdéskörében, ezek nem választha-
tóak el egymástól, illetve a technológiai fej-
lődéstől. Szükséges megvizsgálni a termelési 
oldalon történő hatékonyabb technológia 
alkalmazása következtében megvalósuló 
üvegházhatásúgáz-megtakarítást és a fogyasz-
tói oldalról fellépő étrendi változások követ-
keztében létrejövő kibocsátáscsökkentéseket, 
illetve ezen változások lehetséges egészségügyi 
következményeit. Anna Wallén és munkatár-
sai (2004) azt vizsgálták, hogy hatással van-e 
a táplálkozási szokások megváltoztatása az 
energiafelhasználásra és az üveházhatásúgáz-
kibocsátásokra. Az aktuális étrendből szár-
mazó kibocsátást hasonlították össze az álta-
luk kialakított fenntartható étrenddel Svéd-
országban. Tapasztalatuk alapján, elhanyagol-
ható az energia- és üvegházhatásúgáz-megta-
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tanulmányokat, a táplálkozástudományban 
azonban kevésbé jellemző az egészségügyi 
érvek környezeti, fenntarthatósági szempon-
tú kiegészítése. Joan Dye Gussow és Kate 
Clancy (1986) tanulmánya az első tanulmá-
nyok egyike, ahol a fenntartható étrend fo-
galmát az egészségügyi és környezeti követ-
kezmények figyelembevételével definiálták 
az Egyesült Államok mezőgazdaságát tanul-
mányozva. A környezeti és az egészségügyi 
hatásokat együttesen vizsgálták. Az egészség-
ügyi ajánlásokat környezeti érvekkel egészí-
tették ki, rámutatva a két terület együttes 
sze repére, és a fenntarthatósági szemponto-
kon alapuló étkezési útmutató összeállításá-
nak szükségességét hangsúlyozták. Ezt köve-
tően inkább a 2000-es években kezdett elter-
jedni az élelmiszer-fogyasztás szerkezete és az 
egészségügyi hatások közötti összefüggések 
vizsgálata. Az élelmiszer-fogyasztás erőforrás-
felhasználása mellett az élelmiszer-biztonság 
jövőbeli problémája is fontos kutatási kérdés-
sé vált. 

Sibylle Frey és John Barrett (2006) Skó-
ciában vizsgálták az egyes élelmiszercsoportok 
ökológiai lábnyomát, és az egészségügyi aján-
lások alapján összeállított ideális étrend öko-
lógiai lábnyomát a jelenlegi ökológiai láb-
nyommal hasonlították össze. A jelenlegihez 
képest 15%-kal csökkenne az ökológiai láb-
nyom az egészséges étrend esetén, a teljesen 
vegetáriánus étrendre való áttérés pedig 34%-
os csökkenést eredményezne. Az organikus 
termékek fogyasztására való áttérés nem 
okozna jelentős csökkenést (további 1%) az 
ökológiai lábnyomban. Érdekes következte-
tés, hogy az egészségesebb táplálkozás és az 
elhízottság csökkentése nemcsak önmagában 
az élelmiszer-fogyasztásból származó üvegház-
hatásúgáz-kibocsátásokat mérsékelheti, ha-
nem az alacsonyabb testsúlyú emberek miatt 

a közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-
kibocsátások is csökkenhetnek. Ennek a tény-
leges lehetősége további kutatásokat igényel 
a jövőben.  

A környezeti és egészségügyi szempontból 
is megfelelő táplálkozás megvalósításában az 
alapvetően növényi alapú, ún. mediterrán 
típusú étrend megfelelő lehet. Ez olyan ét-
rend lenne, amely környezeti és egészségügyi 
feltételeknek is eleget tesz, és az 1960-as évek 
görögországi étkezési szokásait veszi alapul. 
Faye Duchin (2005) rámutat arra, hogy a je-
lenlegi nyugati étrend és az amerikai étrend 
elhízáshoz és más krónikus betegségekhez 
vezethet, elsősorban a nagyon magas kalória-
tartalom, az állati eredetű ételek és hozzáadott 
cukor miatt. Az egy-egy országra kiterjedő 
vizsgálatok mellett szükség van rá, hogy több 
országot, régiót rendszerszerűen elemezzenek, 
hogy valóban kedvező környezeti és egészség-
ügyi hatásokkal jár-e a mediterrán étrend. Az 
eredmények az Egészségügyi Világszervezet 
(World Health Organisation) stratégiájához 
is hozzájárulhatnak. 

Az egészségesebb étrend Európában való 
elterjedése környezeti hatásának átfogó vizs-
gálatára is találunk példát. Arnold Tukker és 
munkatársai (2011) az EU–27 országaiban 
vizsgálták az élelmiszer-fogyasztási szokáso-
kat; a hús- és zöldségfogyasztás alapján klasz-
terekbe sorolták az országokat. A besorolás 
alapján Magyarország a nyugat-európai klasz-
terbe került, amelynek a legnagyobb volt az 
egy főre eső kalóriabevitele. A nagy kalóriabe-
vitel a következő termékeknek volt köszönhe-
tő: állati zsiradékok, tejtermékek és alkohol-
tartalmú italok. Az öt különböző étkezési 
klasz ter a következő, többé-kevésbé a földraj-
zi elhelyezkedésük alapján nevezik el őket a 
szerzők: (a) Észak-Európa országai és Francia-
ország: nagyon alacsony, zöldségből szárma-

zó energia/állati termékből származó energia-
arány; (b) Nyugat-Európa országai: kevesebb 
állati eredetű fogyasztás (kalória, fehérje és 
zsír tekintetében) mint Észak-Európában, 
még így is alacsony zöldségből származó 
energia/állati termékből származó energia-
arány; (c) Délnyugat-Európa: alacsony állati 
eredetű zsiradékok fogyasztása és magas 
zöldség- és halfogyasztás; (d) Kelet-Európa: 
magas zöldség energia/állati energia arány és 
alacsonyabb halfogyasztás, mint Délnyugat-
Európa; (e) Délkelet-Európa: magas zöldség-
ből származó energia/állati termékből szárma-
zó energiaarány, különösen a magas gabona-
bevitel miatt. 

A szerzők az étrend változásának három 
lehetséges szcenárióját vizsgálták meg, és 
hasonlították össze a jelenlegi állapottal: 1. 
ajánlott, egészséges kalóriabevitelen alapuló 
étrend 2. ajánlott, egészséges kalóriabevitelen 
alapuló étrend kevesebb vöröshúsfogyasztással, 
3. mediterrán étrend csökkentett húsfogyasz-
tással. Amennyiben az élelmiszer-fogyasztás 
kalóriabevitele az egészségügyi ajánlásoknak 
megfelelően alakul, nem következik be jelen-
tős csökkenés a környezeti hatásokban. A 
vörös hús hallal, baromfihússal és gabonákkal 
történő helyettesítése során mintegy 8%-kal 
csökkennének a környezeti hatások, ami 
összességében a háztartások teljes környezeti 
hatásában 2%-os csökkenést jelentene. Ezek 
az eredmények figyelembe veszik a visszapat-
tanó hatást is. A kutatás során a mezőgazda-
sági földterület változását nem vizsgálták. Az 
ún. mediterrán diéta elterjedése 10%-kal 
csök kentené az üvegházhatásúgáz-kibocsátá-
sokat, ugyanakkor a szerzők véleménye sze-
rint nem egyértelmű, hogy ez az étrend lenne 
környezeti és egészségügyi szempontból is 
ideális. A közvetlen hatáson kívül egy másod-
lagos hatásra is fel kell hívni a figyelmet: ez az 

EU–27 esetlegesen megváltozó import–ex-
port mérlege lenne, hiszen a csökkenő hús-
fogyasztásnak külkereskedelmi hatásai is 
lennének, ami elsősorban a nem európai 
országokból származó csökkenő importban 
nyilvánulhat meg. Az európai hústermelő 
szektor az európai húsfogyasztás csökkenését 
várhatóan azzal kompenzálja majd, hogy 
nagyobb mértékben fog húst exportálni. A 
mediterrán étrend halban és egyéb tengeri 
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felelő étrend hatásait vizsgálják a 2020-as évre 
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ható az energia- és üvegházhatásúgáz-megta-



737

Magyar Tudomány • 2014/6

736

Vetőné M. Zsófia • A fenntartható élelmiszer-fogyasztás…

karítás, amit az étrendi változással el lehetne 
érni anélkül, hogy a termelési körülményeket 
is megváltoztatnák. Eredményeik alapján 
nagyobb csökkentést lehet elérni a fosszilis 
alapú mezőgazdasági termelés és disztribúció 
megváltoztatásával, mint a fogyasztási szoká-
sok megváltoztatásával. Sharon Friel és mun-
katársai (2009) az elemzést az Egyesült Király-
ságra, illetve São Paulo városra végezték el. 
Megállapították, hogy míg a pusztán techno-
lógiai jellegű csökkentés környezeti hatásokat 
eredményez, de egészségügyi hatásokkal nem 
jár, a kisebb húsfogyasztás nemcsak a CO2-
kibocsátásokat csökkentené, hanem a modell 
alapján az Egyesült Királyságban a szívkoszo-
rúér-betegség is csökkenne a lakosság körében 
a kevesebb állati zsiradék fogyasztása miatt. 

Az eddig bemutatott nemzetközi tanul-
mányok elsősorban nyugat-európai mintá-
kon készültek, de az élelmiszer-fogyasztás 
környezeti hatásában jelentős eltérések lehet-
nek a különböző országokban, amire Tukker 
és munkatársai (2011) kutatása is rámutatott.

Magyarországon is készült olyan kutatás, 
amely egy ezerfős, országos reprezentatív min-
ta alapján a magyar felnőtt fogyasztók élel-
miszer-fogyasztásából származó ökológiai 
lábnyomát határozta meg. A tényleges fogyasz-
tási adatok alapján számszerűsített ökológiai 
lábnyomot a kutatás összehasonlította a hazai 
hivatalos táplálkozástani ajánlások alapján 
összeállított étrend ökológiai lábnyomával. A 
tanulmány megállapította, hogy a különbö-
ző munkavégzési csoportba tartozó fogyasz-
tók élelmiszer-fogyasztásból származó ökoló-
giai lábnyoma hazánkban is csökkenthető 
lenne, amennyiben egészségesebben fogyasz-
tanánk (Vetőné Mózner – Csutora, 2013).  

A tudományos tanulmányok mellett ér-
demes megvizsgálni, hogy a közpolitikai 
dokumentumokban mennyire jelenik meg 

az élelmiszer-fogyasztás egészségességének és 
környezeti hatásának kérdése. Napjainkban 
az Egyesült Királyságban (Setting the Table. 
Advice to Government on Priority Elements of 
Sustainable Diets, URL1), illetve Svédország-
ban (The National Food Administration’s 
Environmentally Effective Food Choices, URL2) 
jelent meg ajánlás a fenntartható étrendre 
vonatkozóan a környezeti és egészségügyi 
szempontok integrálásával. Mindegyik tanul-
mány a környezeti szempontokat tartotta 
kiindulópontnak és nem az egészségügyi 
ajánlásokat. Az Egyesült Államokban 2010-
ben közzétett jelentés (Report of the Dietary 
Guidelines Advisory Committee on the Dietary 
Guidelines for Americans, URL3) a kevesebb 
húsfogyasztást és a több zöldségfogyasztást 
ajánlja, azonban nem ösztönöz a teljesen hús 
nélküli táplálkozásra az egészségügyi kockáza-
tok miatt. A jelentés alapján a húsok tejter-
mékekkel történő pótlása nem feltétlenül 
vezet kisebb környezetterheléshez. A holland 
The Health Council of the Netherlands (2011) 
által összeállított tanulmány (Guidelines for 
a Healthy Diet: The Ecological Perspective, 
URL4) az egészséges étrend és a környezeti 
hatások kérdéskörét foglalja össze, és megerősí-
ti, hogy erős korreláció van a környezeti hatás 
és az étrend között.

A fejezetben bemutattuk a külön kutatá-
si területet képező, környezeti és egészségügyi 
szempontokat együttesen figyelembe vevő 
tanulmányokat. A 3. táblázat rendszerezi ezen 
kutatásokat, amelyek a felhasznált módszer-
tan alapján kerültek csoportosításra. 

Következtetések és javaslatok

A cikkben az élelmiszer-fogyasztás környezet-
terhelését, valamint európai és hazai trendje-
it vizsgáltam. Ezenkívül arra mutattam rá, 
hogy a környezeti, gazdasági elemzésekben 

szerző év elemzés tárgya alkalmazott 
módszertan eredmények

Wallén és 
mtsai. 2004

Svédország: a 
jelenlegi és a 
fenntartható étrend 
összehasonlítása

energiatartalom és 
üvegházhatásúgáz-
kibocsátás

az energiatartalom és 
üvegházhatásúgáz-kibocsá-
tás csökkentése nem jelentős 
a termelési feltételek 
megváltoztatása nélkül 

Tukker és 
mtsai. 2011

EU–27 országok 
élelmiszer-fogyasztá-
sa

környezeti hatásvizs-
gálat

az országok élelmiszer-fo-
gyasztásának klaszterezése, 
három étrendváltoztatási 
szcenárió vizsgálata; a 
mediterrán diéta kismérték-
ben csökkenti a környezeti 
hatásokat

Collins–
Fairchild 2007

Cardiff város
élelmiszer-fogyasztá-
sa

ökológiai lábnyom

a jelenlegi átlagos étrend 
mérsékelten egészséges; kis 
étrendi változtatások is 
jelentősen csökkenteni 
tudnák az ökológiai 
lábnyomot

Frey–Barrett 2006

Skócia: a jelenlegi és 
a fenntartható 
étrend összehasonlí-
tása

ökológiai lábnyom

az egészséges étrend 
ökológiai lábnyoma 
15%-kal alacsonyabb a 
jelenleginél

Stehfest és 
mtsai. 2009

globális élelmiszer-
fogyasztás 2010 és 
2050 között, 
szce náriók elemzése

területhasználat; 
CO2- és 
üvegházhatásúgáz-
kibocsátás

a globális CO2-kibocsátás 
20%-kal csökkenthető 
lenne az egészséges étrend 
megvalósításával

Friel és mtsai. 2009

Egyesült Királyság és 
São Paolo élelmiszer-
fogyasztása és 
egészségi állapota

üvegházhatásúgáz-
kibocsátás

nagyobb mértékű 
kibocsátás-csökkentés 
érhető el az étrend 
megváltoztatásával, mint a 
mezőgazdasági technológia 
fejlesztésével

Macdiarmid 
és mtsai. 2011

alacsony üvegházha-
tásúgáz-kibocsátás 
figyelembevételével 
összeállított étrend és 
egészséges étrend 
összehasonlítása

üvegházhatásúgáz-
kibocsátás

nincs jelentős szerkezeti 
és hatásbeli eltérés a két 
vizsgált étrendtől

2. táblázat • A környezeti és egészségügyi szempontokat együttesen vizsgáló kutatások  
(Forrás: saját szerkesztés, 2012)
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szükséges együttesen figyelembe venni a 
környezeti és egészségügyi szempontokat. Az 
élelmiszer-fogyasztás közvetlen hatással van 
a fogyasztók egészségére és környezetére, 
ennek ellenére olyan környezeti kérdések 
szerepelnek nagyobb hangsúllyal a környe-
zetpolitikában és fenntarthatósági kutatások-
ban, mint például a szelektív hulladékgyűjtés 
vagy az energiahatékonyság. A végső fogyasz-
tást tekintve a háztartások, egyéni fogyasztók 
jelenthetik a legerőteljesebb fogyasztási cso-
portot. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
a napjainkra jellemző nem fenntartható fo-
gyasztás abból is adódik, hogy a fogyasztók 
be vannak zárva a fenntarthatatlan fogyasz-
tási szerkezetbe. A fogyasztás részben abból 
áll, hogy ezek a rendszerek kiszolgálják a fo-
gyasztókat, és a fogyasztók is kiszolgálják a 
rendszereket. A fogyasztás fenntarthatóbbá 
tételére még kevés kezdeményezés létezik. 
Lehetne javítani az infrastrukturális feltétele-
ken, valamint hiányosságok vannak még a 
környezettudatos fogyasztási attitűdben is. A 
fenntartható fogyasztást támogató politika 
feladata, hogy lehetőséget teremtsen a jelen-
legi társadalmi-gazdasági struktúrák és min-
tázatok elhagyására, és hogy utat nyisson a 
fenntartható fogyasztás felé. 

A jelenlegi élelmiszer-fogyasztási tenden-
ciák mellett mennyiségi és szerkezetbeli vál-
toztatások szükségesek a fejlett országokban. 
Láthattuk, hogy növekvő szerepe van a kör-
nyezeti és egészségügyi szempontból kialakí-
tott étrend vizsgálatának, ugyanis kisebb 
földterület-használatot és üvegházgáz-kibo-
csátást eredményezne az egészségügyi ajánlá-

soknak megfelelően kialakított étrend. A 
környezeti és egészségügyi ajánlások együttes 
figyelembevétele nem feltétlenül jelent ellent-
mondást. Empirikus kutatások mutattak rá, 
hogy a húsfogyasztás alacsonyabb szintje 
környezeti és egészségügyi szempontból is 
kedvezőbb lenne. Az étkezési szokások és 
mintázatok megváltoztatása kulcsfontosságú 
lehet a jövőben, mert ezáltal akár nagyobb 
környezetihatás-csökkentést lehet elérni, 
mint a mezőgazdasági technológiák haté-
konyságának növelésével. Ugyanakkor a 
húsfogyasztás környezeti hatásainak nagy-
mértékű csökkentéséhez drasztikus változta-
tások szükségesek az étrendben. Fel kellene 
ismerni az élelmiszer-fogyasztásból származó 
erőforrás-felhasználás környezeti hatásait és 
az életmódbeli változtatások szükségességét. 
Egyéni szintű és kollektív megoldások együt-
tesen segíthetnek. Szükséges lenne, hogy az 
élelmiszer-fogyasztás környezeti és egészség-
ügyi megközelítésű vizsgálata kölcsönösen 
kiegészítse egymást, és összehangolják a 
környezet- és egészségügyi politikát. Ennek 
kihasználása lényeges szerepet kaphat a jövő-
ben a fejlett országokban.

A tanulmány az OTKA 105228 „Elégedettség 
és boldogságérzet vizsgálata ökológiai és fo-
gyasztási korlátok mellett” című kutatás ke-
retében készült. 

Kulcsszavak: élelmiszerfogyasztás, fenntartha
tó fogyasztás, fenntartható étrend, mezőgazda
ság, húsfogyasztás, egészséges élelmiszerfogyasz
tás, ökológiai lábnyom, területhasználat
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szükséges együttesen figyelembe venni a 
környezeti és egészségügyi szempontokat. Az 
élelmiszer-fogyasztás közvetlen hatással van 
a fogyasztók egészségére és környezetére, 
ennek ellenére olyan környezeti kérdések 
szerepelnek nagyobb hangsúllyal a környe-
zetpolitikában és fenntarthatósági kutatások-
ban, mint például a szelektív hulladékgyűjtés 
vagy az energiahatékonyság. A végső fogyasz-
tást tekintve a háztartások, egyéni fogyasztók 
jelenthetik a legerőteljesebb fogyasztási cso-
portot. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
a napjainkra jellemző nem fenntartható fo-
gyasztás abból is adódik, hogy a fogyasztók 
be vannak zárva a fenntarthatatlan fogyasz-
tási szerkezetbe. A fogyasztás részben abból 
áll, hogy ezek a rendszerek kiszolgálják a fo-
gyasztókat, és a fogyasztók is kiszolgálják a 
rendszereket. A fogyasztás fenntarthatóbbá 
tételére még kevés kezdeményezés létezik. 
Lehetne javítani az infrastrukturális feltétele-
ken, valamint hiányosságok vannak még a 
környezettudatos fogyasztási attitűdben is. A 
fenntartható fogyasztást támogató politika 
feladata, hogy lehetőséget teremtsen a jelen-
legi társadalmi-gazdasági struktúrák és min-
tázatok elhagyására, és hogy utat nyisson a 
fenntartható fogyasztás felé. 

A jelenlegi élelmiszer-fogyasztási tenden-
ciák mellett mennyiségi és szerkezetbeli vál-
toztatások szükségesek a fejlett országokban. 
Láthattuk, hogy növekvő szerepe van a kör-
nyezeti és egészségügyi szempontból kialakí-
tott étrend vizsgálatának, ugyanis kisebb 
földterület-használatot és üvegházgáz-kibo-
csátást eredményezne az egészségügyi ajánlá-

soknak megfelelően kialakított étrend. A 
környezeti és egészségügyi ajánlások együttes 
figyelembevétele nem feltétlenül jelent ellent-
mondást. Empirikus kutatások mutattak rá, 
hogy a húsfogyasztás alacsonyabb szintje 
környezeti és egészségügyi szempontból is 
kedvezőbb lenne. Az étkezési szokások és 
mintázatok megváltoztatása kulcsfontosságú 
lehet a jövőben, mert ezáltal akár nagyobb 
környezetihatás-csökkentést lehet elérni, 
mint a mezőgazdasági technológiák haté-
konyságának növelésével. Ugyanakkor a 
húsfogyasztás környezeti hatásainak nagy-
mértékű csökkentéséhez drasztikus változta-
tások szükségesek az étrendben. Fel kellene 
ismerni az élelmiszer-fogyasztásból származó 
erőforrás-felhasználás környezeti hatásait és 
az életmódbeli változtatások szükségességét. 
Egyéni szintű és kollektív megoldások együt-
tesen segíthetnek. Szükséges lenne, hogy az 
élelmiszer-fogyasztás környezeti és egészség-
ügyi megközelítésű vizsgálata kölcsönösen 
kiegészítse egymást, és összehangolják a 
környezet- és egészségügyi politikát. Ennek 
kihasználása lényeges szerepet kaphat a jövő-
ben a fejlett országokban.

A tanulmány az OTKA 105228 „Elégedettség 
és boldogságérzet vizsgálata ökológiai és fo-
gyasztási korlátok mellett” című kutatás ke-
retében készült. 

Kulcsszavak: élelmiszerfogyasztás, fenntartha
tó fogyasztás, fenntartható étrend, mezőgazda
ság, húsfogyasztás, egészséges élelmiszerfogyasz
tás, ökológiai lábnyom, területhasználat
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Amikor az 1970-es évek végén az amerikai 
antropológus, Adrienne Kaeppler szomorú-
an jegyezte meg, hogy a tánc iránt marginá-
lis az érdeklődés kollégái körében, akkor a 
tánckutatás elméleti és gyakorlati keretei 
valóban kezdetlegesek, sőt hiányosak voltak. 
Ez azért volt kirívó, mert Gertrude P. Kurath 
húsz évvel korábban már felhívta a figyelmet 
a tánckutatás fontosságára, ahogyan ezt 
Franziska Boas is megtette még 1942-ben, 
amikor A tánc funkciója az emberi társada
lomban című kerekasztal-beszélgetést meg-
szervezte!1 A sok biztatás ellenére az USA 
tánckutató társasága (Committee – majd 
1977 után – Congress on Research in Dance 
– CORD) csak 1964-ben alakult, és folyóira-
ta (Dance Research Journal) lassan vált az 

újabb lökést adott a kritikai tánctudomány 
lehetőségeinek (Ness, 1992; Martin, 1998). 

Úttörő antropológiai eredmények és kritikák

Az 1930-as évekig néhány antropológiai tánc-
elemzésre tudunk hivatkozni, amelyek ma 
már alig ismertek.3 A funkcionalista úttörők 
(Bronisław  Malinowski, Alfred R. Radcliffe-
Brown, Edward E. Evans-Pritchard, hogy 
csak a legnevesebbeket említsem) munkássá-
gára hivatkoznak, de közülük is alapvetően 
Evans-Pritchard tanulmányát, az Azande törzs 
sörtánc rítusát szokták emlegetni mint a 
klasszikus funkcionalista iskolapéldáját.4 A 
funkcionalisták minden jelenséget, így a tán-
cot is, a társadalmi szerkezet és rend fennállá-
sát szolgáló társadalmi tényezőként értelmez-
ték. A táncot és táncolást (a kettő nem 
ugyan az) azonban nemcsak társadalmi 
tényként könyvelték el, hanem a társadalmi 
rendszer fenntartásában elengedhetetlen 
funkciót kielégítő szükségletként, amit mind 
a korai táncetnológusok (Franziska Boas, Gert-
rude Kurath), mind a szociológusok (pél dául 
Frances Rust) felvállaltak.5 

A funkcionalizmus egyik utolsó erőpró-
bája az etnomuzikológus Alan Lomax és 

társai által choreometriának nevezett irányzat 
nevéhez fűződik.6 A modell alapeszméjében 
annyi eltérés tapasztalható a klasszikus funk-
cionalista megközelítéstől, hogy a táncbeli 
mozdulatokat nem másként, mint a min-
dennapi mozgás utánzataként fogták fel. 
Pontosabban: „a táncos mozdulatok stílusa 
kikristályosodásai a leggyakoribb és legfon-
tosabb mindennapi tevékenységek mintái-
nak” (Lomax, 1971, 226.).7  A choreometrikus 
kutatás huszonegy társadalomban vélte felfe-
dezni azt, hogy „a munkamozdulatok és a 
táncmozdulatok stílusa gyakorlatilag azonos” 
(Lomax, 1971, 225.).8 A choreometrika lénye-
gében a környezeti determinista próbálko-
zással maradt sikertelen, ami a Paul Spencer 
szerkesztette és 1985-ben megjelent antropo-
lógiai kötetben, a Tánc és társadalomban, még 
említést sem érdemelt, Joann Kealiinohomoku 
meg egyenesen „megrázó paródiáknak” ne-
vezte az egész törekvést (Kealiinohomoku, 
1991, 167.). 

A szemantikai fordulat

Az 1970-es évektől eluralkodó szemantika és 
interpretatív, vagy másként a strukturalista és 
kognitív fordulat, olyan neves szerzők köny-

angolszász tánckutatók első számú nemzet-
közi szaklapjává.2 Az akkori vezető egyénisé-
gek kitartásának köszönhetően a CORD 
konferenciái megalapozták azt a nemzetközi 
és interdiszciplináris orientációt, amely pár 
évtizeddel később meghozta a gyümölcsét. 
Az antropológiai figyelem lassan vált irány-
adóvá, olyannyira, hogy Drid Williams 1991-
ben azt a kérdést feszegette, hogy létezik-e 
egyáltalán táncantropológia mint önálló tu-
domány (Williams, 1991, 14.). Kétségtelen 
azonban, hogy a táncantropológia vehemens 
fellendülése, bár nem Williams felszólítására, 
az elmúlt két-három évtized eredménye. Egyik 
fő irányvonala éppen a korábbi funkcionalis-
ta, strukturalista és főleg a bezárkózó nemze-
ti néprajzi leírások kritikáját jelentette, amely 

1 Sokan Gertrude Prokosch Kurath (1903–1992) mun-
kásságához kapcsolják a táncantropológia megterem-
tését, bár a neves kutató magát mindig „csak” táncet-
nológusnak, legfeljebb koreológusnak nevezte. Kurath 
táncos- és zenei képzésben részesült, de lényegében 
autodidakta antropológus maradt; a kutatott törzsek 
egyik nyelvét sem beszélte. Az ame rikai indián táncok 
kutatásához alapos terepmunkát végzett, vagy – mint 
például az azték, irokéz vagy csirokí törzsek esetében 

– antropológusok segítségével írta meg könyveit. 
Franziska Boas (1902–1988) az amerikai antropológia 
atyjának tekintett Franz Boas lánya volt, aki Mary 
Wigman mozdulat- és táncrend szerén nevelkedett. A 

híres 1942-es szemináriumon a 82 éves Franz Boas, az 
Afrika-utazó Geoffrey Gorer, a Haiti-specialista ant-
ro pológus-folklorista Harold Courlander, a zsidó–lett 
származású, máig nem kellően ismert indonéziai 
tánckutató, Claire Holt (1908–1970) és a antropológia 
fenegyereke, Gregory Bateson (1904–1980) vettek 
részt. Franziska Boas ké sőbb egy kórház ban tevékeny-
kedett, és az ott szerzett tapasztalatai révén a táncte-
rápia megteremtésének élharcosává vált.

2 Az antropológiai tánckutatás amerikai és európai 
történetéről több alapos elemzés létezik, ezért itt en nek 
felsorolását nem tartom szükségesnek (Lásd pl. Kaepp-
ler, 2000; Kealihonohomoku, 1991; Williams, 1991).

3 Ma már alig ismert olyan úttörő antropológiai 
leírásokra utalhatok, mint a hopi indián kígyókultusz 
első és leghitelesebb leírása Henry R. Voth (1855–1933) 
tanulmányában, 1903-ból. Tárgyszerűségének köszön-
hetően több mint félszáz archív fényképfelvételt kö zölt 
könyvében. Hasonló úttörő vállalkozás volt Ernest 
William Hawkes (1881–1957) elemzése az alaszkai 
eszkimók tánckultúrájáról 1914-ből.

4 Evans-Pritchard tanulmánya 1928-ban jelent meg az 
Africa szakfolyóiratban.

5 Igazi tudományos „szekértáborok” alakultak ki arról, 
hogy ki hová tartozott, vagy hová tartozónak vallotta 
magát. Frances Rust szociológiai megközelítéssel ku-
tatta a tánc társadalmi funkcióját; 1969-ben megje lent 
könyve (Dance in Society) a kemény kritikák ellenére 
számos kiadást ért meg.  

6 Alan Lomax munkásságáról és a choreometriai 
modellről lásd URL1.

7 A népzenekutató Lomax két táncszakember, Irmgard 
Bartenieff és Forrestine  Paulay segítségével állította 
össze choreometrikai modelljét. Bartenieff (1900–1981) 
Lábán Rudolf tanítványaként népszerűsítette az effort
shape-et vagy lábán-analízist az USA-ban 1933-as 
áttelepülése után; saját mozdulatterápiai rendszere is 
hírnevet szerzett számára. Paulay balett- és modern-
táncosként kezdte pályafutását, majd mozgásterápiával 
foglalkozott. 

8 A choreometrikai kutatás sajnos körültekintés nélkül 
készült. Elég utalni a lipcsei közgazdász-szociológus, 
Karl Bücher (1847–1930) munkájára, amelyben már 
megjelent a munkamozdulatok és a tánc közti kap-
csolat elmélete.
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Amikor az 1970-es évek végén az amerikai 
antropológus, Adrienne Kaeppler szomorú-
an jegyezte meg, hogy a tánc iránt marginá-
lis az érdeklődés kollégái körében, akkor a 
tánckutatás elméleti és gyakorlati keretei 
valóban kezdetlegesek, sőt hiányosak voltak. 
Ez azért volt kirívó, mert Gertrude P. Kurath 
húsz évvel korábban már felhívta a figyelmet 
a tánckutatás fontosságára, ahogyan ezt 
Franziska Boas is megtette még 1942-ben, 
amikor A tánc funkciója az emberi társada
lomban című kerekasztal-beszélgetést meg-
szervezte!1 A sok biztatás ellenére az USA 
tánckutató társasága (Committee – majd 
1977 után – Congress on Research in Dance 
– CORD) csak 1964-ben alakult, és folyóira-
ta (Dance Research Journal) lassan vált az 

újabb lökést adott a kritikai tánctudomány 
lehetőségeinek (Ness, 1992; Martin, 1998). 

Úttörő antropológiai eredmények és kritikák

Az 1930-as évekig néhány antropológiai tánc-
elemzésre tudunk hivatkozni, amelyek ma 
már alig ismertek.3 A funkcionalista úttörők 
(Bronisław  Malinowski, Alfred R. Radcliffe-
Brown, Edward E. Evans-Pritchard, hogy 
csak a legnevesebbeket említsem) munkássá-
gára hivatkoznak, de közülük is alapvetően 
Evans-Pritchard tanulmányát, az Azande törzs 
sörtánc rítusát szokták emlegetni mint a 
klasszikus funkcionalista iskolapéldáját.4 A 
funkcionalisták minden jelenséget, így a tán-
cot is, a társadalmi szerkezet és rend fennállá-
sát szolgáló társadalmi tényezőként értelmez-
ték. A táncot és táncolást (a kettő nem 
ugyan az) azonban nemcsak társadalmi 
tényként könyvelték el, hanem a társadalmi 
rendszer fenntartásában elengedhetetlen 
funkciót kielégítő szükségletként, amit mind 
a korai táncetnológusok (Franziska Boas, Gert-
rude Kurath), mind a szociológusok (pél dául 
Frances Rust) felvállaltak.5 

A funkcionalizmus egyik utolsó erőpró-
bája az etnomuzikológus Alan Lomax és 

társai által choreometriának nevezett irányzat 
nevéhez fűződik.6 A modell alapeszméjében 
annyi eltérés tapasztalható a klasszikus funk-
cionalista megközelítéstől, hogy a táncbeli 
mozdulatokat nem másként, mint a min-
dennapi mozgás utánzataként fogták fel. 
Pontosabban: „a táncos mozdulatok stílusa 
kikristályosodásai a leggyakoribb és legfon-
tosabb mindennapi tevékenységek mintái-
nak” (Lomax, 1971, 226.).7  A choreometrikus 
kutatás huszonegy társadalomban vélte felfe-
dezni azt, hogy „a munkamozdulatok és a 
táncmozdulatok stílusa gyakorlatilag azonos” 
(Lomax, 1971, 225.).8 A choreometrika lénye-
gében a környezeti determinista próbálko-
zással maradt sikertelen, ami a Paul Spencer 
szerkesztette és 1985-ben megjelent antropo-
lógiai kötetben, a Tánc és társadalomban, még 
említést sem érdemelt, Joann Kealiinohomoku 
meg egyenesen „megrázó paródiáknak” ne-
vezte az egész törekvést (Kealiinohomoku, 
1991, 167.). 

A szemantikai fordulat

Az 1970-es évektől eluralkodó szemantika és 
interpretatív, vagy másként a strukturalista és 
kognitív fordulat, olyan neves szerzők köny-

angolszász tánckutatók első számú nemzet-
közi szaklapjává.2 Az akkori vezető egyénisé-
gek kitartásának köszönhetően a CORD 
konferenciái megalapozták azt a nemzetközi 
és interdiszciplináris orientációt, amely pár 
évtizeddel később meghozta a gyümölcsét. 
Az antropológiai figyelem lassan vált irány-
adóvá, olyannyira, hogy Drid Williams 1991-
ben azt a kérdést feszegette, hogy létezik-e 
egyáltalán táncantropológia mint önálló tu-
domány (Williams, 1991, 14.). Kétségtelen 
azonban, hogy a táncantropológia vehemens 
fellendülése, bár nem Williams felszólítására, 
az elmúlt két-három évtized eredménye. Egyik 
fő irányvonala éppen a korábbi funkcionalis-
ta, strukturalista és főleg a bezárkózó nemze-
ti néprajzi leírások kritikáját jelentette, amely 

1 Sokan Gertrude Prokosch Kurath (1903–1992) mun-
kásságához kapcsolják a táncantropológia megterem-
tését, bár a neves kutató magát mindig „csak” táncet-
nológusnak, legfeljebb koreológusnak nevezte. Kurath 
táncos- és zenei képzésben részesült, de lényegében 
autodidakta antropológus maradt; a kutatott törzsek 
egyik nyelvét sem beszélte. Az ame rikai indián táncok 
kutatásához alapos terepmunkát végzett, vagy – mint 
például az azték, irokéz vagy csirokí törzsek esetében 

– antropológusok segítségével írta meg könyveit. 
Franziska Boas (1902–1988) az amerikai antropológia 
atyjának tekintett Franz Boas lánya volt, aki Mary 
Wigman mozdulat- és táncrend szerén nevelkedett. A 

híres 1942-es szemináriumon a 82 éves Franz Boas, az 
Afrika-utazó Geoffrey Gorer, a Haiti-specialista ant-
ro pológus-folklorista Harold Courlander, a zsidó–lett 
származású, máig nem kellően ismert indonéziai 
tánckutató, Claire Holt (1908–1970) és a antropológia 
fenegyereke, Gregory Bateson (1904–1980) vettek 
részt. Franziska Boas ké sőbb egy kórház ban tevékeny-
kedett, és az ott szerzett tapasztalatai révén a táncte-
rápia megteremtésének élharcosává vált.

2 Az antropológiai tánckutatás amerikai és európai 
történetéről több alapos elemzés létezik, ezért itt en nek 
felsorolását nem tartom szükségesnek (Lásd pl. Kaepp-
ler, 2000; Kealihonohomoku, 1991; Williams, 1991).

3 Ma már alig ismert olyan úttörő antropológiai 
leírásokra utalhatok, mint a hopi indián kígyókultusz 
első és leghitelesebb leírása Henry R. Voth (1855–1933) 
tanulmányában, 1903-ból. Tárgyszerűségének köszön-
hetően több mint félszáz archív fényképfelvételt kö zölt 
könyvében. Hasonló úttörő vállalkozás volt Ernest 
William Hawkes (1881–1957) elemzése az alaszkai 
eszkimók tánckultúrájáról 1914-ből.

4 Evans-Pritchard tanulmánya 1928-ban jelent meg az 
Africa szakfolyóiratban.

5 Igazi tudományos „szekértáborok” alakultak ki arról, 
hogy ki hová tartozott, vagy hová tartozónak vallotta 
magát. Frances Rust szociológiai megközelítéssel ku-
tatta a tánc társadalmi funkcióját; 1969-ben megje lent 
könyve (Dance in Society) a kemény kritikák ellenére 
számos kiadást ért meg.  

6 Alan Lomax munkásságáról és a choreometriai 
modellről lásd URL1.

7 A népzenekutató Lomax két táncszakember, Irmgard 
Bartenieff és Forrestine  Paulay segítségével állította 
össze choreometrikai modelljét. Bartenieff (1900–1981) 
Lábán Rudolf tanítványaként népszerűsítette az effort
shape-et vagy lábán-analízist az USA-ban 1933-as 
áttelepülése után; saját mozdulatterápiai rendszere is 
hírnevet szerzett számára. Paulay balett- és modern-
táncosként kezdte pályafutását, majd mozgásterápiával 
foglalkozott. 

8 A choreometrikai kutatás sajnos körültekintés nélkül 
készült. Elég utalni a lipcsei közgazdász-szociológus, 
Karl Bücher (1847–1930) munkájára, amelyben már 
megjelent a munkamozdulatok és a tánc közti kap-
csolat elmélete.
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veinek hatására, mint Dell Hymes, Claude 
Lévi-Strauss, Clifford Geertz, annyiban ala-
kított a korábbi törekvéseken, hogy a táncban 
a nemverbális kommunikációs csatornák és 
a kulturális bináris kódok alapján való rend-
szereződés és racionalizálódás kutatásának 
legapróbb részletekig való feltárását szorgal-
mazta.9 Ez a program egyre jobban a közösség 
tagjait és egyes, kiemelt fő szereplők tudását 
célozta meg.  A tudati rendszert, gondolkodást, 
a sokat emlegetett és akkoriban igen divatos 
ímikusnak nevezett irányzatot nem lehetett 
többé megkerülni.  Igazi előrelépést jelentett, 
hogy a tánc metafizikai, esztétikai és ideológia 
alapjai megtestesített reprezentációinak kér-
déseit is feszegették. Ezt Adrienne Kaeppler 
úgy fogalmazta meg, hogy az „elemzés célja a 
mozgásrendszer elméletének és filozófiájának 
kutatása annak a társadalomnak a szemszögé-
ből, amelyben a mozgást használják” (Kaepp-
 ler, 2000, 121.).  Ez valóban jelentős előre lépés 
volt, de illik utalni a posztmodern egyik elő-
futárának aposztrofált Ted Polhemusra, aki 
egy kicsit másként, de alapjában véve hason-
lóan fogalmazta meg azt, hogy a tánc nem-

csak a kultúra fizikai, értsd anatómiai meg-
testesítése, de egyben a „kultúra metafizikája”. 
Vagy ahogyan Drid Williams megfogalmaz-
ta: „a tánc nem állhat magában elszigetelten, 
ahhoz, hogy megértsük, történelmi és társa-
dal mi kontextusban kell látnunk” (Williams, 
2004, 251.).

Embodiment elméletek, testiség, hatalom

Nem volt ez az elméleti fejlődés egyenletes és 
főleg nem alaposan kitekintő. Például a 
L’Année Sociologique-hoz tartozó Robert 
Hertz és Marcel Mauss úttörő munkáit a 
testről és a „test technikáiról” csak az 1960-as 
években fedezték fel angol nyelvterületen.10 
Mindezt annak ellenére, hogy más területen 
Mauss munkássága gyümölcsözően hatott az 
antropológiára és a tánckutatásra egyaránt.11 
A továbblépéshez az orvosi antropológiához 
éppen a megtestesítés elmélete (embodiment) 
segített (Scheper-Hughes – Lock, 1985; Csor-
das, 1990).12 Thomas Csordas a hermeneutiká-
ra (Maurice Merleau-Ponty) és Mauss mun-
kásságára alapozva javasolta az embodi ment 
kifejezést, amit Verkörperungként hasz nálnak 

a német nyelvterületen. Csordas munkássága 
szervesen építkező hagyományként illeszke-
dett az egyre szaporodó testiséget hangoztató 
kutatásokba, mint a kulturális geográfia, a 
sport, a harci művészetek (például az afro-bra-
zil capoeira vagy a kínai tajcsicsuan).13 Az 
em bodiment-elmélet továbbvitelével a dis-
embodiment (testen kívüli), a gondolkodó, 
az ügyes és az élő test elképzelések az újítás 
erejével robbantak be a tudományos köztudat-
ba, bár igaz, hogy – mint minden résztudo-
mány – itt is találni úttörőket, akik jóval 
meg előzték korukat hasonló filozófiai, feno-
menológiai értelmezésekkel.14 

A kritikai megközelítés a kartéziánus szem-
léletmód biológiai determinizmus táncra és 
a testiségre való alkalmazását is górcső alá 
vet te. Ahogyan az emlősök párzási vagy a 
mé hek rajzási mozgásaiból nem érthetjük 
meg az emberiség változatos táncait, ugyan-
úgy nem tudjuk csupán az anatómiai, bio-
mechanikai és biológiai részletekből sem meg 
azt, hogy egy-egy táncforma miként alakult 
ki, hogyan változott, és milyen esztétikus és 
sajátos mozdulatrendszerből áll. A táncant-
ropológia jelenlegi állása szerint elveti azt az 
elképzelést, miszerint a tánc alapja genetikus 
és – a korábbi elméletekkel (Curt Sachs, Max 
von Boehn, Roderyk  Lange) szemben – az 
emlősöktől származva a tánc valamilyenfajta 

evolucionista maradvány.15 Természetesen 
nem az a lényeg, hogy a majmoknak vagy a 
méheknek van-e nász- és/vagy kommuniká-
ciós táncuk vagy nincs, hanem az, hogy ez 
ugyanaz a tánc-e, mint az emberek által tán-
colt rituális, lakodalmi vagy vallásos táncok. 
Nyilvánvalóan nem, és így érvelve nem is 
lehet genetikai kapcsolatot sem erőltetni, a 
tánc ontogenetikus kapcsolata az emberiség 
és az állatvilág egyedei között eldönthetetlen. 

A táncmozdulatok csak azért tudják meg-
testesíteni azt a társadalmi közeget, amelyben 
létrejöttek, mert mindig kulturálisan kódol-
tak és kreáltak – „intelligens mozdulatok”, a 
magyar származású filozófus, Gabor Csepre-
gi szavaival. Ám az, hogy a táncbeli mozdula-
tok testiséget és testiségen felüli értékeket és 
jelentéseket rögzítenek, alkotnak és közvetí-
tenek, nem mindig volt központ a tánckuta-
tásban, ahogyan a táncbeli reprezentáció és 
a mozdulatok elemzésének összehasonlítása 
sem.16 A fenomenológiai koreológia a táncoló 
testet hasonlóan kulturális jelenségként értel-
mezte, amely a jelentésnek nem egyszerűen 
csupán csak fizikai hordozója/közvetítő je, 
hanem egy interszubjektív identitás „kineszte-
tikus” megtestesítője (Warburton, 2011, 166.). 

Nem csak a testiség, de a tánc- és mozgás-
terápia is hozzájárultak a posztpozitivis ta kri-
tikai tánctudomány fejlődéséhez (Green, 

9 A nemverbális kommunikáció megjelenése az antro-
pológiában Ray Birdwhistell (1918–1994) nevéhez és 
1952-ben megjelent tanulmányához köthető, akinek 
a kineszikus elemzései – azaz a test és/vagy a testrészek 
kulturálisan rendszerezett mozgása – új fordulatot 
vittek a tánckutatásba. Az irányzat talán legjellemzőbb 
képviselője Edward Schieffelin volt, akinek könyve 
a pápuai kaluli törzs táncos rituáléjáról, a gisaróról, 
1976-ban jelent meg (The Sorrow of the Lonely, and 
the Burning of the Dancers). Könyvének sikerét mutat-
ja, hogy a jazz és afrikai zene kutatója, Steve Feld 
szin tén a kaluli törzs kultúrája iránt kezdett el érdek-
lődni, és írt zenéjükről úttörő monográfiát.

10 A francia Robert Hertz (1881–1915) életét vesztette az 
első világháborúban, így munkássága nem teljesedhe-
tett ki. Marcel Mauss (1872–1950) 1934-ben tartotta 
meg előadását a test technikájáról, amely két évvel 
ké sőbb nyomtatásban is megjelent. A későbbiekben 

többször is kiadták, de egészében csak 1973-ban for-
dították angolra. A Rodney Needham szerkesztette 
kötet, bár lényegében a dualista klasszifikáció minta-
példánya, sajnos nem foglalkozott a tánccal és a 
moz dulatokkal.

11 Mauss ezirányú munkássága azonnal intézményesülési 
folyamatot eredményezett a francia tánckutatásban, 
ahol Rolf de Maré létrehozta az Archives internatio-
nales de la danse múzeumot és első kutatóhelyet. Az 
etnomuzikológus és muzeológus Georges Henry 
Rivière szintén Mauss ötleteit felhasználva kezdett 
munkálkodni, ahogyan a francia antropológus Marcel 
Griaule is Mauss tanítványa volt. A neves követők 
közül elég olyan antropológusokra hivatkozni, mint 
John Blacking, Mary Douglas, Rodney Needham, 
Victor Turner.

12 Scheper-Hughes és Lock három megtestesítést java-
solt: egyéni, szociális és politikai.

13 Sophia Delza (1908–1996) például az 1950-es és 1960-
as éveket Kínában töltötte, ahol nagymesterektől 
tanulta a tajcsicsuant. Visszatérve az USA-ba a taj-
csicsuan mesteroktatójává és a művészet népszerű-
sítőjévé vált. Bár a legtöbb könyv és az internet a 
tajcsi csuant harcművészetként definiálja Delza szerint 
nem más, mint a testgyakorlás művészete, amely a 
testet táplálja, és a lelket megnyugtatja. 

14 Az amerikai mozgáskutató (ideokineszisz) Mabel E. 
Todd (1880–1956) és tanítványa, Lulu Sweigard 
(1895–1974) nevét szükséges említeni. A kanadai Ga-
bor Csepregi nem csak filozófus és zenekritikus, évti-

zedekig vízilabdázott a kanadai nemzeti válogatott  
tagjaként, majd annak vezetőedzője is volt.

15 Egyes fizikai antropológusok nem egyszerűen csak 
analógiáról, hanem valós táncról értekeznek az afrikai 
gorilla és csimpánz esetében, az etológusok pedig rég-
óta vitatkoznak a méhek táncán.

16 A különböző táncírásokra alapozó mozdulatelemzések 
önálló tanulmányt igényelnek, olyan szerteágazóak. 
Ezen a területen magyar kutatók kiemelkedő helyet 
vívtak ki maguknak. Az egyik a Lábán Rudolf (1879– 
1958) nevével fémjelzett Lábán-Kinetográfia és Laban/
Bartenieff-mozgáselemzés.  
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veinek hatására, mint Dell Hymes, Claude 
Lévi-Strauss, Clifford Geertz, annyiban ala-
kított a korábbi törekvéseken, hogy a táncban 
a nemverbális kommunikációs csatornák és 
a kulturális bináris kódok alapján való rend-
szereződés és racionalizálódás kutatásának 
legapróbb részletekig való feltárását szorgal-
mazta.9 Ez a program egyre jobban a közösség 
tagjait és egyes, kiemelt fő szereplők tudását 
célozta meg.  A tudati rendszert, gondolkodást, 
a sokat emlegetett és akkoriban igen divatos 
ímikusnak nevezett irányzatot nem lehetett 
többé megkerülni.  Igazi előrelépést jelentett, 
hogy a tánc metafizikai, esztétikai és ideológia 
alapjai megtestesített reprezentációinak kér-
déseit is feszegették. Ezt Adrienne Kaeppler 
úgy fogalmazta meg, hogy az „elemzés célja a 
mozgásrendszer elméletének és filozófiájának 
kutatása annak a társadalomnak a szemszögé-
ből, amelyben a mozgást használják” (Kaepp-
 ler, 2000, 121.).  Ez valóban jelentős előre lépés 
volt, de illik utalni a posztmodern egyik elő-
futárának aposztrofált Ted Polhemusra, aki 
egy kicsit másként, de alapjában véve hason-
lóan fogalmazta meg azt, hogy a tánc nem-

csak a kultúra fizikai, értsd anatómiai meg-
testesítése, de egyben a „kultúra metafizikája”. 
Vagy ahogyan Drid Williams megfogalmaz-
ta: „a tánc nem állhat magában elszigetelten, 
ahhoz, hogy megértsük, történelmi és társa-
dal mi kontextusban kell látnunk” (Williams, 
2004, 251.).

Embodiment elméletek, testiség, hatalom

Nem volt ez az elméleti fejlődés egyenletes és 
főleg nem alaposan kitekintő. Például a 
L’Année Sociologique-hoz tartozó Robert 
Hertz és Marcel Mauss úttörő munkáit a 
testről és a „test technikáiról” csak az 1960-as 
években fedezték fel angol nyelvterületen.10 
Mindezt annak ellenére, hogy más területen 
Mauss munkássága gyümölcsözően hatott az 
antropológiára és a tánckutatásra egyaránt.11 
A továbblépéshez az orvosi antropológiához 
éppen a megtestesítés elmélete (embodiment) 
segített (Scheper-Hughes – Lock, 1985; Csor-
das, 1990).12 Thomas Csordas a hermeneutiká-
ra (Maurice Merleau-Ponty) és Mauss mun-
kásságára alapozva javasolta az embodi ment 
kifejezést, amit Verkörperungként hasz nálnak 

a német nyelvterületen. Csordas munkássága 
szervesen építkező hagyományként illeszke-
dett az egyre szaporodó testiséget hangoztató 
kutatásokba, mint a kulturális geográfia, a 
sport, a harci művészetek (például az afro-bra-
zil capoeira vagy a kínai tajcsicsuan).13 Az 
em bodiment-elmélet továbbvitelével a dis-
embodiment (testen kívüli), a gondolkodó, 
az ügyes és az élő test elképzelések az újítás 
erejével robbantak be a tudományos köztudat-
ba, bár igaz, hogy – mint minden résztudo-
mány – itt is találni úttörőket, akik jóval 
meg előzték korukat hasonló filozófiai, feno-
menológiai értelmezésekkel.14 

A kritikai megközelítés a kartéziánus szem-
léletmód biológiai determinizmus táncra és 
a testiségre való alkalmazását is górcső alá 
vet te. Ahogyan az emlősök párzási vagy a 
mé hek rajzási mozgásaiból nem érthetjük 
meg az emberiség változatos táncait, ugyan-
úgy nem tudjuk csupán az anatómiai, bio-
mechanikai és biológiai részletekből sem meg 
azt, hogy egy-egy táncforma miként alakult 
ki, hogyan változott, és milyen esztétikus és 
sajátos mozdulatrendszerből áll. A táncant-
ropológia jelenlegi állása szerint elveti azt az 
elképzelést, miszerint a tánc alapja genetikus 
és – a korábbi elméletekkel (Curt Sachs, Max 
von Boehn, Roderyk  Lange) szemben – az 
emlősöktől származva a tánc valamilyenfajta 

evolucionista maradvány.15 Természetesen 
nem az a lényeg, hogy a majmoknak vagy a 
méheknek van-e nász- és/vagy kommuniká-
ciós táncuk vagy nincs, hanem az, hogy ez 
ugyanaz a tánc-e, mint az emberek által tán-
colt rituális, lakodalmi vagy vallásos táncok. 
Nyilvánvalóan nem, és így érvelve nem is 
lehet genetikai kapcsolatot sem erőltetni, a 
tánc ontogenetikus kapcsolata az emberiség 
és az állatvilág egyedei között eldönthetetlen. 

A táncmozdulatok csak azért tudják meg-
testesíteni azt a társadalmi közeget, amelyben 
létrejöttek, mert mindig kulturálisan kódol-
tak és kreáltak – „intelligens mozdulatok”, a 
magyar származású filozófus, Gabor Csepre-
gi szavaival. Ám az, hogy a táncbeli mozdula-
tok testiséget és testiségen felüli értékeket és 
jelentéseket rögzítenek, alkotnak és közvetí-
tenek, nem mindig volt központ a tánckuta-
tásban, ahogyan a táncbeli reprezentáció és 
a mozdulatok elemzésének összehasonlítása 
sem.16 A fenomenológiai koreológia a táncoló 
testet hasonlóan kulturális jelenségként értel-
mezte, amely a jelentésnek nem egyszerűen 
csupán csak fizikai hordozója/közvetítő je, 
hanem egy interszubjektív identitás „kineszte-
tikus” megtestesítője (Warburton, 2011, 166.). 

Nem csak a testiség, de a tánc- és mozgás-
terápia is hozzájárultak a posztpozitivis ta kri-
tikai tánctudomány fejlődéséhez (Green, 

9 A nemverbális kommunikáció megjelenése az antro-
pológiában Ray Birdwhistell (1918–1994) nevéhez és 
1952-ben megjelent tanulmányához köthető, akinek 
a kineszikus elemzései – azaz a test és/vagy a testrészek 
kulturálisan rendszerezett mozgása – új fordulatot 
vittek a tánckutatásba. Az irányzat talán legjellemzőbb 
képviselője Edward Schieffelin volt, akinek könyve 
a pápuai kaluli törzs táncos rituáléjáról, a gisaróról, 
1976-ban jelent meg (The Sorrow of the Lonely, and 
the Burning of the Dancers). Könyvének sikerét mutat-
ja, hogy a jazz és afrikai zene kutatója, Steve Feld 
szin tén a kaluli törzs kultúrája iránt kezdett el érdek-
lődni, és írt zenéjükről úttörő monográfiát.

10 A francia Robert Hertz (1881–1915) életét vesztette az 
első világháborúban, így munkássága nem teljesedhe-
tett ki. Marcel Mauss (1872–1950) 1934-ben tartotta 
meg előadását a test technikájáról, amely két évvel 
ké sőbb nyomtatásban is megjelent. A későbbiekben 

többször is kiadták, de egészében csak 1973-ban for-
dították angolra. A Rodney Needham szerkesztette 
kötet, bár lényegében a dualista klasszifikáció minta-
példánya, sajnos nem foglalkozott a tánccal és a 
moz dulatokkal.

11 Mauss ezirányú munkássága azonnal intézményesülési 
folyamatot eredményezett a francia tánckutatásban, 
ahol Rolf de Maré létrehozta az Archives internatio-
nales de la danse múzeumot és első kutatóhelyet. Az 
etnomuzikológus és muzeológus Georges Henry 
Rivière szintén Mauss ötleteit felhasználva kezdett 
munkálkodni, ahogyan a francia antropológus Marcel 
Griaule is Mauss tanítványa volt. A neves követők 
közül elég olyan antropológusokra hivatkozni, mint 
John Blacking, Mary Douglas, Rodney Needham, 
Victor Turner.

12 Scheper-Hughes és Lock három megtestesítést java-
solt: egyéni, szociális és politikai.

13 Sophia Delza (1908–1996) például az 1950-es és 1960-
as éveket Kínában töltötte, ahol nagymesterektől 
tanulta a tajcsicsuant. Visszatérve az USA-ba a taj-
csicsuan mesteroktatójává és a művészet népszerű-
sítőjévé vált. Bár a legtöbb könyv és az internet a 
tajcsi csuant harcművészetként definiálja Delza szerint 
nem más, mint a testgyakorlás művészete, amely a 
testet táplálja, és a lelket megnyugtatja. 

14 Az amerikai mozgáskutató (ideokineszisz) Mabel E. 
Todd (1880–1956) és tanítványa, Lulu Sweigard 
(1895–1974) nevét szükséges említeni. A kanadai Ga-
bor Csepregi nem csak filozófus és zenekritikus, évti-

zedekig vízilabdázott a kanadai nemzeti válogatott  
tagjaként, majd annak vezetőedzője is volt.

15 Egyes fizikai antropológusok nem egyszerűen csak 
analógiáról, hanem valós táncról értekeznek az afrikai 
gorilla és csimpánz esetében, az etológusok pedig rég-
óta vitatkoznak a méhek táncán.

16 A különböző táncírásokra alapozó mozdulatelemzések 
önálló tanulmányt igényelnek, olyan szerteágazóak. 
Ezen a területen magyar kutatók kiemelkedő helyet 
vívtak ki maguknak. Az egyik a Lábán Rudolf (1879– 
1958) nevével fémjelzett Lábán-Kinetográfia és Laban/
Bartenieff-mozgáselemzés.  
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2004). A tánctudomány orvosi/klinikai hasz-
nálatának fellendülése szintén az 1990-es 
évekhez köthető (az International Association 
for Dance Medicine and Science például 1990-
ben alakult meg). Ezek az érdeklődési körök 
irányították rá jobban a figyelmet a testiség 
és a tudat kapcsolatára, ahogyan a szubjekti-
vitásra, a nemiségre és az identitásra is. A tánc 
megszűnt csupán ritmikusan és me chaniku-
san anatómiai kulturális egység lenni, amely 
egyszerűen csak művészet – a tánc és a mozdu-
latok a testen keresztül válnak a tudás hatal-
mas tárházává, amelyet ma már különböző 
egészségügyi szakmák használnak sikeresen.17

Feminista, posztkolonialista
és kritikai tánckutatás

A kritikai, posztkolonialista és posztmodern 
értelmezések sokasága gyökeresen megváltoz-
tatta a kutatói hozzáállást a kutatás tárgyához. 
Bár önmagában az a gondolat, hogy a táncot 
és a tánc történetét (vagy egy tánc kialakulá-
sát) csak a szexualitás történetének ismereté-
vel egyidejűleg érthetjük meg enyhe túlzás, 
évtizedeket kellett várni arra, hogy a társadal-
mi nemiség (gender) is bekerüljön a táncku-
tatás központjába. Így felvértezve a kritikai 
kutatás nem egyszerűen kultúrát lát és keres 
a tánc mozdulataiban, nem a közösségre 
koncentrál csupán, hanem az egyéni, szub-
jektív, társadalmi nemi élményekre is.  A 
korábbi irányzatokkal ellentétben a kritikai 

tánctudomány egyre jobban összehasonlító 
és értelmező tudománnyá alakult át, ami a 
kurrens holisztikus nézőpont egyik alapja is 
egyben. Ez nemcsak időbeni, de térbeni 
kapcsolatokat és párhuzamokat jelent, ame-
lyet a kutatónak figyelembe kell vennie. Az 
összehasonlító módszer nagy szerepet játszik 
úgy a környező, mint a távoli népek táncaival 
vagy a népi és a művészeti történeti és társas-
táncokkal egyaránt. Európában a történetiség 
hangsúlyozása, ami jelentős eredményekhez 
vezetett a magyar tánckutatás terén is, elen-
gedhetetlen, és nemcsak azért, mert – a törzsi 
társadalmakkal ellentétben – aránylag bő 
írásos anyag áll a kutatók rendelkezésére, ha-
nem azért, mert a történeti folyamatok, mig-
rációk és családi-etnikai kapcsolatok hatásai 
megmutatkoznak a népi kultúra minden 
területén. Ez a fajta összehasonlító módszer 
nem csupán azt jelenti, hogy minden egyes 
jelenséghez nemzetközi párhuzamokat kell 
modellezni, hanem azt, hogy olyan fogódzó-
kat és párhuzamokat vagy értelmezéseket kell 
keresni, amelynek segítségével a saját kutatott 
anyagunkról tudunk mélyebb jelentéseket 
feltárni, összefüggéseket elemezni. Mivel az 
antropológus elsődleges módszere a terep-
munkából származó megfigyelés, ami azon-
ban nagyon könnyen vezethet köldöknéze-
gető és leszűkítő értelmezéshez, ez segítséget 
nyújt a holisztikus, összehasonlító és a történe-
ti modellekben rejlő lehetőségek kiaknázásá-
ra, és más terepmunkákból származó tapasz-
talatok hasznosítására. 

Amióta Franz Boas megalkotta elméletét 
az emberiség biológiai, kulturális, történeti 
és pszichológiai egységéről, az antropológia 
és így a táncantropológia alapja továbbra is az 
óvatos szubjektív megközelítés, de kritikus 
hozzáállással, amely megköveteli a részek és 
az egész összefüggéseinek óvatos kezelését. 

Egy kis elszigeteltebb település tánckultúrá-
jának leírása önmagában még csak azt magya-
rázhatja meg, hogy a megkérdezett ott lakók 
mit tudnak, és mit értenek táncaikon, hogyan 
táncolnak, vagy hogyan verbalizálják (ha egy-
általán) tudásukat. Csupán erre építeni elmé-
leti kereteket és konklúziókat nemcsak rövid-
látást, hanem egyenesen etnocentrikus kon-
klúziókat eredményez. A táncantropológia 
ezt a bezártságot, az elszigetelt és évszázados, 
a változatlan hagyomány-koncepció kereteit 
joggal feszegeti. A történeti kapcsolatok pél-
dás boncolgatását Yvonne Daniel munkássá-
ga jeleníti meg, aki az európai, afrikai és a 
karibi tánctörténeti rétegek egymásra gyako-
rolt hatását vizsgálta meg (Daniel, 2011). 
Feltérképezte azt, hogy bár a szomszédos te-
lepüléseken hasonló táncokat járnak, mégis 
más elnevezések élnek, teljesen másféle ki-
nesztetikus élményt nyújtva a helyieknek. 
Számos hasonló monografikus példát lehet-
ne még felsorolni, de ennyi is szemlélteti a 
holisztikus és partikuláris megközelítés gyü-
mölcsöztető lehetőségeit.  

A posztmodern fordulat egyik következe-
tes lépésének a kritikai kulturális tudomá-
nyok hatása alatt kibontakozó és a hatalom 
kapcsolatára való koncentráltságot kell tekin-
tenünk. Annak felfedezése, hogy a tánc so-
hasem volt független a hatalomtól, illetve hogy 
vagy nyílt, vagy éppen burkolt értelemben 
szervesen összefonódott azzal, látható az ame-
rikai és európai modern tánc 1920–1930-as 
évekbeli fellendülésének és a hatalmi politika 
átrendeződések kutatásából. Az USA-ban a 
baloldali Workers’ Dance League, majd az 
ebből 1935-ben kialakult New Dance League 
programja – a munkások érdekeit forradal-
mian képviselő táncról (Franko, 2002) – biz-
tosított jó alapot a Franklin Delano Roosevelt 
elnök nevéhez köthető ún. második New 

Dealhez (1935–1939), amely anyagi támogatás-
sal segítette a munkanélküli művészeket, köz-
tük a táncosokat.18 Hasonlóan alapvető kap-
csolatot látunk a 2005–2010 között Németor-
szágban, a Tanzplan Deutschland program-
jában, vagy a volt szocialista országok kultúr-
politikájában is. Természetesen ennél sokkal 
feltűnőbb, ideológiailag torzult hatalmi kon-
centrációt is feltártak kutatók, mint például 
a náci Németország és a modern táncművé-
szet közti viszonyt, amelyben a táncírás atyja, 
a magyar Lábán Rudolf is érintve volt (Karina 

– Kant, 2003).   
Bár jelentős energiát fektettek egyes kuta-

tók annak bizonyításába, hogy mennyire 
tudja a tánc intézményesítése a fennálló po-
litikai rendet támogatni (tehát ebből a szem-
pontból konzervatív jelenség), ez nem min-
dig bizonyosodott be.  Egy táncforma vagy 
táncesemény nem feltétlenül járul hozzá a 
rendszer támogatásához vagy annak repro-
dukálásához. De melyik tánc lehet hagyomá-
nyos vagy hagyományosabb? Kinek? És mi-
kor? Egy rendszer által támogatott populáris 
vagy a szubkultúrák peremén élő, esetleg az, 
amely éppen a fennálló rendszert fricskázza? 
A posztkolonialista és az interkulturális tánc-
kutatás kritikai és dialektikus egyszerre, a 
vissza- és kitekintő, valamint interszubjektív 
rálátás és természetes megkérdőjelezésének 
paradigmája (Sörgel, 2007).   

Tehát a kritikai táncantropológia történe-
ti társadalomtudomány, amelynek elsődleges 
feladata az emberiség mozdulatkultúrájának 
feltérképezése, archiválása és összehasonlítása, 
valamint további (művészeti, pedagógia stb.) 
felhasználásának biztosítása. Ebben a tánctu-

17 Az Amerikai Táncterápiás Egyesület 1966-ban alakult. 
Jól mutatja ezt az új orientációt a testi pszichoterápia 
(body psychotherapy) és a tánc-mozgás pszichoterápia 
(dance movement psychotherapy) önállósodása. Az 
előbbi nemzetközi fóruma az International Body 
Psychotherapy Journal 2002-ben, az utóbbié a 2006-tól 
megjelenő Body, Movement and Dance in Psychotherapy 
Journal. A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület 
1992-ben alakult.

18 Olyan neves úttörőkről van szó, mint Charles Weid-
man, Doris Humphrey, Felicia Sorel, Helen Tamiris, 
Ruth Page, Senia Gluck Sandor, Katherine Dunham.
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2004). A tánctudomány orvosi/klinikai hasz-
nálatának fellendülése szintén az 1990-es 
évekhez köthető (az International Association 
for Dance Medicine and Science például 1990-
ben alakult meg). Ezek az érdeklődési körök 
irányították rá jobban a figyelmet a testiség 
és a tudat kapcsolatára, ahogyan a szubjekti-
vitásra, a nemiségre és az identitásra is. A tánc 
megszűnt csupán ritmikusan és me chaniku-
san anatómiai kulturális egység lenni, amely 
egyszerűen csak művészet – a tánc és a mozdu-
latok a testen keresztül válnak a tudás hatal-
mas tárházává, amelyet ma már különböző 
egészségügyi szakmák használnak sikeresen.17

Feminista, posztkolonialista
és kritikai tánckutatás

A kritikai, posztkolonialista és posztmodern 
értelmezések sokasága gyökeresen megváltoz-
tatta a kutatói hozzáállást a kutatás tárgyához. 
Bár önmagában az a gondolat, hogy a táncot 
és a tánc történetét (vagy egy tánc kialakulá-
sát) csak a szexualitás történetének ismereté-
vel egyidejűleg érthetjük meg enyhe túlzás, 
évtizedeket kellett várni arra, hogy a társadal-
mi nemiség (gender) is bekerüljön a táncku-
tatás központjába. Így felvértezve a kritikai 
kutatás nem egyszerűen kultúrát lát és keres 
a tánc mozdulataiban, nem a közösségre 
koncentrál csupán, hanem az egyéni, szub-
jektív, társadalmi nemi élményekre is.  A 
korábbi irányzatokkal ellentétben a kritikai 

tánctudomány egyre jobban összehasonlító 
és értelmező tudománnyá alakult át, ami a 
kurrens holisztikus nézőpont egyik alapja is 
egyben. Ez nemcsak időbeni, de térbeni 
kapcsolatokat és párhuzamokat jelent, ame-
lyet a kutatónak figyelembe kell vennie. Az 
összehasonlító módszer nagy szerepet játszik 
úgy a környező, mint a távoli népek táncaival 
vagy a népi és a művészeti történeti és társas-
táncokkal egyaránt. Európában a történetiség 
hangsúlyozása, ami jelentős eredményekhez 
vezetett a magyar tánckutatás terén is, elen-
gedhetetlen, és nemcsak azért, mert – a törzsi 
társadalmakkal ellentétben – aránylag bő 
írásos anyag áll a kutatók rendelkezésére, ha-
nem azért, mert a történeti folyamatok, mig-
rációk és családi-etnikai kapcsolatok hatásai 
megmutatkoznak a népi kultúra minden 
területén. Ez a fajta összehasonlító módszer 
nem csupán azt jelenti, hogy minden egyes 
jelenséghez nemzetközi párhuzamokat kell 
modellezni, hanem azt, hogy olyan fogódzó-
kat és párhuzamokat vagy értelmezéseket kell 
keresni, amelynek segítségével a saját kutatott 
anyagunkról tudunk mélyebb jelentéseket 
feltárni, összefüggéseket elemezni. Mivel az 
antropológus elsődleges módszere a terep-
munkából származó megfigyelés, ami azon-
ban nagyon könnyen vezethet köldöknéze-
gető és leszűkítő értelmezéshez, ez segítséget 
nyújt a holisztikus, összehasonlító és a történe-
ti modellekben rejlő lehetőségek kiaknázásá-
ra, és más terepmunkákból származó tapasz-
talatok hasznosítására. 

Amióta Franz Boas megalkotta elméletét 
az emberiség biológiai, kulturális, történeti 
és pszichológiai egységéről, az antropológia 
és így a táncantropológia alapja továbbra is az 
óvatos szubjektív megközelítés, de kritikus 
hozzáállással, amely megköveteli a részek és 
az egész összefüggéseinek óvatos kezelését. 

Egy kis elszigeteltebb település tánckultúrá-
jának leírása önmagában még csak azt magya-
rázhatja meg, hogy a megkérdezett ott lakók 
mit tudnak, és mit értenek táncaikon, hogyan 
táncolnak, vagy hogyan verbalizálják (ha egy-
általán) tudásukat. Csupán erre építeni elmé-
leti kereteket és konklúziókat nemcsak rövid-
látást, hanem egyenesen etnocentrikus kon-
klúziókat eredményez. A táncantropológia 
ezt a bezártságot, az elszigetelt és évszázados, 
a változatlan hagyomány-koncepció kereteit 
joggal feszegeti. A történeti kapcsolatok pél-
dás boncolgatását Yvonne Daniel munkássá-
ga jeleníti meg, aki az európai, afrikai és a 
karibi tánctörténeti rétegek egymásra gyako-
rolt hatását vizsgálta meg (Daniel, 2011). 
Feltérképezte azt, hogy bár a szomszédos te-
lepüléseken hasonló táncokat járnak, mégis 
más elnevezések élnek, teljesen másféle ki-
nesztetikus élményt nyújtva a helyieknek. 
Számos hasonló monografikus példát lehet-
ne még felsorolni, de ennyi is szemlélteti a 
holisztikus és partikuláris megközelítés gyü-
mölcsöztető lehetőségeit.  

A posztmodern fordulat egyik következe-
tes lépésének a kritikai kulturális tudomá-
nyok hatása alatt kibontakozó és a hatalom 
kapcsolatára való koncentráltságot kell tekin-
tenünk. Annak felfedezése, hogy a tánc so-
hasem volt független a hatalomtól, illetve hogy 
vagy nyílt, vagy éppen burkolt értelemben 
szervesen összefonódott azzal, látható az ame-
rikai és európai modern tánc 1920–1930-as 
évekbeli fellendülésének és a hatalmi politika 
átrendeződések kutatásából. Az USA-ban a 
baloldali Workers’ Dance League, majd az 
ebből 1935-ben kialakult New Dance League 
programja – a munkások érdekeit forradal-
mian képviselő táncról (Franko, 2002) – biz-
tosított jó alapot a Franklin Delano Roosevelt 
elnök nevéhez köthető ún. második New 

Dealhez (1935–1939), amely anyagi támogatás-
sal segítette a munkanélküli művészeket, köz-
tük a táncosokat.18 Hasonlóan alapvető kap-
csolatot látunk a 2005–2010 között Németor-
szágban, a Tanzplan Deutschland program-
jában, vagy a volt szocialista országok kultúr-
politikájában is. Természetesen ennél sokkal 
feltűnőbb, ideológiailag torzult hatalmi kon-
centrációt is feltártak kutatók, mint például 
a náci Németország és a modern táncművé-
szet közti viszonyt, amelyben a táncírás atyja, 
a magyar Lábán Rudolf is érintve volt (Karina 

– Kant, 2003).   
Bár jelentős energiát fektettek egyes kuta-

tók annak bizonyításába, hogy mennyire 
tudja a tánc intézményesítése a fennálló po-
litikai rendet támogatni (tehát ebből a szem-
pontból konzervatív jelenség), ez nem min-
dig bizonyosodott be.  Egy táncforma vagy 
táncesemény nem feltétlenül járul hozzá a 
rendszer támogatásához vagy annak repro-
dukálásához. De melyik tánc lehet hagyomá-
nyos vagy hagyományosabb? Kinek? És mi-
kor? Egy rendszer által támogatott populáris 
vagy a szubkultúrák peremén élő, esetleg az, 
amely éppen a fennálló rendszert fricskázza? 
A posztkolonialista és az interkulturális tánc-
kutatás kritikai és dialektikus egyszerre, a 
vissza- és kitekintő, valamint interszubjektív 
rálátás és természetes megkérdőjelezésének 
paradigmája (Sörgel, 2007).   

Tehát a kritikai táncantropológia történe-
ti társadalomtudomány, amelynek elsődleges 
feladata az emberiség mozdulatkultúrájának 
feltérképezése, archiválása és összehasonlítása, 
valamint további (művészeti, pedagógia stb.) 
felhasználásának biztosítása. Ebben a tánctu-

17 Az Amerikai Táncterápiás Egyesület 1966-ban alakult. 
Jól mutatja ezt az új orientációt a testi pszichoterápia 
(body psychotherapy) és a tánc-mozgás pszichoterápia 
(dance movement psychotherapy) önállósodása. Az 
előbbi nemzetközi fóruma az International Body 
Psychotherapy Journal 2002-ben, az utóbbié a 2006-tól 
megjelenő Body, Movement and Dance in Psychotherapy 
Journal. A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület 
1992-ben alakult.

18 Olyan neves úttörőkről van szó, mint Charles Weid-
man, Doris Humphrey, Felicia Sorel, Helen Tamiris, 
Ruth Page, Senia Gluck Sandor, Katherine Dunham.
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domány nem keres nagy igazságokat, mivel 
azt vallja, hogy a mai társtudományokban 
sincsenek nagy igazságok, kicsik is ritkán 
születnek, és ez a tánc kutatásában sem lehet 
másként. A tánckutatás – mint bármely más 
humán- vagy társadalomtudomány – társa-
dalmi-ideológiai jelenség, és mint olyan nem 
állhat nyugodtan, feddhetetlen objektum-
ként elszigetelt védőbástyái mögött. A tudo-
mányos iskolák nemcsak hogy nem támad-
hatatlan objektumok, nem is objektívek. 
Sok szor ugyanis az iskolák és paradigmák 
homokvárak vagy inkább fellegvárak – alap-
jaik ingatagok, és bizonytalanságokat rejtenek, 
élettartamuk meghatározhatatlan, folytonos 
megerősítésre szorulnak (mint a házak és 
várak általában), falaikban rések, repedések, 
lyukak keletkeznek, amelyeket ki-ki a maga 
módján próbál meg elfedni vagy betömköd-
ni. Egyetlen tudomány sem viselheti magán 
a tárgyilagosság és tudásbázis kizárólagos 
mércéjét, és nem tarthat igényt az értékmen-
tes társadalomtudomány cím viselésére. Ilyen 
nem is volt, és nem is lesz, és ebben a tánc-
kutatás sem kivétel. A korábbi kutatás- és 
táncelméleti iskolák jórészt elszigeteltségben 
működtek, amire frappánsan illik Randy 
Martin kifejezése, hogy „otthontalan problé-
mahalmazok voltak az akadémiai világban és 
a nagyvilágban egyaránt” (Martin, 1998, 181.). 
Ennek ok-okozati összefüggéseként értékel-
hetjük az összehasonlíthatatlan és a sokak 
által felfedezett spanyolviasz-jelenséget. 

A kritikai tánctudomány szerint a tánc-
kutatásban, ahogyan más tudományban sem 
létezhet értékmentesség, egyetlen egy tánctu-
dományi iskola sem ideológiamentes tudo-
mány, és főleg nem olyan, amely a társadalmi-
kulturális kontextus nélkül egy zárt térben 
alakult ki. Így érvelve érthetjük meg annak 
szükségességét, hogy a kutatás társadalmi 

mi benlétét és hovatartozását folyamatosan 
vizsgálatnak kell alávetnünk. Mindenféle 
ideológiától és „rossz” behatásoktól, értékek-
től mentesnek vélt tudományág módszereit, 
modelljeit és tipológiáit górcső alá kell von-
nunk, és ez a kritikai táncantropológia egyik 
lényeges eleme: a problémamentesnek tűnőt 
kell problémássá tenni ahhoz, hogy lássuk, 
mit is tartalmaz, miből áll, és mit akar mon-
dani. Csak így lehet véleményt mondani 
arról, hogy bizonyos kutatási irányzatok 
miért alakultak úgy, ahogy alakultak, miért 
ágyazódtak be egyfajta megkövült rendszerbe, 
ami miatt mára tarthatatlanokká váltak. 

A hazai vagy „nemzeti” tudomány kriti-
kája természetesen nem mai találmány, a 
frankfurti iskola hatására ezt már többen és 
korábban is megkérdőjelezték, de többről 
van itt szó. Mégpedig a meglévő burokból 
való kiszakadásról, az episztemológiai lehető-
ségeket behatároló vagy lezáró modellek ki-
bontásáról és – amennyiben lehetséges – javí-
tásáról is egyben. Ennyiben a kritikai tánc-
kutatás válaszol azokra a kihívásokra, ame-
lyekkel minden tudománynak szembe kell 
néznie: mit akar elérni, hogyan teszi mindezt, 
és milyen hasznosítási/alkalmazási lehetősé-
get ad a jövőre nézve. Fontos összetevője tehát 
a kritikai tánckutatásnak, hogy a feltárt ideo-
lógiai beágyazottságot meghaladva egy olyan 
dekonstrukcióval lépje túl azt, amely segít 
megmenteni fontos és értékes részeket, ám 
nem hagyja sem a kutatót, sem pedig a laikust 
egy függőségi uralmi helyzetben azáltal, hogy 
egysíkú és végleges magyarázatra tesz kísérle-
tet (Gehm et al., 2007). Antropológusok nagy 
energiát fektettek abba, hogy a nemzeti isko-
lák ideológiai túlhajlásait feltárják és bemutas-
sák, ezáltal is kiküszöbölve azok hibáit, hátrá-
nyait (Shay, 2002). Talán nem túlzás azt kije-
lenteni, hogy az új tánckutatás a tudományos 

gettósítás bármilyen formája ellenében fejti 
ki munkásságát. 

Mint kritikai társadalomtudomány a 
táncantropológia interaktivitást tételez fel – 
tehát kapcsolatot keres a makroszintű folya-
matok és intézmények, valamint a nemzeti 
és helyi jelenségek, továbbá a kutatás tárgyát 
képező tudás és a tudományos közélet sze-
replői között. Nem lehet egy helyi közösséget 

– legyen az mai vagy történeti – kisebb és na -
gyobb környezetétől mesterséges elszigetelt-
ségben tartani vagy tartatni.

Záró gondolatok

A táncantropológia nagyban hozzájárult a 
kritikai tánctudomány fejlődéséhez, és – a 
korábbi, kissé romantikus törzsi társadalmak 
kutatását túlhaladva – tárgyában minden 
táncot és táncoló közösséget egyenrangúnak 
és sajátosnak vesz, ami megköveteli az empa-
tikus és kritikai kutatói hozzáállást (Wulff, 
2013). Bár a korábbi nagy viták kereszttüzében 
a táncot vagy csupán művészetként, vagy a 
kultúrák sajátos filozófiáját követve egy spe-
cifikus társadalmi rendszerként értelmezték, 
ma már az antropológusok is ugyanolyan 
könnyedséggel fordulnak a művészi tánc vagy 
a versenytánc kutatása felé, mint a humán-
tudományok más képviselői (Bales – Eliot, 
2013). Az 1990-es évektől látványosan fejlődő 
kutatás motorját egyre jobban a táncoló egyé-
niség, a testiség és a hatalom történeti-társa-
dalmi fókuszba kerülése határozta meg.  Ad dig, 
amíg az 1970-es években csupán néhány 
szakmai publikáció létezett (például Ameri
can Journal of Dance Therapy, Dance Research 

Journal, Journal for the Anthropological Study 
of Human Movement), mára a területen szám-
talan interdiszciplináris szakfolyóirat áll a 
kutatók rendelkezésére.19 Ahogyan egyre több 
egyetemi programban kap szerepet a tánc, 
hasonlóan egyre több nemzetközi konferen-
cia ad lehetőséget a szakmabelieknek, hogy 
kicseréljék információikat, közös projektek-
hez társuljanak, és számos igen alaposan szer-
kesztett kötettel gazdagítsák az egyre jobban 
specializálódó tánctudományt.  Az új momen-
tum Magyarországon és a volt szomszédos 
szocialista országokban is egyre jobban érez-
teti hatását, annak ellenére, hogy táncfolklo-
risztikai kutatás csak lassan kezdi átértékelni 
korábbi funkcionalista kereteit. A nemzetközi-
leg is értékelhető publikációk száma növekszik 
a Nemzetközi Népzenei Tanácson (ICTM) 
belül működő, sajátosan kelet-európai etno-
koreológiai csoport munkássága nyomán. 
Bár az európai és az észak-amerikai diszciplí-
nák eltérő vállfajait többen túl ellentétesnek 
vélik ahhoz, hogy komoly integráció bekövet-
kezhessen, a 21. század második évtizedében 
már ennek a szimbiotikus konvergenciának 
lehetünk a tanúi. 

Kulcsszavak: funkcionalizmus, táncantropoló
gia, tánctudomány, etnokoreológia, posztmodern, 
posztkolonializmus, gender, USA–Európa 

19  Példaként érdemes említeni: Body, Movement and 
Dance in Psychotherapy, Journal of Dance Medicine 
and Science, Journal of Dance and Somatic Practices, 
Journal of Dance Education, Journal of Music and 
Dance, Nordic Journal of Dance.
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domány nem keres nagy igazságokat, mivel 
azt vallja, hogy a mai társtudományokban 
sincsenek nagy igazságok, kicsik is ritkán 
születnek, és ez a tánc kutatásában sem lehet 
másként. A tánckutatás – mint bármely más 
humán- vagy társadalomtudomány – társa-
dalmi-ideológiai jelenség, és mint olyan nem 
állhat nyugodtan, feddhetetlen objektum-
ként elszigetelt védőbástyái mögött. A tudo-
mányos iskolák nemcsak hogy nem támad-
hatatlan objektumok, nem is objektívek. 
Sok szor ugyanis az iskolák és paradigmák 
homokvárak vagy inkább fellegvárak – alap-
jaik ingatagok, és bizonytalanságokat rejtenek, 
élettartamuk meghatározhatatlan, folytonos 
megerősítésre szorulnak (mint a házak és 
várak általában), falaikban rések, repedések, 
lyukak keletkeznek, amelyeket ki-ki a maga 
módján próbál meg elfedni vagy betömköd-
ni. Egyetlen tudomány sem viselheti magán 
a tárgyilagosság és tudásbázis kizárólagos 
mércéjét, és nem tarthat igényt az értékmen-
tes társadalomtudomány cím viselésére. Ilyen 
nem is volt, és nem is lesz, és ebben a tánc-
kutatás sem kivétel. A korábbi kutatás- és 
táncelméleti iskolák jórészt elszigeteltségben 
működtek, amire frappánsan illik Randy 
Martin kifejezése, hogy „otthontalan problé-
mahalmazok voltak az akadémiai világban és 
a nagyvilágban egyaránt” (Martin, 1998, 181.). 
Ennek ok-okozati összefüggéseként értékel-
hetjük az összehasonlíthatatlan és a sokak 
által felfedezett spanyolviasz-jelenséget. 

A kritikai tánctudomány szerint a tánc-
kutatásban, ahogyan más tudományban sem 
létezhet értékmentesség, egyetlen egy tánctu-
dományi iskola sem ideológiamentes tudo-
mány, és főleg nem olyan, amely a társadalmi-
kulturális kontextus nélkül egy zárt térben 
alakult ki. Így érvelve érthetjük meg annak 
szükségességét, hogy a kutatás társadalmi 

mi benlétét és hovatartozását folyamatosan 
vizsgálatnak kell alávetnünk. Mindenféle 
ideológiától és „rossz” behatásoktól, értékek-
től mentesnek vélt tudományág módszereit, 
modelljeit és tipológiáit górcső alá kell von-
nunk, és ez a kritikai táncantropológia egyik 
lényeges eleme: a problémamentesnek tűnőt 
kell problémássá tenni ahhoz, hogy lássuk, 
mit is tartalmaz, miből áll, és mit akar mon-
dani. Csak így lehet véleményt mondani 
arról, hogy bizonyos kutatási irányzatok 
miért alakultak úgy, ahogy alakultak, miért 
ágyazódtak be egyfajta megkövült rendszerbe, 
ami miatt mára tarthatatlanokká váltak. 

A hazai vagy „nemzeti” tudomány kriti-
kája természetesen nem mai találmány, a 
frankfurti iskola hatására ezt már többen és 
korábban is megkérdőjelezték, de többről 
van itt szó. Mégpedig a meglévő burokból 
való kiszakadásról, az episztemológiai lehető-
ségeket behatároló vagy lezáró modellek ki-
bontásáról és – amennyiben lehetséges – javí-
tásáról is egyben. Ennyiben a kritikai tánc-
kutatás válaszol azokra a kihívásokra, ame-
lyekkel minden tudománynak szembe kell 
néznie: mit akar elérni, hogyan teszi mindezt, 
és milyen hasznosítási/alkalmazási lehetősé-
get ad a jövőre nézve. Fontos összetevője tehát 
a kritikai tánckutatásnak, hogy a feltárt ideo-
lógiai beágyazottságot meghaladva egy olyan 
dekonstrukcióval lépje túl azt, amely segít 
megmenteni fontos és értékes részeket, ám 
nem hagyja sem a kutatót, sem pedig a laikust 
egy függőségi uralmi helyzetben azáltal, hogy 
egysíkú és végleges magyarázatra tesz kísérle-
tet (Gehm et al., 2007). Antropológusok nagy 
energiát fektettek abba, hogy a nemzeti isko-
lák ideológiai túlhajlásait feltárják és bemutas-
sák, ezáltal is kiküszöbölve azok hibáit, hátrá-
nyait (Shay, 2002). Talán nem túlzás azt kije-
lenteni, hogy az új tánckutatás a tudományos 

gettósítás bármilyen formája ellenében fejti 
ki munkásságát. 

Mint kritikai társadalomtudomány a 
táncantropológia interaktivitást tételez fel – 
tehát kapcsolatot keres a makroszintű folya-
matok és intézmények, valamint a nemzeti 
és helyi jelenségek, továbbá a kutatás tárgyát 
képező tudás és a tudományos közélet sze-
replői között. Nem lehet egy helyi közösséget 

– legyen az mai vagy történeti – kisebb és na -
gyobb környezetétől mesterséges elszigetelt-
ségben tartani vagy tartatni.

Záró gondolatok

A táncantropológia nagyban hozzájárult a 
kritikai tánctudomány fejlődéséhez, és – a 
korábbi, kissé romantikus törzsi társadalmak 
kutatását túlhaladva – tárgyában minden 
táncot és táncoló közösséget egyenrangúnak 
és sajátosnak vesz, ami megköveteli az empa-
tikus és kritikai kutatói hozzáállást (Wulff, 
2013). Bár a korábbi nagy viták kereszttüzében 
a táncot vagy csupán művészetként, vagy a 
kultúrák sajátos filozófiáját követve egy spe-
cifikus társadalmi rendszerként értelmezték, 
ma már az antropológusok is ugyanolyan 
könnyedséggel fordulnak a művészi tánc vagy 
a versenytánc kutatása felé, mint a humán-
tudományok más képviselői (Bales – Eliot, 
2013). Az 1990-es évektől látványosan fejlődő 
kutatás motorját egyre jobban a táncoló egyé-
niség, a testiség és a hatalom történeti-társa-
dalmi fókuszba kerülése határozta meg.  Ad dig, 
amíg az 1970-es években csupán néhány 
szakmai publikáció létezett (például Ameri
can Journal of Dance Therapy, Dance Research 

Journal, Journal for the Anthropological Study 
of Human Movement), mára a területen szám-
talan interdiszciplináris szakfolyóirat áll a 
kutatók rendelkezésére.19 Ahogyan egyre több 
egyetemi programban kap szerepet a tánc, 
hasonlóan egyre több nemzetközi konferen-
cia ad lehetőséget a szakmabelieknek, hogy 
kicseréljék információikat, közös projektek-
hez társuljanak, és számos igen alaposan szer-
kesztett kötettel gazdagítsák az egyre jobban 
specializálódó tánctudományt.  Az új momen-
tum Magyarországon és a volt szomszédos 
szocialista országokban is egyre jobban érez-
teti hatását, annak ellenére, hogy táncfolklo-
risztikai kutatás csak lassan kezdi átértékelni 
korábbi funkcionalista kereteit. A nemzetközi-
leg is értékelhető publikációk száma növekszik 
a Nemzetközi Népzenei Tanácson (ICTM) 
belül működő, sajátosan kelet-európai etno-
koreológiai csoport munkássága nyomán. 
Bár az európai és az észak-amerikai diszciplí-
nák eltérő vállfajait többen túl ellentétesnek 
vélik ahhoz, hogy komoly integráció bekövet-
kezhessen, a 21. század második évtizedében 
már ennek a szimbiotikus konvergenciának 
lehetünk a tanúi. 
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19  Példaként érdemes említeni: Body, Movement and 
Dance in Psychotherapy, Journal of Dance Medicine 
and Science, Journal of Dance and Somatic Practices, 
Journal of Dance Education, Journal of Music and 
Dance, Nordic Journal of Dance.
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
185. KÖZGYŰLÉSE

Tudós fórum

2014. május 5-én tartotta Közgyűlését az Aka-
démia. A Közgyűlést a leköszönő elnök, 
Pálinkás József nyitotta meg.

„én egy korszak kezdetén dolgoztam”

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Akadémikustársak! 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

A Magyar Tudományos Akadémia elnö-
keként ma nyitom meg utoljára Közgyűlé-
sünket. Az Akadémia történelmében a 185.-et.

Különös és felemelő ma végigtekinteni 
mindazon, ami mögöttünk áll. 

Köszönöm, hogy ezt, ebben a rövid kö-
szöntőben, Önökkel együtt tehetem meg. 
Önökkel, akik felhatalmaztak és támogattak, 
hogy elnöki programomat megvalósítsam. 
Akik elismertek, vagy bíráltak azért, amit el-
végeztem. Akikkel együtt szolgálhattam a 
magyar tudomány és az egyetemes tudás, 
Akadémiánk és a magyar nemzet ügyét az 
elmúlt hat évben.  

Minden korszak hoz valami újat – tartja 
a latin mondás. Egyetértek vele. De úgy gon-
dolom: éppen az új teremti meg magát a 
korszakot. Az elmúlt hat esztendőben én egy 
korszak kezdetén dolgoztam. Egy olyan kor-
szakén, amelyet a megújító szemlélet, a telje-

sítmény elismerése és a kiválóság elve határoz 
meg. 

Önök ismernek engem, szeretem a tiszta 
beszédet. Nem volt és nem is lesz ez másként. 
Ez volt elnöki szolgálatom egyik alapja. A 
tiszta beszéd arról, hogyan állunk, mik a lehe-
tőségeink, mire vállalkozhatunk. Azt vallot-
tam és vallom ma is, hogy egy ilyen egyedül-
álló intézménynek, mint a miénk, egy ilyen 
nagy közbizalommal övezett tudós közösség-
nek mindennél nagyobb felelőssége van ab-
ban, hogy példát mutasson és megerősítsen. 
Társadalmat, tudományt, kultúrát egyaránt.

Mi itt századokért állunk jót, nem csak 
magunkért állunk helyt. Kevesen mondhat-
ják el, hogy ilyen kivételes küldetésben van 
részük. Hálásak lehetünk valamennyien az 
egykoriaknak, hogy méltó, tekintélyes múltat 
hagytak ránk. És tartozunk az utánunk jö-
vőknek, hogy ne csak megőrizzünk, hanem 
hozzátegyünk közel két évszázad értékeihez.

A mi Akadémiánk – alighanem a legis-
mertebb és legelismertebb magyar intézmény 
a világban – feladata ma kettős, felelőssége 
pedig sokszoros: egyszerre tudós társaság és 
fenntartója Magyarország legjelentősebb ku-
tatási intézményhálózatának. 

Feladatait csak akkor tudja ellátni, fele-
lősségének csak akkor tud megfelelni, ha e 
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két feladat különbözőségét világosan látja, és 
mindkettő elvégzésében következetes. Az 
Akadémia a világ tudós társaságainak és ku-
tatási szervezeteinek egyenrangú partnereként 
tudja eredményesen szolgálni a magyar tu-
domány ügyét.

Meggyőződésem, hogy a sorsunkon, le-
gyen az emberi vagy intézményi, nem szabad 
alkudoznunk. Nem csupán problémákat kell 
megoldanunk, hanem jövőt kell teremte-
nünk. Nagy szavak ezek, igen. Hol másutt 
lenne helyük, mint itt, az Akadémián?  

Messzebbre kell látnunk a parciális érde-
keknél és az általános aggodalomnál. Felelősen, 
de vállalni kell, hogy teszünk, ahelyett, hogy 
kivárnánk. Ez volt elnöki gondolkodásom 
másik sarokpontja. Csakúgy, ahogyan a kivá-
lóság. Mert hiszem, hogy a tudományos ki-
válóság nem relatív. Törekednünk kell arra, 
hogy az eredmények és a teljesítmény alapján 
értékeljünk, hogy reális és ígéretes pályaképet 
mutassunk fel, és kérjünk számon azokon, 
akik tudománnyal foglalkoznak Magyaror-
szágon. 

Erős meggyőződésem, hogy mindenben 
megtalálható, elérhető az egyensúly. Szemlé-
letem lényegét az egyensúly keresése és szere-
tete adja. Az igyekezet, hogy munkám és 
elveim rendjében az egyensúly nyugalma és 
derűje nyilvánuljon meg.

Köszönöm mindazoknak, akik minden-
nek érvényesítéséhez jó alapokat biztosítottak. 

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Válságban kezdtem. A pénzügyi válság és 
a gazdasági visszaesés nem volt a legkedvezőbb 
külső környezet a tudomány számára sem. 
De minden válságból a legbiztosabb kiút az 
új megoldások, a gyors és határozott cselekvés.

Hat év nagy idő a gazdaságnak és a politi-
kának, de éppenhogy egy pillanat az egyete-

mes tudás idejében. Ezért is olyan különös az 
Akadémia időszámítása: kötelességünk min-
den elfutó percben a múlhatatlanra is gondol-
ni. Kötelességünk nagyok örökében érezve 
magunkat, nagy dolgokra vállalkoznunk. 

Így hát belső fordulatok és külső körül-
mények tekintetében is sűrű hat évtől búcsú-
zom most el: Lendületet kellett venni, stra-
tégiát kellett alkotni, ki kellett alakítani a 
szabályozási kereteket, majd hozzá kellett 
fogni a megújításhoz, a fejlesztésekhez és a 
megnyíló lehetőségekkel biztos növekedési 
pályára kellett állítani az akadémiai kutatáso-
kat. Ez éppen hat nagy lépés. 

Az első ciklus a megalapozásé, a második 
a megújításé volt. Azon dolgoztam, hogy ne 
csak hirdessük, hanem érvényesítsük a tudo-
mány jelentőségét és hatását. Azért munkál-
kodtunk, hogy ne csupán megmaradásról, 
hanem sikerekről és fejlesztésekről beszélhes-
sünk.

Ma és holnap, az idei Közgyűlésen is 
ezekről szólunk majd. Büszkeséggel.

Önök tudják a legjobban, hogy nincs 
olyan döntés vagy intézkedés, ami mindenki 
tetszését elnyeri. De van olyan, amelynek szük-
ségességében senki nem kételkedik. Ez a fel-
ismerés volt az elmúlt időszak egyik vezérelve.  

Közel száz Lendület-csoport kezdte meg 
működését ez alatt a hat év alatt. Kiváló fiatal 
magyar kutatók döntöttek Magyarország mel-
lett az Egyesült Államok vagy Nyugat-Eu ró-
pa helyett. Hazatértek, vagy itthon maradtak 
családjukkal, kutatócsoportokat formáltak, 
hogy belefogjanak világszínvonalú, verseny-
képes kutatásaikba az akadémiai kutatóhelye-
ken vagy a hazai egyetemeken. 

A Lendület program valóban lendületet 
adott az akadémiai kutatóintézet-hálózat 
megújításának, és példaértékűvé vált a régió-
ban. Elindítását követően azért dolgoztam, 

hogy a program támogatási forrásai jelentő-
sen növekedjenek, mára az eredeti összeg ti-
zenötszörösére. Minden más a magyar tudo-
mányos tehetségeken múlott, múlik.

Szemléletét és kultúráját tekintve is új 
pályára állítottuk a szétaprózott intézetek 
halmazát, a korábbi, fenntarthatatlan kuta-
tóintézet-hálózatot. Valóban egy új korszakot 
kezdtünk el. Ami elveiben persze mindig 
euforikusabb, mint hétköznapjaiban. De 
értékei és lehetőségei megkérdőjelezhetetle-
nek. A változás sokszor elkerülhetetlen, és 
nem is mindig szerethető. Ha tehát változtat-
ni kell, akkor a jövőbe tekintően, a hosszú 
távú eredményesség és fenntarthatóság meg-
alapozásával kell hozzáfognunk. Az akadé-
miai kutatóintézet-hálózat, az akadémiai 
intézményrendszer átalakításának célja nem 
a takarékoskodás volt, hanem a fejlesztés. 

Mondják, hogy a kevesebb több. Ez az 
egyszerű és nagyszerű gondolat érvényesül 
most mennyiségi értelemben a kutatóközpon-
tok számában, minőségileg a kutatócsopor-
tok és kutatási témák megújulásában, az 
infrastrukturális kutatási befektetésekben, a 
stratégiai jövőképben. 

2011 a megújítás, 2012 a fejlesztések és 
lehetőségek, 2013 pedig már a növekedés éve 
volt a Magyar Tudományos Akadémián. Kor-
szakos jelentőségű a 8,5 milliárd forint költ-
ségű CERN@WIGNER adatközpont át-
adása, csakúgy, mint a 9,5 milliárd forintból 
megvalósuló, 21. századi kutatási körülménye-
ket biztosító Természettudományi Kutató-
központé. Ahogyan az is, hogy megkezdődött 
a Bölcsészet- és Társadalomtudományok 
Kutatóházának létrehozása a 8 milliárd forin-
tos kormányzati támogatási forrásból.

Nőtt a kutatási berendezések értéke, több 
új, világszínvonalú laboratórium létesült, nőt-
tek a kutatási és infrastrukturális pályázatok-

ra fordítható források, s így nőtt az akadémi-
ai támogatással kutatásokat végzők száma is.

A Lendület program mellett a posztdok-
tori időszak megerősítésére új pályázati elem-
mel bővítettük ki az akadémiai pályázati 
portfóliót. A Vendégkutatói pályázat kereté-
ben kiváló külföldi tudósok érkeztek és ér-
keznek hazai kutatóműhelyekbe.

Az idén átadott, felújított Domus Hunga-
rica vendégházzal pedig hangsúlyoztuk a 
magyar nyelvű és tárgyú kutatások összekap-
csolásának akadémiai küldetését, és megerősí-
tettük a Domus Hungarica vendégprogramot.

Mindez nemcsak most, de – higgyék el 
– közben is többnek tűnt 2190 nap munká-
jánál. De nem gondolom, hogy az elvégzett 
feladat mennyisége a fontos. Sokkal inkább 
az, amit mindez ígér.

Tisztelt Közgyűlés!

Köszöntőt ígértem, és nem akarok visszaélni 
hat éve nagylelkű figyelmükkel. A holnapi 
napon úgyis részleteiben számolok be az el-
múlt egy évről, utalva a korábban megkezdett 
folyamatokra is. Ezért most engedjék meg, 
hogy végezetül köszönetet mondjak. Köszö-
netet Önöknek, amiért méltónak tartottak 
az elnöki tisztre, és együtt dolgozhattunk 
közös céljainkért. Köszönetet a kollégáimnak. 
Nem csak azért az elkötelezettségért és oda-
adásért, amivel feladatukat végezték. Nem 
csak azért a hozzáér tésért és fáradságot nem 
ismerő ügyszeretetért, amellyel megvalósítot-
ták az elhatározásokat. Hanem a tartásért, 
amellyel megerősítettek. A derűért és bizalo-
mért, amit belőlük meríthettem.  

Kívánom mindezt majd a holnap megvá-
lasztandó új akadémiai elnöknek is, bízva 
abban, hogy munkájában és hivatásában 
olyan sok örömet talál, amennyit mi, elődei, 
mind a tizenkilencen.
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két feladat különbözőségét világosan látja, és 
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De befejezésül még valakinek köszönetet 
szeretnék mondani.

Annak, akinek szigorú tekintete és nagy-
szerű szelleme olyan sokszor adott erőt, 
amikor nehéz volt. Akinek jelleme és ható-
ereje követhetetlenül is hívás volt arra, hogy 
elvégezzem, amire vállalkoztam. Akinek lelki 
nemessége, gondolkodásának tisztasága és 

tetteinek ereje örök iránytű lehet mindany-
nyiunk számára. 

Akinek eszméit és eszményeit megtiszte-
lő volt szolgálnom.

Az alapító Széchenyi István előtt fejet 
hajtva nyitom meg elnöki szolgálatom utol-
só, az Akadémia 185. Közgyűlését.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

A 185. ünnepi közgyűlésen Pálinkás József, az MTA elnöke 
átadta az Akadémia kiemelkedő elismeréseit.

Az Akadémiai Aranyérmet idén a sejtmag 
örökítő anyagának szöveti struktúrája és ké-
miai tulajdonságai terén végzett több évtize-
des nemzetközileg is elismert kutatómunká-
jáért, a modern hazai laboratóriumi diagnosz-
tika megteremtéséért, az egészségügyi ellátás-
ban, a tudományszervezésben és az oktatás-
ban évtizedeken át végzett kiemelkedő tevé-
kenységéért Jobst Kázmér, az MTA ren des 
tagja, a celluláris klinikai kémia nem zet közi 
hírű kutatója vehette át.

AKADÉMIAI DÍJAT kapott

Balaton Károly, az MTA doktora, a Budapes-
ti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudomá-
nyi Kar Vezetéstudományi Intézet egye temi 
tanára,

Bánhegyi Gábor György, az MTA doktora, 
a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára, 
intézetigazgató,

Borsos Balázs, az MTA doktora, az MTA 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont tu-
dományos tanácsadója,

Dér András, az MTA doktora, az MTA Sze-
gedi Biológiai Kutatóközpont tudományos 
tanácsadója,

Fodor László Imre, az MTA doktora, az 
MTA–ELTE Geológiai, Geofizikai és Űr-
tudományi Kutatócsoport tudományos 
ta nácsadója,

Gáspár Péter, az MTA doktora, az MTA 
Számítástechnikai és Automatizálási Kuta-
tóintézet tudományos tanácsadója, cso-
portvezetője,

Oborny Beáta, az ELTE Természettudomá-
nyi Kar egyetemi docense,

Stipsicz András, az MTA doktora, az MTA 
Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 
tudományos tanácsadója,

Ungváry Krisztián, az Országos Széchényi 
Könyvtár 1956-os Intézet és Oral History 
Archívum tudományos munkatársa,

Zsuga Miklós, a kémiai tudomány doktora, 
a Debreceni Egyetem professor emeritusa.

Megosztott AKADÉMIAI DÍJBAN 
részesült

Basky Zsuzsanna, az MTA Agrártudományi 
Kutatóközpont tudományos tanácsadója és 

Pacseszákné Kazinczi Gabriella, az MTA 
doktora, a Kaposvári Egyetem intézetigaz-
gatója, tanszékvezető egyetemi tanár.

AKADÉMIAI ÚJSÁGÍRÓI DÍJAT kapott 
Esti Judit, a Médiaszolgáltatás-támogató és 
Va gyonkezelő Alap szerkesztő-műsorvezetője.

•
Az Akadémia Vezetői Kollégiuma 2014-ben 
WAHRMANN MÓR-ÉRMET adományo-
zott Ábrahám Lászlónak, a National Instru-
ments Hungary Kft. ügyvezető igazgatójának.

•
AKül ső Tagok Fórumán Pálinkás József átad-
ta a külhoni magyar tudósok munkáját elisme-
rő Arany János-díjakat és -érmeket. Az 
ARANY JÁNOS-ÉLETMŰDÍJAT idén 
Göncz Lajos, az Új vidéki Egyetem nyugal-
mazott egyetemi tanára vehette át.
KIEMELKEDŐ TUDOMÁNYOS TEL-
JESÍTMÉNY DÍJAT kapott Berényi János, 
az újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézet 
kutatója, kutatóállomásának vezetője.
A FIATAL KUTATÓI DÍJ kitüntetettje 
Takács Gergely, a Pozsonyi Szlovák Műszaki 
Egyetem kutatója.

ARANY JÁNOS-ÉRMET kapott
Guttman András, aki USA-állampolgárként 

az MTA Lendület programjának keretében 
a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai 
Karán dolgozik,

Komzsík Attila, a nyitrai egyetem Természet-
tudományi és Informatikai Intézetének 
oktatója,

Lázok Klára, a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai 
Könyvtár főkönyvtárosa,

Ranogajec-Komor Mária, aki Zágrábban 
nyugdíjas kémikus, örökös tudományos 
tanácsos,

Talpas János, a Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem Földrajz Karának oktatója, egyetemi 
tanársegéd,

Vánky Kálmán nyugdíjas biológus, svéd ál-
lampolgárságú magyar, aki Németország-
ban él. 

•
Átadták a FIZIKAI FŐDÍJAT és a FIZIKAI 
DÍJAKAT a Fizikai Tudományok Osztályá-
nak tudományos ülésén:
A Fizikai Fődíjat Iglói Ferenc, a fizikai tudo-

mány doktora kapta a soktest-rendszerek 
kollektív viselkedésének statisztikus fizikai 
módszerekkel való vizsgálatában elért új 
eredményeiért. 

A Fizikai Díjat a mágneses kristályok szerke-
zetének és spindinamikájának kísérleti 
vizsgálatában elért eredményeiért Kézs már-
ki Istvánnak, valamint a kvark-gluon plaz-
mában megfigyelhető kvarkállapotok ku-
tatásában tett új megállapításaiért Kovács 
Tamás Györgynek, az MTA doktorának 
ítélték oda.

Minden díjazottnak gratulál a Szerkesztőség
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
ÚJ VEZETŐI

A 185. közgyűlés második munkanapján zárt ülésen választották meg a Magyar Tudományos 
Akadémia főállású vezetőit – az MTA elnökét, főtitkárát és főtitkárhelyettesét, továbbá az Aka-
démia alelnökeit, az elnökség egyes tagjait, a közgyűlési bizottságok tagjait és vezetőit, többek 
között a Doktori Tanács, a Felügyelő Testület, a Tudományetikai Bizottság és a Vagyonkezelő 
Testület tagjait. 

A jelölőbizottság előterjesztését Vizi E. Szilveszter, az MTA rendes tagja, a testület elnöke 
ismertette a jelenlévőkkel. Az Akadémia huszadik elnökévé a voksok 61,8%-ával Lovász Lász-
lót, főtitkárává 60,1%-kal Török Ádámot, főtitkárhelyettesévé pedig 56,2%-kal Barnabás 
Beáta Máriát választották meg.

Az élettudományi alelnök a voksok 70,2%-át kapó Freund Tamás, a társadalomtudomá-
nyi alelnök Vékás Lajos 57,1%-kal, a természettudományi alelnök pedig 67%-os támogatott-
sággal Szász Domokos lesz a következő három évben. A Közgyűlés élettudományi elnökségi 
taggá 61,4%-kal Tulassay Tivadart, társadalomtudományi elnökségi taggá 59,7%-kal Szabó 
Miklóst, természettudományi elnökségi taggá pedig 53,6%-kal Bokor Józsefet választotta.

Az MTA 185. Közgyűlése

PÁLINKÁS JÓZSEF ZÁRÓ SZAVAI

Hiszem, ahhoz, hogy jók legyenek a kilá-
tásaink feljebb kell néznünk az adott pillanat 
nehézségeinél. Minden tudásommal, teljes 
szívemmel, összes erőmmel a magyar tudo-
mányt, a magyar tehetséget és a jövő iránti 
bizalmat szolgáltam. Szép és nehéz hi vatás volt 
ez, amelyben, tudom, minden sok szoros 
súllyal esett és esik latba. 

Az öröm és köszöntés mellett ebből a 
nemes súlyból szeretnék most áthelyezni 
valamit a megválasztott új elnökre. 

De előtte még, hadd hozzam szóba Luigi 
Pichlert, a 19. század neves drágakővésőjét. Az 
Európa-szerte ismert, kitűnő mester, a gem-
mák művésze – aki egyébként a bécsi akadé-
mia professzora is volt – az 1820-as évek végén 
egy magyar nemesúr és egy újonnan formá-
lódó magyar intézmény megbízását fogadta 
el. Egy pecsét vésése volt a feladat. A megren-
delő kérésére a pecsét a magyar címerre tá-
maszkodó, a magyar nemzetet mint sast 
serlegéből tápláló finom nőalakot ábrázolta, 
a Magyar Tudományos Akadémia jelképét. 

Széchenyi István tudta, hogy a tartalom-
hoz – ahogy ő fogalmazott – kell a „csinos 
forma” is. Így a kor legjobb, tudós vésnökét 
választotta, s a míves munkához valódi prog-
ramot, igazi üzenetet adott a mesternek. Elké-
szült hát 1832-re az Akadémia pecsétnyomója. 

Pecsétet már öt évezrede használnak, hogy 
hitelesítsen, igazoljon, megőrizzen. Ezt az 
egyetemes funkciót látta el az Akadémia ese-
tében is, és így vált annak egyik legfontosabb 
jelképévé, az oklevél és a címer mellett. 

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Tudós Társaság! 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Nagyrabecsüléssel és örömmel köszöntöm a 
Magyar Tudományos Akadémia újonnan 
megválasztott elnökét, alelnökeit, főtitkárát 
és főtitkárhelyettesét és valamennyi új tiszt-
ségre bizalmat elnyert akadémikustársamat, 
köztestületi tagtársamat! 

Bízom abban, hogy ez az egyedülálló 
intézmény, az Akadémia közössége, a magyar 
tudományos tehetség és a fontos kihívások 
örömmel töltik el őket. Eddigi pályájuk elis-
merése az elnyert cím. És az Akadémia tekin-
télyének biztosítéka az ő tudós kiválóságuk. 

Most, hogy az Akadémia tizenkilencedik 
megválasztott elnökeként a huszadiknak 
adom át ezt a szolgálatot, végiggondolva 
mindazt, aminek folytatására hívom, derű 
van bennem is. 

A „búcsú pillanatában áll helyre az arany-
egyensúly” – írja Pilinszky János. Amit elnök-
ként meghirdettem és elvégeztem azt mind 
ennek az egyensúlynak a szolgálatában tettem. 
Arra vállalkoztam, hogy változtatok, de úgy, 
hogy a megújulásban minden helyet találjon 
magának: kutató és téma, innováció és támo-
gatás. 

Én hiszem, hogy a belső és külső egyen-
súlyt soha óvatossággal elérni nem lehet. Csak 
cselekvő bátorsággal és áldozatos munkával. 
Ennek jegyében terveztem, döntöttem és vit-
tem véghez mindazt, ami most mögöttünk 
és egyszersmind előttünk áll. 
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Megemlékezés

2014. március 30-án elhunyt Lovas István 
magfizikus, a Debreceni Egyetem emeritus 
professzora, az MTA rendes tagja. Személyé-
ben egy nagy fizikusnemzedék igen eredeti 
alakjától kell búcsút vennünk, a nemzetközi 
tudományos közösség világ-
szerte rendkívül ismert és 
elismert tagjától. Természet-
tudósról ritkán, de róla el-
mondható, hogy népszerű 
ember volt. Népszerűsé gét 
annak köszönhette, ami tu-
dósi értékének is meghatáro-
zója volt: szellemes közelítés-
módjának, kitűnő előadó-
készségének, aforisztikus 
szó fordulatainak, humorá-
nak és a belőle áradó ember-
ségnek. Egyik kollégánk éles 
szemmel állapította meg: 
Mó ricz Zsigmond-i alkat; 
nemcsak testalkatában volt hasonlatos, ha-
nem lényeglátásában, kritikai vénájában és 
keménységében is. És mindezt kiapadhatat-
lan mesélőkedve tetőzte be.  

Egyszerű gyöngyöshalászi családból szár-
mazott, amelyben nem volt szokásos a tudo-
mányos pálya, s egész életében egyszerű em ber 
maradt ő is. Sailer Kornél róla készült port-
réjából derül ki (Sailer, 2006), hogy nehezen 
sikerült édesapját meggyőznie, hogy érdemes 
őt taníttatni. A polgárosodó Magyar országon 
a XX. században ez a népi értelmiségi tipikus 
indulása volt; Lovas István gyer mekkora 

mintha Németh László Utolsó kísérlet című 
regényének főhőséét másolta volna. A tanu-
lás akarása végül célt ért: tanulhatott, még-
hozzá a budapesti Piarista Gimnáziumban, 
ahol kitűnő nevelést, lendületet és életre szó ló 

erkölcsi muníciót is kapott. 
Egyetemi tanárai közül 

Marx György, diáktársai kö-
zül Györgyi Géza, az első 
magyar magfizikatankönyv 
írója volt rá legnagyobb hatás-
sal. A tudományágak közül a 
magfizikát választotta, állást 
pedig az Atomkiban kapott 
Szalay Sándor mellett, urán-
kutatási témában. 1956-tól 
azonban már a Központi Fi-
zikai Kutatóintézetben dolgo-
zott. Egy 56-os kaland eredmé-
nyeként Werner Heisenberg 
munkatársa vagy a kommu-

nista diktatúra börtönviselt áldozata is lehe-
tett volna, ám végül – a magyar fizika szeren-
cséjére – egyik sem lett belőle. 

A 60-as–70-es években többnyire kísér-
letek elméleti értelmezésén, de néha valódi 
kísérleti munkán dolgozott, főleg itthon, de 
néhány évig a koppenhágai Niels Bohr Inté-
zetben, Dubnában és a nyugat-németországi 
Jülichben is. Elméleti vizsgálatainak közép-
pontjában ekkor a magfizikai háromtest-prob-
léma állt, s ezt az elméletet atommagok reak-
cióinak leírásában hasznosította. Számos 
munkája foglalkozott a magreakciókban 

LOVAS ISTVÁN
1931–2014

Megemlékezés

Az akadémia pecsétnyomója hosszú ideje 
pihent. A mesteri véset hűen őrizte megren-
delője szellemiségét és esztétikai igényességét. 
De gyakorlatias szellemét tétlenül nem őriz-
hette. Ezért újra életre keltettük az alapítói 
gon dolatot, a szépséges mintát, az Akadémia 
pecsétnyomóját. Az eredetihez hű, mesteri 
munka ez is. Sok erőt, nagy felelősséget és 
komoly teherbírást kíván. 

És ezek most valóban nem nagy szavak. 
Mert most, amikor az akadémia új elnö-

kének átnyújtom, hogy az elnöki hivatással 

együtt az elnöki pecsétet is elfogadja, figyel-
meztetnem is kell: ez bizony súlyos darab! És 
súlyt ad mindennek, amibe belevési Akadé-
miánk jelképét. Erő kell hozzá. A szellemin 
és lelkin túl ezúttal fizikai is. 

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! 

Az újra életre keltett akadémiai bélyegzővel 
adom át az elnöki szolgálatot a Magyar Tu-
dományos Akadémia 20. elnökének. 
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keménységében is. És mindezt kiapadhatat-
lan mesélőkedve tetőzte be.  

Egyszerű gyöngyöshalászi családból szár-
mazott, amelyben nem volt szokásos a tudo-
mányos pálya, s egész életében egyszerű em ber 
maradt ő is. Sailer Kornél róla készült port-
réjából derül ki (Sailer, 2006), hogy nehezen 
sikerült édesapját meggyőznie, hogy érdemes 
őt taníttatni. A polgárosodó Magyar országon 
a XX. században ez a népi értelmiségi tipikus 
indulása volt; Lovas István gyer mekkora 

mintha Németh László Utolsó kísérlet című 
regényének főhőséét másolta volna. A tanu-
lás akarása végül célt ért: tanulhatott, még-
hozzá a budapesti Piarista Gimnáziumban, 
ahol kitűnő nevelést, lendületet és életre szó ló 

erkölcsi muníciót is kapott. 
Egyetemi tanárai közül 

Marx György, diáktársai kö-
zül Györgyi Géza, az első 
magyar magfizikatankönyv 
írója volt rá legnagyobb hatás-
sal. A tudományágak közül a 
magfizikát választotta, állást 
pedig az Atomkiban kapott 
Szalay Sándor mellett, urán-
kutatási témában. 1956-tól 
azonban már a Központi Fi-
zikai Kutatóintézetben dolgo-
zott. Egy 56-os kaland eredmé-
nyeként Werner Heisenberg 
munkatársa vagy a kommu-

nista diktatúra börtönviselt áldozata is lehe-
tett volna, ám végül – a magyar fizika szeren-
cséjére – egyik sem lett belőle. 

A 60-as–70-es években többnyire kísér-
letek elméleti értelmezésén, de néha valódi 
kísérleti munkán dolgozott, főleg itthon, de 
néhány évig a koppenhágai Niels Bohr Inté-
zetben, Dubnában és a nyugat-németországi 
Jülichben is. Elméleti vizsgálatainak közép-
pontjában ekkor a magfizikai háromtest-prob-
léma állt, s ezt az elméletet atommagok reak-
cióinak leírásában hasznosította. Számos 
munkája foglalkozott a magreakciókban 

LOVAS ISTVÁN
1931–2014

Megemlékezés

Az akadémia pecsétnyomója hosszú ideje 
pihent. A mesteri véset hűen őrizte megren-
delője szellemiségét és esztétikai igényességét. 
De gyakorlatias szellemét tétlenül nem őriz-
hette. Ezért újra életre keltettük az alapítói 
gon dolatot, a szépséges mintát, az Akadémia 
pecsétnyomóját. Az eredetihez hű, mesteri 
munka ez is. Sok erőt, nagy felelősséget és 
komoly teherbírást kíván. 

És ezek most valóban nem nagy szavak. 
Mert most, amikor az akadémia új elnö-

kének átnyújtom, hogy az elnöki hivatással 

együtt az elnöki pecsétet is elfogadja, figyel-
meztetnem is kell: ez bizony súlyos darab! És 
súlyt ad mindennek, amibe belevési Akadé-
miánk jelképét. Erő kell hozzá. A szellemin 
és lelkin túl ezúttal fizikai is. 

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! 

Az újra életre keltett akadémiai bélyegzővel 
adom át az elnöki szolgálatot a Magyar Tu-
dományos Akadémia 20. elnökének. 
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meg jelenő multipólus óriásrezonanciákkal. 
Ezen területeken úttörő volt. 

A kísérletek mellett azonban a fizika egé-
sze számára elvi fontosságú problémákban is 
elmélyült. Például a rezonanciajelenségeket 
vagy az összetett részecskék közti erőhatást az 
egész fizika távlatában vizsgálta. Hasonlóan 
érdekfeszítő és általános érvényű a gravitációs 
hullámok kvantáltságának lehetőségére vo-
natkozó későbbi munkája. 

Kutatásainak ívét tovább szélesítette a ne-
hézion-fizika fellendítésében való részvételé-
vel. A nehéz ionok ütköztetése ugyanis lehe-
tővé tette a mag anyagának tanulmányozását 
az atommagba való beépülés korlátaitól füg-
get lenül is. Ez az egyszerűsödés sajnos egy 
komplikációval is együtt járt: az ütközéssel 
létrejövő maganyag anizotrop. Lovas István 
hidrodinamikai és effektív térelméleti módsze-
reket alkalmazott az anizotrop maganyag 
leírására. A mag anyaga nemcsak a nehézion-
reakciókban viselkedik közegként, hanem a 
neutroncsillagokban is. Már a magszerkezeti 
fizikában is szó van szuperfolyékony mag-
anyagról és pionkondenzációról, de ezeket 
az elképzeléseket a neutroncsillagokban lehet 
igazán komolyan venni. Lovas István a neut-
roncsillagokban feltehetően létező pion kon-
denzált maganyagot tanulmányozta. Mun  ka-
társaival kimutatta, hogy a végtelen mag-
anyagban periodikus szerkezetű fázis is létez-
het. Áttekintette, hogy a maganyagban milyen 
nem nukleoni kvarkklaszterek alakulhatnak 
ki. A 2000-es években a kvark-gluon plazma 
tulajdonságainak felderítése érdekében vég-
zett kísérletek elemzésének tomográfiai mód-
szerén is dolgozott. Nehézion-fizikai munkás-
sága Debrecen és Budapest mellett a Frank-
furt-am-Main-i Egyetemhez is kötődik. 

Kutatói munkáját már a 60-as–70-es évek 
fordulója óta tanári tevékenységgel egészítet-

te ki. Azóta járt Debrecenbe, az egyetemre és 
az Atommagkutató Intézetbe előadásokat 
tartani. 1986-ban lett az Elméleti Fizikai Tan-
szék vezetője. Tanári működését megszakítva 
1990 és 1993 között elvállalta a KFKI főigazga-
tói tisztségét. A legnehezebb átmeneti időszak-
ban vállalt főigazgatói beosztásában termé-
szetesen nem kerülhette ki a súlyos konfliktu-
sokat, és ekkor ismertük meg az őszinte em-
berekre jellemző heves vérmérsékletét. 

1993-ban visszatért az egyetemre, és 2001-
ig professzorként, majd néhány évvel ezelőttig 

– ameddig erővel bírta – professor emeritus-
ként dolgozott. Fontos küldetésének tekintet-
te a határon túli magyar felsőoktatás szolgála-
tát. Sok évig tanított a Nagyváradi Egyetemen 
és a kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetemen is. 

A fizikai tudomány kandidátusa 1963-ban 
lett, a doktora 1971-ben. 1979-ben választották 
meg a Magyar Tudományos Aka démia leve-
lező, 1987-ben pedig rendes tagjává. Tagja volt 
egyebek között a párizsi székhe lyű Európai 
Tudományos és Művészeti Akadémiának, a 
Nagyváradi Tudományos, Irodalmi és Mű-
vészeti Akadémiának, az Ukrán Felsőoktatá-
si Akadémiának, a Professzorok Batthyány 
Körének és az Európai Fizikai Társulatnak. 

Kutatói és oktatói munkája mellett gon-
dot fordított a magyar tudományos kul túra 
nemzetközi beágyazódására. Az Acta Physica 
Hungarica főszerkesztőjeként felismerte, hogy 
magas színvonalat tárgyköri szűkítéssel, de a 
szerkesztői, kiadói háttér nemzetközi bővíté-
sével lehet teremteni. Így lett az Acta Physica 
Hungaricából újra tekintélyes folyóirat: elő-
ször Heavy Ion Physics alcímmel, majd a Eu
ropean Physical Journal egyik sorozataként. 

Egyénisége a tudós tanár szerepében bon-
takozott ki legteljesebben, mégpedig azáltal, 
hogy a tudós és a tanár dimenziójához adó-
dott még egy: a bölcselőé, vagy úgy is mond-

hatni, a költőé. Ő ugyanis úgy beszélt és írt 
a fizikáról, hogy közben a mindenség titkai-
ról is szólt, amelyek közül az ember a legrej-
télyesebb. A titkok kibontásának legfőbb 
eszköze nála – legtöbb teoretikus kollégájától 
eltérően – nem a képlet, hanem a szó volt. A 
szó pedig analógiákra, hasonlatokra csábítot-
ta, és előhívta mágikus humorát.

Az ember az érzékletes hasonlatok által 
került bele ezekbe a fejtegetésekbe. Valahány-
szor részecskerendszerekről beszélt, egyúttal 
az emberi társadalomról is szólt. A jelenségek 

– a fluktuációk, az entrópianövekedés, a ki-
egyenlítődés, a kollektív és a független viselke-
dés – társadalmi jelenségeket juttattak az 
eszébe, és a diákság a társadalom működésé-
nek egy bölcs és egyben játékos értelmezését 
is ajándékba kapta. Nem véletlen, hogy a 
legkedvesebb tanárok között is ő volt sokunk 
számára a legkedvesebb. Kollégáinak apraja-
nagyjától barátságos modora miatt érdemel-
te ki a Bátyó becenevet. Tanári, népnevelői 
hajlama, beleérzőképessége emberszeretetéből 
fakadt, amelyet nemcsak a diákok, kollégák, 
de előadásain és egyebütt mindenki megérzett 
benne. Előadásainak az élménye mindenki-
ben mély nyomot hagyott, és sok tanítvány 
életpályáját alapvetően befolyásolta. 

Az egyszerű emberek jóindulatát közvet-
lenségével és segítőkészségével nyerte meg. 
Egyszer vonaton utazva egy szabálytalan 
jeggyel utazó cigány atyafi bírságát kifizette, 
s ezzel megmentette attól, hogy leszállítsák. 
Ő egész további életében apjának tekintette. 
Egy alkalommal tanúja voltam, hogyan old 
meg egy kínos helyzetet. Együtt utaztam vele 
vo nattal Dél-Erdélyen át, és egy hosszú sza-
kaszon agresszív koldulásra kiképzett suhan-
cok nyaggattak bennünket. Bátyó nem res-
tellt sem adakozni, sem barátságos, őszinte 
érdeklődéssel megszelídíteni a kéregetőket.  

A népnevelő hevület és a szó művészeté-
ben való jártasság jellemezte közírói tevékeny-
ségét. Világos példákkal és fogalmi konstruk-
ciókkal ragadta meg a jelenségeket, és adott 
rájuk kissé egyszerűsített, de frappáns magya-
rázatot. Publicisztikai írásait különösképpen 
az irónia és az önirónia, a személyesség és a 
tudatosan vállalt szubjektivitás jellemzi. 

Számos kitüntetése közül először a legte-
kintélyesebbet, a díszdoktori címet említem, 
amelyet a Nagyváradi Egyetemtől nyert el, 
majd a két utolsót: a 2010-ben neki ítélt Wig-
ner Jenő-díjat és Debrecen városának Hatva-
ni István-díját, amelyet 2011-ben kapott meg. 
A Wigner-díj odaítélésének indoklásában 
munkásságának sokoldalúsága mellett a nuk-
leáris kultúra hazai terjesztésében elért sikerét 
emelték ki. A Hatvani-díj indoklásában az 
szerepel, hogy „Szuggesztív és szeretetre méltó 
egyénisége miatt igen népszerű a hallgatóság 
körében, és számtalan kolléga pályafutására 
hatott döntő módon. Egyénisége, bölcs humora 
különösen erősen kiütközik ismeretterjesztő és 
tudományos előadásaiban, és tekintélyt szerzett 
neki szűkebb pátriája mellett az egész világon.” 
Később kiemelik Debrecenhez kötődését: 
„Ma gát mindig debreceninek tekintette, és így 
is szerepel az országos és debreceni fórumokon, 
az általa éveken át vezetett tudományos iskolát 
is Debrecenben alapította meg.” Kétségtelen, 
hogy iskolateremtő tevékenységével nyomot 
hagyott nemcsak a mai Wigner Kutatóköz-
pontban, hanem a Debreceni Egyetemen 
létrehozott kutatócsoportban is. 

Lovas Rezső
az MTA rendes tagja

HIVATKOZÁS
Sailer Kornél (2006): Beszélgetés a 75 éves Lovas Ist-

vánnal. Fizikai Szemle. 10, 343–347. • http://wwwold.
kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0610/ lovas0610.html 
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meg jelenő multipólus óriásrezonanciákkal. 
Ezen területeken úttörő volt. 

A kísérletek mellett azonban a fizika egé-
sze számára elvi fontosságú problémákban is 
elmélyült. Például a rezonanciajelenségeket 
vagy az összetett részecskék közti erőhatást az 
egész fizika távlatában vizsgálta. Hasonlóan 
érdekfeszítő és általános érvényű a gravitációs 
hullámok kvantáltságának lehetőségére vo-
natkozó későbbi munkája. 

Kutatásainak ívét tovább szélesítette a ne-
hézion-fizika fellendítésében való részvételé-
vel. A nehéz ionok ütköztetése ugyanis lehe-
tővé tette a mag anyagának tanulmányozását 
az atommagba való beépülés korlátaitól füg-
get lenül is. Ez az egyszerűsödés sajnos egy 
komplikációval is együtt járt: az ütközéssel 
létrejövő maganyag anizotrop. Lovas István 
hidrodinamikai és effektív térelméleti módsze-
reket alkalmazott az anizotrop maganyag 
leírására. A mag anyaga nemcsak a nehézion-
reakciókban viselkedik közegként, hanem a 
neutroncsillagokban is. Már a magszerkezeti 
fizikában is szó van szuperfolyékony mag-
anyagról és pionkondenzációról, de ezeket 
az elképzeléseket a neutroncsillagokban lehet 
igazán komolyan venni. Lovas István a neut-
roncsillagokban feltehetően létező pion kon-
denzált maganyagot tanulmányozta. Mun  ka-
társaival kimutatta, hogy a végtelen mag-
anyagban periodikus szerkezetű fázis is létez-
het. Áttekintette, hogy a maganyagban milyen 
nem nukleoni kvarkklaszterek alakulhatnak 
ki. A 2000-es években a kvark-gluon plazma 
tulajdonságainak felderítése érdekében vég-
zett kísérletek elemzésének tomográfiai mód-
szerén is dolgozott. Nehézion-fizikai munkás-
sága Debrecen és Budapest mellett a Frank-
furt-am-Main-i Egyetemhez is kötődik. 

Kutatói munkáját már a 60-as–70-es évek 
fordulója óta tanári tevékenységgel egészítet-

te ki. Azóta járt Debrecenbe, az egyetemre és 
az Atommagkutató Intézetbe előadásokat 
tartani. 1986-ban lett az Elméleti Fizikai Tan-
szék vezetője. Tanári működését megszakítva 
1990 és 1993 között elvállalta a KFKI főigazga-
tói tisztségét. A legnehezebb átmeneti időszak-
ban vállalt főigazgatói beosztásában termé-
szetesen nem kerülhette ki a súlyos konfliktu-
sokat, és ekkor ismertük meg az őszinte em-
berekre jellemző heves vérmérsékletét. 

1993-ban visszatért az egyetemre, és 2001-
ig professzorként, majd néhány évvel ezelőttig 

– ameddig erővel bírta – professor emeritus-
ként dolgozott. Fontos küldetésének tekintet-
te a határon túli magyar felsőoktatás szolgála-
tát. Sok évig tanított a Nagyváradi Egyetemen 
és a kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetemen is. 

A fizikai tudomány kandidátusa 1963-ban 
lett, a doktora 1971-ben. 1979-ben választották 
meg a Magyar Tudományos Aka démia leve-
lező, 1987-ben pedig rendes tagjává. Tagja volt 
egyebek között a párizsi székhe lyű Európai 
Tudományos és Művészeti Akadémiának, a 
Nagyváradi Tudományos, Irodalmi és Mű-
vészeti Akadémiának, az Ukrán Felsőoktatá-
si Akadémiának, a Professzorok Batthyány 
Körének és az Európai Fizikai Társulatnak. 

Kutatói és oktatói munkája mellett gon-
dot fordított a magyar tudományos kul túra 
nemzetközi beágyazódására. Az Acta Physica 
Hungarica főszerkesztőjeként felismerte, hogy 
magas színvonalat tárgyköri szűkítéssel, de a 
szerkesztői, kiadói háttér nemzetközi bővíté-
sével lehet teremteni. Így lett az Acta Physica 
Hungaricából újra tekintélyes folyóirat: elő-
ször Heavy Ion Physics alcímmel, majd a Eu
ropean Physical Journal egyik sorozataként. 

Egyénisége a tudós tanár szerepében bon-
takozott ki legteljesebben, mégpedig azáltal, 
hogy a tudós és a tanár dimenziójához adó-
dott még egy: a bölcselőé, vagy úgy is mond-

hatni, a költőé. Ő ugyanis úgy beszélt és írt 
a fizikáról, hogy közben a mindenség titkai-
ról is szólt, amelyek közül az ember a legrej-
télyesebb. A titkok kibontásának legfőbb 
eszköze nála – legtöbb teoretikus kollégájától 
eltérően – nem a képlet, hanem a szó volt. A 
szó pedig analógiákra, hasonlatokra csábítot-
ta, és előhívta mágikus humorát.

Az ember az érzékletes hasonlatok által 
került bele ezekbe a fejtegetésekbe. Valahány-
szor részecskerendszerekről beszélt, egyúttal 
az emberi társadalomról is szólt. A jelenségek 

– a fluktuációk, az entrópianövekedés, a ki-
egyenlítődés, a kollektív és a független viselke-
dés – társadalmi jelenségeket juttattak az 
eszébe, és a diákság a társadalom működésé-
nek egy bölcs és egyben játékos értelmezését 
is ajándékba kapta. Nem véletlen, hogy a 
legkedvesebb tanárok között is ő volt sokunk 
számára a legkedvesebb. Kollégáinak apraja-
nagyjától barátságos modora miatt érdemel-
te ki a Bátyó becenevet. Tanári, népnevelői 
hajlama, beleérzőképessége emberszeretetéből 
fakadt, amelyet nemcsak a diákok, kollégák, 
de előadásain és egyebütt mindenki megérzett 
benne. Előadásainak az élménye mindenki-
ben mély nyomot hagyott, és sok tanítvány 
életpályáját alapvetően befolyásolta. 

Az egyszerű emberek jóindulatát közvet-
lenségével és segítőkészségével nyerte meg. 
Egyszer vonaton utazva egy szabálytalan 
jeggyel utazó cigány atyafi bírságát kifizette, 
s ezzel megmentette attól, hogy leszállítsák. 
Ő egész további életében apjának tekintette. 
Egy alkalommal tanúja voltam, hogyan old 
meg egy kínos helyzetet. Együtt utaztam vele 
vo nattal Dél-Erdélyen át, és egy hosszú sza-
kaszon agresszív koldulásra kiképzett suhan-
cok nyaggattak bennünket. Bátyó nem res-
tellt sem adakozni, sem barátságos, őszinte 
érdeklődéssel megszelídíteni a kéregetőket.  

A népnevelő hevület és a szó művészeté-
ben való jártasság jellemezte közírói tevékeny-
ségét. Világos példákkal és fogalmi konstruk-
ciókkal ragadta meg a jelenségeket, és adott 
rájuk kissé egyszerűsített, de frappáns magya-
rázatot. Publicisztikai írásait különösképpen 
az irónia és az önirónia, a személyesség és a 
tudatosan vállalt szubjektivitás jellemzi. 

Számos kitüntetése közül először a legte-
kintélyesebbet, a díszdoktori címet említem, 
amelyet a Nagyváradi Egyetemtől nyert el, 
majd a két utolsót: a 2010-ben neki ítélt Wig-
ner Jenő-díjat és Debrecen városának Hatva-
ni István-díját, amelyet 2011-ben kapott meg. 
A Wigner-díj odaítélésének indoklásában 
munkásságának sokoldalúsága mellett a nuk-
leáris kultúra hazai terjesztésében elért sikerét 
emelték ki. A Hatvani-díj indoklásában az 
szerepel, hogy „Szuggesztív és szeretetre méltó 
egyénisége miatt igen népszerű a hallgatóság 
körében, és számtalan kolléga pályafutására 
hatott döntő módon. Egyénisége, bölcs humora 
különösen erősen kiütközik ismeretterjesztő és 
tudományos előadásaiban, és tekintélyt szerzett 
neki szűkebb pátriája mellett az egész világon.” 
Később kiemelik Debrecenhez kötődését: 
„Ma gát mindig debreceninek tekintette, és így 
is szerepel az országos és debreceni fórumokon, 
az általa éveken át vezetett tudományos iskolát 
is Debrecenben alapította meg.” Kétségtelen, 
hogy iskolateremtő tevékenységével nyomot 
hagyott nemcsak a mai Wigner Kutatóköz-
pontban, hanem a Debreceni Egyetemen 
létrehozott kutatócsoportban is. 

Lovas Rezső
az MTA rendes tagja

HIVATKOZÁS
Sailer Kornél (2006): Beszélgetés a 75 éves Lovas Ist-

vánnal. Fizikai Szemle. 10, 343–347. • http://wwwold.
kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0610/ lovas0610.html 
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Megemlékezés

Elment, örökre elment az alkotás háromszö-
gében élő, mindig újat kereső, nemzetközileg 
elismert tudós kutató; egy valóban sikeres 
hazai iparág, a járműgyártás 
meghatározó személyisége, a 
híres műegyetemi professzor, 
a Műegyetemet  megreformá-
ló rektor, nemzedékek iskola-
teremtő tanára: 2014. április 
11-én, életének 85. évében, 
sú lyos, de türelemmel viselt 
hosszú betegség után Michel-
berger Pál, Széchenyi-díjas 
gépészmérnök, professor eme-
ritus, az MTA rendes tagja. 

Michelberger Pál 1930. 
feb ruár 4-én született Vecsé-
sen, és 1948-ban érettségizett 
a Szent László Gimnáziumban. A Budapesti 
Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 
kezdi meg tanulmányait, ahol az időközben 
létrejött Hadmérnöki Karon szerez gépészmér-
nöki diplomát 1952-ben. Kezdetben egye temi 
tanársegéd, majd 1955-től mint adjunktus 
dolgozik a híres repülőgép-tervezőmérnök, 
Rudnai Guidó professzor mellett. 1957 elején 
az Ikarus-gyárba kerül tervezőmérnöknek, 
ősztől pedig félállásban folytathatja egyetemi 
oktatómunkáját adjunktusként, majd később 
egyetemi docensként. Az Ikarus-gyárban 
eredményesen alkalmazza könnyűszerkezetes 
szilárdságtani ismereteit a jármű, az autóbusz-
vázszerkezet szilárdsági számításai során. 
Elő ször főstatikus, majd 1963-ban a gyár fő-
konstruktőre lesz. 1964-ben áthelyezik az 
Autó- és Traktoripari Trösztbe, ahol rövid 
ideig meg bízott műszaki igazgatóként a hazai 
járműprogram egyik fő irányítójaként dol-
gozik.

1968-tól, főállásban újra a Műegyetemen 
tanít, míg félállásban visszatér az Ikarushoz, 

ahol 1991-ig műszaki tudományos tanácsadó, 
majd 1991 és 1995 között az igazgatótanács 
tagja is. Aktív közreműködésével ezen idő-

szakban készülnek el az Ika-
rus 200-as, 300-as és 400-as 
típusú autóbuszcsaládok ter-
vei, és e tervek alapján a vi-
lághírű Ikarus-buszok, több 
százezres példányban. Így 
valósítja meg azokat elkép-
zeléseit, amelyeket az egyko-
ri Autóipari Tröszt tényleges 
műszaki vezetőjeként koráb-
ban javasolt. 

A Műegyetemen gondos, 
rendkívül lelkiismeretes ok-
tatómunkája mellett a tudo-
mányos élet területén is jelen-

tős, nemzetközileg is elismert kiemelkedő 
tudományos kar riert futott be. Harmincéve-
sen, 1960-ban szerzi meg a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa fokozatot, 1963-ban kine-
vezik docensnek a Gépészmérnöki Karra. A 
BME Közlekedésmérnöki Kar 1968-as 
megalakulása után kerül a Mechanika-
Gépelemek Tanszékre egyetemi tanárként. 
1969-ben kap tanszékve zetői megbízást, amit 
65. életévének betöltéséig folyamatosan ellá-
tott. 1970-ben, negy venévesen védi meg 
akadémiai doktori értekezését. 1985-ben vá-
lasztják meg a kar dékánjává, majd 1990 és 
1994 között a rektori tisztséget tölti be a Mű-
egyetemen. 1994 és 1995 között a Magyar 
Rektori Konferencia elnöki feladatait látja el. 
2001-ben lesz professor emeritus a Közleke-
désmérnöki Kar – időközben átnevezett – 
Járműváz- és Könnyű szerkezetekTanszékén.

A rendszerváltozást követően több fontos 
ipari cégnél műszaki tanácsadóként, felügye-
lő vagy igazgatótanácsi elnökként dolgozik. 
(Suzuki Magyarország, a Hungarocamion 

MICHELBERGER PÁL 
1930–2014

Rt., a Bakony Művek Rt., a MÁV Rt., a 
Dunaferr Ferrcert Kft., az MTA MMSZ és 
a Knorr-Bremse, Hungary.)

1970-es években kiteljesedik tudományos 
alkotótevékenysége.  Kidolgozza az ipari al-
kalmazások megoldására alkalmas mátrixala-
pú algoritmusokat az erőmódszeres feladatok 
megoldására. Ezek segítségével alakítják ki, 
majd finomítják az Ikarus első önhordó 
vázszerkezetű autóbuszcsaládját, a híres 200-
as sorozatot. A ‘80-as évek elejétől részben a 
vázszerkezetek statikus méretezési eljárásainak 
finomításán dolgozik: így számolja a gyártá-
si pontatlanságokból keletkező járulékos fe-
szültségek értékeit a vázszerkezetekben, de 
figyelme mindinkább az időben változó ter-
helések és az azok által okozott, véletlenszerű 
igénybevételek, kifáradási jellemzők leírása 
felé fordul. Másrészt fontos járműdinamikai 
problémák megoldására is koncentrál. Felis-
meri és alkalmazza a statisztikai identifikáció 
adta lehetőségeket és mérési eredményeket, 
amelyeket részben az új távolsági és városi 
autóbuszcsaládok (IK300-as és IK400-as 
sorozat) kifejlesztésénél ugyanúgy alkalmaz-
nak, mint a NABI és az Egyedi Autóbuszgyár 
termékeinél.

A ‘80-as években egy jól szervezett tanszé-
ki kutatócsoportot alakít ki, amihez több 
műegyetemi kutató csatlakozik. Később lét-
rehozza akadémiai kutatócsoportját is. Alapve-
tően e csapatból és tudományos iskolából 
kerülnek ki azok a magasan minősített 
oktatók és kutatók (akadémikusok, akadé-
miai doktorok, kandidátusok) akikre élete 
végéig rendkívüli módon büszke volt.

1974- től aktívan részt vesz az autógyártó 
mérnökök tekintélyes és befolyásos nemzet-
közi szövetsége, a FISITA tevékenységében, 
ahol hamar felismerik sokoldalú tudását, és 
tudományos és gyakorlati eredményeit is. 

1978-tól, négy éven át a világszervezet egyik 
alelnöke, majd megválasztott (1990–92) és 

„tényleges” elnöke (1992–94). Tagja az IAVSD, 
a legismertebb járműtechnikai nemzetközi 
szakfolyóirat igazgatótanácsának, majd a 
tudományos bizottságnak. Az 1990-es évektől 
még tizennyolc más nemzetközi tudományos 
megbízatást kap, és több nemzetközi akadé-
mia és szervezet választja tagjává. Így többek 
között az Orosz Közlekedési Akadémia 
(Szentpétervár, 1992), az Európai Akadémia 
(London, 1993), az ausztriai Európa Tudomá-
nyos és Művészeti Akadémia (Salzburg, 1998).

Hazai szakmai elismertsége az MTA 
Mechanikai Bizottsági tagságával kezdődik 
(1970), majd tagja lesz az MTA Közlekedés-
tudományi (1985) és Gépszerkezettani Bizott-
ságának, amelynek elnöke is 1985 és 1993 
között. A GTE társelnöke 1976–90 között. 
1982-ben a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagjává választják, 1990-ben lesz az 
MTA rendes tagja, 1993-ban és 1996-ban az 
MTA alelnökévé választják. A Magyar Akk-
reditációs Bizottság (MAB) elnöke 2001 és 
2003 között. 1998-tól, négy éven át a Műsza-
ki és Természettudományi Egyesületek Szö-
vetségének (MTESZ) elnöke. 2011-től halá-
láig a Magyar Mérnökakadémia elnöki teen-
dőit látja el. Széles körű elismertségét és 
munkabírását mutatja, hogy még további 
tizenhat hazai tudományos intézet, szervezet 
bízza meg elnöki és tagsági feladatokkal. 
Három hazai egyetem díszdoktora is (Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2001; Szé-
chenyi István Egyetem, 2005; Óbudai Egye-
tem, 2010).

Több hazai és nemzetközi tudományos 
szakfolyóirat főszerkesztője és szerkesztő bi-
zottságának tagja: az Acta Technica Academiae 
Scientiarum Hungaricae (1986–2000), a 
Periodica Polytechnica (Trans. Eng.) (1985–93), 
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Elment, örökre elment az alkotás háromszö-
gében élő, mindig újat kereső, nemzetközileg 
elismert tudós kutató; egy valóban sikeres 
hazai iparág, a járműgyártás 
meghatározó személyisége, a 
híres műegyetemi professzor, 
a Műegyetemet  megreformá-
ló rektor, nemzedékek iskola-
teremtő tanára: 2014. április 
11-én, életének 85. évében, 
sú lyos, de türelemmel viselt 
hosszú betegség után Michel-
berger Pál, Széchenyi-díjas 
gépészmérnök, professor eme-
ritus, az MTA rendes tagja. 

Michelberger Pál 1930. 
feb ruár 4-én született Vecsé-
sen, és 1948-ban érettségizett 
a Szent László Gimnáziumban. A Budapesti 
Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 
kezdi meg tanulmányait, ahol az időközben 
létrejött Hadmérnöki Karon szerez gépészmér-
nöki diplomát 1952-ben. Kezdetben egye temi 
tanársegéd, majd 1955-től mint adjunktus 
dolgozik a híres repülőgép-tervezőmérnök, 
Rudnai Guidó professzor mellett. 1957 elején 
az Ikarus-gyárba kerül tervezőmérnöknek, 
ősztől pedig félállásban folytathatja egyetemi 
oktatómunkáját adjunktusként, majd később 
egyetemi docensként. Az Ikarus-gyárban 
eredményesen alkalmazza könnyűszerkezetes 
szilárdságtani ismereteit a jármű, az autóbusz-
vázszerkezet szilárdsági számításai során. 
Elő ször főstatikus, majd 1963-ban a gyár fő-
konstruktőre lesz. 1964-ben áthelyezik az 
Autó- és Traktoripari Trösztbe, ahol rövid 
ideig meg bízott műszaki igazgatóként a hazai 
járműprogram egyik fő irányítójaként dol-
gozik.

1968-tól, főállásban újra a Műegyetemen 
tanít, míg félállásban visszatér az Ikarushoz, 

ahol 1991-ig műszaki tudományos tanácsadó, 
majd 1991 és 1995 között az igazgatótanács 
tagja is. Aktív közreműködésével ezen idő-

szakban készülnek el az Ika-
rus 200-as, 300-as és 400-as 
típusú autóbuszcsaládok ter-
vei, és e tervek alapján a vi-
lághírű Ikarus-buszok, több 
százezres példányban. Így 
valósítja meg azokat elkép-
zeléseit, amelyeket az egyko-
ri Autóipari Tröszt tényleges 
műszaki vezetőjeként koráb-
ban javasolt. 

A Műegyetemen gondos, 
rendkívül lelkiismeretes ok-
tatómunkája mellett a tudo-
mányos élet területén is jelen-

tős, nemzetközileg is elismert kiemelkedő 
tudományos kar riert futott be. Harmincéve-
sen, 1960-ban szerzi meg a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa fokozatot, 1963-ban kine-
vezik docensnek a Gépészmérnöki Karra. A 
BME Közlekedésmérnöki Kar 1968-as 
megalakulása után kerül a Mechanika-
Gépelemek Tanszékre egyetemi tanárként. 
1969-ben kap tanszékve zetői megbízást, amit 
65. életévének betöltéséig folyamatosan ellá-
tott. 1970-ben, negy venévesen védi meg 
akadémiai doktori értekezését. 1985-ben vá-
lasztják meg a kar dékánjává, majd 1990 és 
1994 között a rektori tisztséget tölti be a Mű-
egyetemen. 1994 és 1995 között a Magyar 
Rektori Konferencia elnöki feladatait látja el. 
2001-ben lesz professor emeritus a Közleke-
désmérnöki Kar – időközben átnevezett – 
Járműváz- és Könnyű szerkezetekTanszékén.

A rendszerváltozást követően több fontos 
ipari cégnél műszaki tanácsadóként, felügye-
lő vagy igazgatótanácsi elnökként dolgozik. 
(Suzuki Magyarország, a Hungarocamion 

MICHELBERGER PÁL 
1930–2014

Rt., a Bakony Művek Rt., a MÁV Rt., a 
Dunaferr Ferrcert Kft., az MTA MMSZ és 
a Knorr-Bremse, Hungary.)

1970-es években kiteljesedik tudományos 
alkotótevékenysége.  Kidolgozza az ipari al-
kalmazások megoldására alkalmas mátrixala-
pú algoritmusokat az erőmódszeres feladatok 
megoldására. Ezek segítségével alakítják ki, 
majd finomítják az Ikarus első önhordó 
vázszerkezetű autóbuszcsaládját, a híres 200-
as sorozatot. A ‘80-as évek elejétől részben a 
vázszerkezetek statikus méretezési eljárásainak 
finomításán dolgozik: így számolja a gyártá-
si pontatlanságokból keletkező járulékos fe-
szültségek értékeit a vázszerkezetekben, de 
figyelme mindinkább az időben változó ter-
helések és az azok által okozott, véletlenszerű 
igénybevételek, kifáradási jellemzők leírása 
felé fordul. Másrészt fontos járműdinamikai 
problémák megoldására is koncentrál. Felis-
meri és alkalmazza a statisztikai identifikáció 
adta lehetőségeket és mérési eredményeket, 
amelyeket részben az új távolsági és városi 
autóbuszcsaládok (IK300-as és IK400-as 
sorozat) kifejlesztésénél ugyanúgy alkalmaz-
nak, mint a NABI és az Egyedi Autóbuszgyár 
termékeinél.

A ‘80-as években egy jól szervezett tanszé-
ki kutatócsoportot alakít ki, amihez több 
műegyetemi kutató csatlakozik. Később lét-
rehozza akadémiai kutatócsoportját is. Alapve-
tően e csapatból és tudományos iskolából 
kerülnek ki azok a magasan minősített 
oktatók és kutatók (akadémikusok, akadé-
miai doktorok, kandidátusok) akikre élete 
végéig rendkívüli módon büszke volt.

1974- től aktívan részt vesz az autógyártó 
mérnökök tekintélyes és befolyásos nemzet-
közi szövetsége, a FISITA tevékenységében, 
ahol hamar felismerik sokoldalú tudását, és 
tudományos és gyakorlati eredményeit is. 

1978-tól, négy éven át a világszervezet egyik 
alelnöke, majd megválasztott (1990–92) és 

„tényleges” elnöke (1992–94). Tagja az IAVSD, 
a legismertebb járműtechnikai nemzetközi 
szakfolyóirat igazgatótanácsának, majd a 
tudományos bizottságnak. Az 1990-es évektől 
még tizennyolc más nemzetközi tudományos 
megbízatást kap, és több nemzetközi akadé-
mia és szervezet választja tagjává. Így többek 
között az Orosz Közlekedési Akadémia 
(Szentpétervár, 1992), az Európai Akadémia 
(London, 1993), az ausztriai Európa Tudomá-
nyos és Művészeti Akadémia (Salzburg, 1998).

Hazai szakmai elismertsége az MTA 
Mechanikai Bizottsági tagságával kezdődik 
(1970), majd tagja lesz az MTA Közlekedés-
tudományi (1985) és Gépszerkezettani Bizott-
ságának, amelynek elnöke is 1985 és 1993 
között. A GTE társelnöke 1976–90 között. 
1982-ben a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagjává választják, 1990-ben lesz az 
MTA rendes tagja, 1993-ban és 1996-ban az 
MTA alelnökévé választják. A Magyar Akk-
reditációs Bizottság (MAB) elnöke 2001 és 
2003 között. 1998-tól, négy éven át a Műsza-
ki és Természettudományi Egyesületek Szö-
vetségének (MTESZ) elnöke. 2011-től halá-
láig a Magyar Mérnökakadémia elnöki teen-
dőit látja el. Széles körű elismertségét és 
munkabírását mutatja, hogy még további 
tizenhat hazai tudományos intézet, szervezet 
bízza meg elnöki és tagsági feladatokkal. 
Három hazai egyetem díszdoktora is (Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2001; Szé-
chenyi István Egyetem, 2005; Óbudai Egye-
tem, 2010).

Több hazai és nemzetközi tudományos 
szakfolyóirat főszerkesztője és szerkesztő bi-
zottságának tagja: az Acta Technica Academiae 
Scientiarum Hungaricae (1986–2000), a 
Periodica Polytechnica (Trans. Eng.) (1985–93), 
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a Járművek, Mezőgazdasági Építőipari gépek 
(1983), az International Journal of Vehicle De
sign (1978), a Vehicle System Dynamics (1984–
2000).

Társadalmi és szakmai elismertségét szá-
mos (közel harminc), nagyon jelentős hazai 
és nemzetközi kitüntetése bizonyítja. Többek 
között a Munka Érdemrend bronz fokozata 
(1966), a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Középkeresztje (1994), a Pattantyús Ábrahám 
Géza-díj (1973), a FISITA Medall (1978), az 
Eötvös Loránd-díj (1994), a Széchenyi-díj 
(1995), a Pázmány Péter-díj (1999), az Eötvös 
József-díj (2000), a BME József Nádor-em-
lékérem (2003), a Pro Scientia et Universitate 

Emlékérem (2003), az MTA Aranyérme 
(2006) és a Magyar Érdemrend Középkereszt-
je a csillaggal (2012) díj kitüntetettje. 

„De talán a legfontosabb sikere, hogy ta-
nítványai szeretik, nagyra tartják”  –  nyilat-
kozott, amikor az életpályájáról kérdezték az 
Akadémiai Aranyérem átadásakor 2006-ban.

Büszkék vagyunk arra, hogy tanítványai 
voltunk, és munkatársai lehettünk. Emlékét 
és szellemi kisugárzását megőrizzük szívünk-
ben és lelkünkben egyaránt. 

Bokor József 
Ginsztler János 

Palkovics László 
az MTA rendes tagjai

Kitekintés

Kitekintés

AZ ISKOLAI BÁNTALMAZÁS 
ÉS A GYULLADÁS

Az iskolai bántalmazás a zaklatott gyerekek-
ben tartós élettani változásokat okoz, és va-
lószínűleg növeli a későbbi szív- és érrendsze-
ri betegségek kockázatát – állítják a Duke 
University (Durham) kutatói az Amerikai 
Tudományos Akadémia lapjának internetes 
kiadásában (PNAS, Proceedings of the Natio
nal Academy of Sciences). 

William Copeland és munkatársai tanul-
mányukban 1420 gyerek követéses vizsgálatát 
végezték el kilencéves koruktól tizenhat éves 
korukig. A gyerekekkel évente találkoztak, és 
ilyenkor társaik bántalmazásával kapcsolatos 
kérdőíveket töltettek ki velük, illetve vérük-
ben mérték egy a szív- és érrendszeri betegsé-
gekkel, depresszióval, illetve cukorbajjal össze -
függést mutató gyulladást jelző anyag, az ún. 
CRP (C-reaktív protein) mennyiségét. A 
tesz teket tizenkilenc, illetve huszonegy éves 
korukban ismét elvégezték. 

A szekálásoknak rövid távon is közvetlen 
hatásaik voltak. A vérben a CRP mennyisé-
gének növekedése összefüggést mutatott az 
elszenvedett zaklatások számával, és legalább 
három ilyen esemény hatására a kétszeresére 
emelkedett. Ugyanakkor a bántalmazók vé-
rében a gyulladást jelző anyag mennyisége 
nem változott. Az iskolai bántalmazást elszen-
vedők vérében még tizenkilenc és huszonegy 
éves korban, sőt még később is jóval maga-

sabb volt a CRP-szint, mint a sosem bántal-
mazottak, illetve az elkövetők vérében.

Mivel a gyulladás sok krónikus betegség-
ben fontos tényező és nagyon fiatal emberek-
ről van szó, Copeland és munkatársai szerint 
érdemes megkongatni a vészharangot. Az 
iskolai bántalmazás elleni programoknak 
nemcsak az áldozatokat kellene megvédeniük, 
hanem olyan módszereket is alkalmazniuk 
kellene, amelyek az agresszívebb gyerekeket 
megtanítják arra, hogy önbizalmuk, szociális 
státusuk növelésére ne mások zaklatását 
használják – teszi hozzá.  

Andrea Danese, a londoni King’s College 
kutatója néhány éve már kimutatta, hogy a 
gyermekként elszenvedett abúzus felnőttkor-
ban segíti a gyulladásos folyamatok megjele-
nését. A kutató amerikai kollégái mostani 
eredményeik alapján felveti, hogy érdemes 
lenne vizsgálni, hogy vajon a pszichoterápia 
visszaállítja-e a CRP-szintet, mert az a stressz-
szint élettanilag is kimutatható csökkenését 
jelezné.   

Copeland, William E. – Wolkeb, Dieter 
– Lereyab, Suzet Tanya et al.: Childhood 
Bullying Involvement Predicts Low-grade 
Systemic Inflammation into Adulthood.
DOI: 10.1073/pnas.1323641111
Danese, Andrea – Caspi, Avshalom – Wil-
liams, Brian et al.:  Biological Embedding 
of Stress through Inflammation Processes 
in Childhood. Molecular Psychiatry.  March 
2011. 16, 244–246.  DOI:10.1038/mp.2010.5
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a Járművek, Mezőgazdasági Építőipari gépek 
(1983), az International Journal of Vehicle De
sign (1978), a Vehicle System Dynamics (1984–
2000).
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Bokor József 
Ginsztler János 

Palkovics László 
az MTA rendes tagjai
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OKOSÍTÓ GÉN 

Amerikai kutatók (University of California, 
San Fransisco) kimutatták, hogy az emberi 
élettartam hosszában fontos szerepet játszó 
ún. Klotho-gén egyik variánsa javítja a ma-
gasabb rendű idegi működéseket, a gondol-
kodást, a tanulást, a memóriafunkciókat 
nemtől, életkortól vagy attól függetlenül, hogy 
az illetőben jelen van-e egy, az Alzheimer-kór 
szempontjából kockázatot jelentő gén. 

A gént, amelyről több mint tíz éve ismert, 
hogy befolyásolja az élet hosszát, a görög mi-
tológia egyik istennőjéről, az emberi sors 
fonalát szövögető Klothóról nevezték el. Akik 
a Klotho-gén KL-VS-variánsából csak egy 
kópiát hordoznak, tovább élnek, és kisebb 
eséllyel lesznek agyi érkatasztrófa áldozatai, 
mint a két példánnyal rendelkezők. 

A mostani vizsgálatok, melyben hétszáz 
demenciában nem szenvedő, 52 és 85 év kö-
zötti személy vett részt, azt mutatták, hogy a 
KL-VS-génvariánsból egy kópiát hordozók 
a szellemi funkciókat vizsgá ló tesztekben 
jobban teljesítenek, mint azok, akik egyálta-
lán nem rendelkeznek ezzel a variánssal. 

A kutatók állatkísérletekben próbáltak 
közelebb jutni a jelenség magyarázatához. 
Olyan egereket hoztak létre, amelyekben a 
Klotho-gén erőteljesebben működött. Ezek 
az állatok „normális” társaiknál tovább éltek, 
és vérükben, valamint az agy memóriafunk-
ciókban és tanulásban fontos szerepet játszó 
hippokampusz nevű területén a gén által 
kódolt fehérje nagyobb mennyiségben jelent 
meg. Ugyanakkor a tanulással és memóriával 
kapcsolatos feladatokban is jobban teljesítet-
tek. Az egyik feladatban például, amelynek 
során egy labirintusban elrejtett finomságot 
kellett megtalálniuk, kétszer olyan gyorsak 
volt, mint a kontrollcsoport tagjai. 

A jelenlegi elképzelések szerint a tanulás 
során az agyban bizonyos, a szinapszisokban 
lejátszódó folyamatokon keresztül megerő-
södnek az idegsejtek közötti kapcsolatok. A 
hippokampuszban sok idegsejt idegingerü-
letátvivő anyagként glutamátot használ. Len-
nart Mucke és munkatársai azt találták, hogy 
a genetikailag módosított egerekben a hippo-
kampusz szinapszisaiban az egyik féle gluta-
mátkötő helyből jóval több volt, ami magya-
rázatul szolgálhat arra, hogy a Klotho-gén 
miért javítja a szellemi működéseket. 

Dubal, Dena B. –  Yokoyama, Jennifer S. 
–  Zhu, Lei et al.: Life Extension Factor 
Klotho Enhances Cognition. Cell Reports. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep. 
2014.03.076 • http://www.cell.com/cell-
reports/pdf/S2211-1247(14)00287-3.pdf

BONYOLULT GÉNEK, 
BETEGSÉGEK, 

ÖSSZEFÜGGÉSEK

Az emberi genom és a betegségek közötti 
össze függések kutatásának hatékonyságát nö-
velheti egy izraeli matematikusok által publi-
kált új statisztikai eljárás, amely más célból 
elvégzett genetikai vizsgálatok eredményeit 
is felhasználja. 

A kutatók olyan, sok génhez kötött kórké-
pek genetikai hátterének felderítésére is lehe-
tőséget látnak, mint a koszorúér-betegségek, 
a mániás depresszió, a gyulladásos bélbeteg-
ségek vagy a sokízületi gyulladás. 

Kaufman, S. – Rosset, S.: Exploiting Popu-
lation Samples to Enhance Genome-wide 
Association Studies of Disease. Genetics. 
May 2014. 197, 337–349. • http://www.
genetics.org/content/early/2014/ 03/07/
genetics.114.162511.full.pdf+html 

HALOGATNI, 
VAGY TÚLLENNI RAJTA?

Gyakori, hogy valaki a végsőkig halogatja a 
tennivalókat, nem ke vés stresszt okozva ma-
gának és/vagy környezetének. Az ellenkezője 
is közismert, van  nak, akik feladataikat minél 
előbb szeretik letudni. Amerikai pszicholó-
gusok kísérletek segítségével tanulmányozták 
egyszerű feladatok elvégzését, és olyan esetben 
is tapasztalták a második típusú viselkedést, 
amikor az egyértelműen többletmunkával járt. 

Egyetemi hallgató kísérleti alanyoknak 
egy vödröt kellett elvinniük egy kis utca vé-
gére. Két vödör közül választhattak: egyik az 
utca jobb, a másik a bal oldalán volt. A kísér-
letek nagy részében az egyik vödör közelebb 
volt az utca végéhez, mégis a résztvevők álta-
lában azt választották, amelyik először „szem-
be jött”, azaz az indulási ponthoz volt köze-
lebb. A kutatók erre a látszólag irracionális 
viselkedésre próbálnak magyarázatot adni 
most megjelent munkájukban. 

Feltevésük szerint az előttünk álló felada-
tok, teendők stresszt okoznak, dolgoztatják 
az agyat, foglalják a memóriát – sokan listákat 
írnak az elvégzendőkről – és annak érdekében, 
hogy ezt a szellemi leterheltséget csökkentsük, 
törölhessünk valamit a listáról vagy a memó-
riából, bizonyos esetekben más típusú (fizi-
kai) munkából akár többet is hajlandók va-
gyunk bevállalni. Ha felveszem az első vödröt, 
közelebb kerülök a célhoz, már nem kell fi-
gyelni, a feladat félig meg van oldva, már csak 
el kell cipelni az utca végére – „izomból”.

Rosenbaum, David A. – Gong, Lanyun – 
Potts Cory Adam: Pre-crastination Has-
tening Subgoal Completion at the Expense 
of Extra Physical Effort. Psychological Sci
ence. Published online before print 8 May  
2014. DOI: 10.1177/0956797614532657

FORRADALOM- 
ÉS DIVAT-ELŐREJELZÉS 

TWITTER-SZENZOROKKAL
Spanyol és amerikai kutatók módszert dol-
goztak ki arra, hogy előre jelezzék az egy-egy 
téma körül a világhálón kialakuló információ-
robbanást. Az utóbbi időben sokan kísérelték 
meg, hogy a globális online adatforgalom 
alapján fontos társadalmi vagy gazdasági fo-
lyamatokra következtessenek, például a köz-
hangulat alakulására, a tőzsdei mozgásokra, 
a fogyasztói viselkedésre. 

A szerzők információterjedési modelljük-
ről azt állítják, hogy segítségével mindez az 
internetes közösségi oldalak viszonylag kis 
szeletét figyelve is lehetséges. Ismertetnek egy 
eljárást, amellyel kiválaszthatók azok az infor-
mációs csomópontok, amelyek mintegy szen-
zorként működve előre jelzik azokat a témá-
kat, amelyek rövidesen fontossá válnak. 

Megfelelő szenzorcsoportot és mintavé-
telezést választva kutatók, politikusok, cégek 
anélkül juthatnak fontos információkhoz, 
hogy nehezen kezelhető méretű adathalmazt 
kelljen feldolgozniuk

Garcia-Herranz, Manuel – Moro, Esteban 
– Cebrian, Manuel et al.: Using Friends as 
Sensors to Detect Global-scale Contagious 
Outbreaks. PLoS ONE. 9, 4, e92413. 
Published 09 Apr 2014. DOI: 10.1371/
journal.pone.0092413 • http://www.
plosone.org/article/fetchObject.action?uri
=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.
pone.0092413&representation=PDF

Gimes Júlia
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Potts Cory Adam: Pre-crastination Has-
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ence. Published online before print 8 May  
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FORRADALOM- 
ÉS DIVAT-ELŐREJELZÉS 

TWITTER-SZENZOROKKAL
Spanyol és amerikai kutatók módszert dol-
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téma körül a világhálón kialakuló információ-
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zorként működve előre jelzik azokat a témá-
kat, amelyek rövidesen fontossá válnak. 
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Garcia-Herranz, Manuel – Moro, Esteban 
– Cebrian, Manuel et al.: Using Friends as 
Sensors to Detect Global-scale Contagious 
Outbreaks. PLoS ONE. 9, 4, e92413. 
Published 09 Apr 2014. DOI: 10.1371/
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Gimes Júlia
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Hétköznapi Magyarország
A mindennapi élet története a történetírás 
újabb nagy témája, sőt több is ennél, törté-
nészi szemléletmód, amely a tapasztalattörté
net és a történelem alulról megközelítés számá-
ra biztosít látószöget. A magyar történetírás-
ban is van már bizonyos múltja a tárgy vizs-
gálatának: a Corvina Kiadó  tudósok által írt 
ismeretterjesztő sorozata (Mindennapi történe
lem) öt hazai tárgyú kötetet számlál, és hama-
rosan megjelenik a hiányzó hatodik kötet is. 

Valuch Tibor első nekifutásra 2004-ben 
könyvet szentelt a ruházkodás historikumá-
nak (A lódentól a miniszoknyáig. A XX. század 
második felének magyarországi öltözködéstörté
nete), majd a Corvina sorozat részére megírta 
az első összefoglalást (Hétköznapi élet Kádár 
János korában, 2006). Most pedig kezünkben 
a témáról írt monográfiája. 

A hét főfejezetre tagolt munka elméleti és 
historiográfiai bevezetéssel indul, ezt követi 
az anyagi életviszonyok taglalása. Viszonyítá-
si pontként Valuch végig az 1940-es, szoro-
sabban a háborús éveket kamatoztatja, abból 
a perspektívából láttatja elsőként az 1940–
1950-es évek fordulójához kapcsolódó válto-
zásokat, majd az 1980-as évek végi rendszer-
váltás vonatkozó fejleményeit. A töréspontok 
közötti folytonosság sem mondható azonban 
egyenletesnek: más jellemezte az ötvenes, 
mint a hatvanas és hetvenes éveket a minden-
napi élet kereteit és tartalmát illetően. Ennek 

ellenére az ún. szocialista életmódmodell 
hatása nagyjából töretlennek bizonyult az 
1950 és az 1990 között eltelt négy évtized során. 
Ez leginkább annak tulajdonítható, hogy a 
piac részbeni, gyakorta teljes kiiktatása „az 
emberi szükségletek fölötti diktatúra” (Fehér 
Ferenc és Heller Ágnes szóhasználata) rend-
szerét honosította meg Magyarországon is. 
Ennek fontos konstitutív eleme volt a szaka-
datlan hiány, a monotónia, és a hétköznapi 
élet olykor közvetlen átpolitizálása. Mindez 
együtt kezeskedett Magyarország és persze a 
többi kelet-európai ország sajátos, a nyugati-
tól eltérő helyzetéért. 

Országunk (és az egész keleti régió) nem 
követte ugyanis a fogyasztói társadalom má-
sodik világháborút követően kibontakozó 
nyugati fejlődési modelljét. Magyarország 
esetében azonban megszorítással is élnünk 
kell. A kádári „gulyáskommunizmus” abban 
bizonnyal eltért a többi szocialista országtól 
(Jugoszláviát nem számítva), hogy egyet-mást 
mégis csak átvett a nyugati fogyasztói min-
tából. Valuch könyve arról is meggyőz ben-
nünket, hogy nem kizárólag csupán fokoza-
ti, hanem érdemi különbségek álltak fenn e 
téren (is). A statisztikai mutatók tanúságtéte-
le szerint Magyarország egyáltalán nem kö-
vette, strukturális okokból nem követhette a 
nyugati fogyasztói társadalom ideálját.

A könyv tárgya, a mindennapi élet túlsá-
gosan tág entitás, amely ezért a téma szűkí-
tését követeli. A könyvben, az alcímnek 

(„fejezetek”) megfelelően, ez alkalommal a 
lakás, a ruházkodás és az élelmiszer-fogyasztás 
kérdései kerülnek „csupán” terítékre. Ez még 
így is túlontúl nagy falat, ami a megközelítés 
kínálkozó módszerei közötti választásra sar-
kall. Valuch eddigi munkáiban rendszerint a 

„klasszikus” társadalomtörténeti módszertani 
elveket részesítette előnyben, s ez struktúra-
történeti vizsgálódásokra indította őt. Ennek 
ékes példája volt társadalomtörténeti szinté-
zise (Magyarország társadalomtörténete a XX. 
század második felében, 2001). Ezúttal sem 
ha zudtolja meg magát: következetesen ragasz-
kodik a makrostatisztikai adatok által lehető-
vé tett történeti rekonstrukció hoz és elemzés-
hez. Ez főként arra képesíti őt, hogy kijelölje 
a rövid  és hosszabb távú fejlődési trendeket.  

A mennyiségi paraméterekkel kifejezett 
változások fő tendenciájaként a „kibontako-
zás”, a fejlődés képét rögzíti az életmód szin-
te minden vizsgált metszetében, amire az idő 
előrehaladtával került szerinte sor. Így jelent-
heti ki egyebek közt, hogy: „A fogyasztásban 
a második világháborút követő ínséges idők 
nem értek véget a helyreállítási periódus első 
szakaszának lezárulásával, egészen a hatvanas 
évek közepéig elhúzódtak […]. A tervutasí-
tásos szocialista gazdaságra jellemző hiány – 
változó módon és mértékben – végigkísérte 
a rendszer létezését. A változás a hiánycikkek 
típusának átalakulásában érhető tetten.” Vi-
szont: „A hetvenes években már nem az alap-
vető élelmiszer- és ruházati cikkek, hanem a 
nagy értékű és korszerű fogyasztási cikkek 
hiányoztak krónikus jelleggel.” (66.) A regiszt-
rált változások szempontjából a késő ötvenes 
évektől a nyolcvanas évek második feléig tar tó 
Kádár-éra fogyasztáskultúrájának van nagy 
jelentősége, ami a lassú, de biztos növekedés-
ben, kínálatbővülésben és az egyre szabadabb 
fogyasztói magatartásban ragadható meg. 

Ennek lesz eredménye a hatvanas évek végé-
től kialakuló „felemás fogyasztói kultúra”, 
melyet a politika kezdeményezett ugyan, de 
végig ott munkált mögötte a kétségtelen tár-
sadalmi nyomás is. Sőt, az sem kizárt szerin-
te, hogy a liberális kádárista politika maga is 
csupán igazodik a mélyből feltörő társadalmi 
szándékokhoz és akaratokhoz, egyre nagyobb 
teret adva az idők során a fogyasztói szükség-
letek társadalmi meghatározásának. Egyszer-
re felelt meg az utóbbinak a felhalmozás 
buzgó igyekezete (ami főként a lakásszerzés-
ben és házépítésben mutatkozik meg), és 
egyesek (persze csak kevesek) „feltűnő” fo-
gyasztása. Persze nem mindenki tollasodik 
meg ekkor sem, de egyre többen bízhatnak 
abban, hogy idővel rájuk is sor kerül majd. 

Így érkezünk el a „fogyasztói szocializmus” 
fogalmához, ami – tegyük gyorsan hozzá – 
szerény pandantja csupán a korabeli nyugati 
fogyasztói társadalomnak. Fontos megjegyez-
ni, hogy lassanként a hivatalos ideológia is 
beadja a derekát, amikor megfogalmazza a 

„fogyasztói szocializmus modelljét”. Ezután 
sem vész el persze a marxista-leninista ideoló-
gia hegemóniája, de a „racionális fogyasztás” 
fogalmát artikulálva az állampárti hatalom 
valóságos kompromisszumra törekszik tényle-
ges igények és ideológiai premisszák között.  

Így jutunk el a politikai változások nyolc-
vanas évek végi töréspontjához; ezt követően 
már egy merőben új életmód-modell hódít, 
amelynek a piacgazdaság képezi az alapját, és 
a politikai beavatkozástól mentes „szabad” 
élet vitel adja a keretét. Mivel erre a váltásra 
gyökeres strukturális változások feltételei 
között kerül sor, a piacgazdaság nyomán (is) 
egyre szélsőségesebb anyagi egyenlőtlenségek 
szabnak a folyamat számára határt. Az élel-
mezést tekintve például közvetlenül a jöve-
delmi viszonyok függvényében módosul a 
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fogyasztás összetétele, aminek – legalábbis az 
egyik oldalon – széles társadalmi csoportok 
elszegényedése felel meg. Nincs ez másként 
az életmód itt érintett többi dimenziójában 
sem. Így adja át végül a helyét a késő kádári 

„kreatív fogyasztás” világa és mindennapi tu-
dáskészlete az egyre homogénebb szegény-
séggel együttjáró életstratégiának, ami kiáltó 
ellentétben áll a felsőbb jövedelmi csoportok 
fogyasztói jólétével. Érdemes lett volna e 
ponton bekapcsolni az elemzésbe Szalai Júlia 
szociológiai látleletét is (Nincs két ország…? 
Társadalmi küzdelmek az állami (túl)elosztásért 
a rendszerváltás utáni Magyarországon, 2007).

Valuch Tibor többnyire magában álló-
ként szemléli Magyarország szocialista kori 
életminőségét, holott az összehasonlító pers-
pektíva alkalmazása minden bizonnyal elő-
nyére vált volna az argumentációnak. Ehhez, 
ráadásul, rendelkezésre is áll Tomka Béla ki-

tűnő történeti munkája (Gazdasági növekedés, 
fogyasztás és életminőség. Magyarország nem
zetközi összehasonlításban az első világháború
tól napjainkig, 2011). Tomka arra is felhívja e 
könyvében a figyelmet, hogy az általános és 
időben változatlan áru- és szolgáltatáshiány 
a korrupció első számú melegágya volt ez 
időben. Az akkoriban oly sokat emlegetett 
kiskapukról, a körülöttük tenyésző mentali-
tásról bővebben, a kérdés érdemének megfe-
lelően is értekezhetett volna a szerző.

Valuch Tibor monográfiája figyelemre 
méltó történeti munka, amely vitathatatlan 
alapvetés a 20. századi magyar történelem 
tanulmányozásához. (Valuch Tibor: Magyar 
hétköznapok. Fejezetek a mindennapi élet tör
ténetéből a második világháborútól az ezredfordu
lóig. Budapest: Napvilág Kiadó, 2013, 344 p.)

Gyáni Gábor
történész
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Ajánlás a szerzőknek
1. A Magyar Tudomány elsősorban a tudományte-
rületek közötti kommunikációt szeretné elősegí-
teni, ezért főleg olyan dolgozatokat közöl, ame lyek 
a tudomány egészét érintik, vagy érthetően mu-
tatják be az egyes tudományterületeket. Köz lünk 
témaösszefoglaló, magas szintű ismeretterjesztő, 
illetve egy-egy tudományterület újabb ered mé-
nyeit bemutató tanulmányokat; a társadal mi élet 
tudományokkal kapcsolatos eseményei ről szóló 
beszámolókat, tudománypolitikai elem  zé se ket és 
szakmai szempontú könyvismertetéseket, de la-
punk nem szakfolyóirat, ezért a szerzőktől köz-
érthető, egy-egy tudományterület szaknyelvét 
mellőző cikkeket várunk.

2. A kézirat terjedelme általában ne haladja 
meg a 30 000 leütést (ez szóközökkel együtt kb. 
8 oldalnak felel meg a Magyar Tudomány füzetei-
ben); ha a tanulmány ábrákat, táblázatokat is 
tartalmaz, kérjük, arányosan csökkentsék a szöveg 
mennyiségét. Be számolók, recenziók terjedelme 
ne haladja meg a 7–8000 leütést. A teljes kéziratot 
MS Word .doc vagy .rtf formátumban interneten 
vagy CD-n kérjük a szerkesztőségbe beküldeni. 

3. Másodközlésre csak indokolt esetben, elő-
zetes egyeztetés után fogadunk el dolgozatokat.

4. Legfeljebb tíz magyar kulcsszót és a közle-
mények címének angol fordítását külön oldalon 
kérjük. A cím után a szerző nevét, tudományos 
fokozatát, munkahelye pontos nevét, s ha közölni 
kívánja, e-mail címét kell írni. Külön lapon kérjük 
azt a levelezési és e-mail címet, telefonszámot is, 
ahol a szerkesztők a szerzőt általában elérhetik.

5. Szövegközi kiemelésként dőlt (italic), (eset-
leg félkövér – semibold) formázás alkalmazha tó; 
r i t k í t á s, VERZÁL, kiskapitális (small 
capi tals, kapitälchen) és aláhúzás nem. A 
jegyzeteket lábjegyzetként kérjük megadni. 

6. Az ábrák érkezhetnek papíron, leme zen 
vagy e-mail útján. Kérjük a szer zőket: tartsák szem 
előtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; formátu ma 
B5 – tehát ne használjanak színeket, és vegyék fi-
gyelembe a fizikai méreteket. Általában: az ábrák 

és magyarázataik legyenek egyszerűek, áttekinthe-
tők. A képeket lehetőleg .tif vagy .jpg formátum-
ban kérjük; fekete-fehérben, min. 150 dpi felbon-
tással, és nagyságuk ne haladja meg a végleges 
(vagy annak szánt) méreteket. A szövegben 
tüntes sék fel az ábrák kívánatos helyét.

7. A hivatkozásokat mindig a köz lemény vé-
gén, ábécé-sorrendben adjuk meg, a lábjegyzetek-
ben legfeljebb utalások lehetnek az irodalomjegy-
zékre. Irodalmi hivatkozások a szövegben: (szerző, 
megjelenés éve – Balogh, 1957; Feuer et al., 2002). 
Ha azonos szerző(k)től ugyanazon évben több 
ta nulmányra hivatkoznak, akkor a közleményeket 
az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük megkülön-
böztetni mind a szövegben, mind az irodalomjegy-
zékben. Különösen ügyeljenek a bibliográfiai 
adatoknak a szövegben és az irodalomjegyzékben 
való egyeztetésére! Kérjük: csak olyan és annyi 
hivatkozást írjanak, amilyen és amennyi elősegíti 
a megértést. Számuk ne haladja meg a 10–15-öt.

8. Az irodalomjegyzéket ábécé-sorrendben 
kérjük. A tételek formája a következő 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 Regio-
nalism. Sage, London

• Tanulmánygyűjtemények esetében: Ha lász 
Gábor – Kovács Katalin (2002): Az OECD tevé-
kenysége az oktatás területén. In: Bábosik István 

– Kárpáthi Andrea (szerk.): Összehasonlító peda-
gógia – A nevelés és oktatás nemzetközi perspek-
tívái. Books in Print, Budapest

9. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány 
kefelevonatokat nem küld, de elfogadás előtt min-
den szerzőnek elküldi egyeztetésre közleménye 
szerkesztett példányát. A tördelés során szükséges 
apró változtatásokat a szerző időpont egyeztetés 
után a szerkesztőségben ellenőrizheti.



Magyar Tudomány • 2014/6

770 A lap ára 920 Forint

Ajánlás a szerzőknek
1. A Magyar Tudomány elsősorban a tudományte-
rületek közötti kommunikációt szeretné elősegí-
teni, ezért főleg olyan dolgozatokat közöl, ame lyek 
a tudomány egészét érintik, vagy érthetően mu-
tatják be az egyes tudományterületeket. Köz lünk 
témaösszefoglaló, magas szintű ismeretterjesztő, 
illetve egy-egy tudományterület újabb ered mé-
nyeit bemutató tanulmányokat; a társadal mi élet 
tudományokkal kapcsolatos eseményei ről szóló 
beszámolókat, tudománypolitikai elem  zé se ket és 
szakmai szempontú könyvismertetéseket, de la-
punk nem szakfolyóirat, ezért a szerzőktől köz-
érthető, egy-egy tudományterület szaknyelvét 
mellőző cikkeket várunk.

2. A kézirat terjedelme általában ne haladja 
meg a 30 000 leütést (ez szóközökkel együtt kb. 
8 oldalnak felel meg a Magyar Tudomány füzetei-
ben); ha a tanulmány ábrákat, táblázatokat is 
tartalmaz, kérjük, arányosan csökkentsék a szöveg 
mennyiségét. Be számolók, recenziók terjedelme 
ne haladja meg a 7–8000 leütést. A teljes kéziratot 
MS Word .doc vagy .rtf formátumban interneten 
vagy CD-n kérjük a szerkesztőségbe beküldeni. 

3. Másodközlésre csak indokolt esetben, elő-
zetes egyeztetés után fogadunk el dolgozatokat.

4. Legfeljebb tíz magyar kulcsszót és a közle-
mények címének angol fordítását külön oldalon 
kérjük. A cím után a szerző nevét, tudományos 
fokozatát, munkahelye pontos nevét, s ha közölni 
kívánja, e-mail címét kell írni. Külön lapon kérjük 
azt a levelezési és e-mail címet, telefonszámot is, 
ahol a szerkesztők a szerzőt általában elérhetik.

5. Szövegközi kiemelésként dőlt (italic), (eset-
leg félkövér – semibold) formázás alkalmazha tó; 
r i t k í t á s, VERZÁL, kiskapitális (small 
capi tals, kapitälchen) és aláhúzás nem. A 
jegyzeteket lábjegyzetként kérjük megadni. 

6. Az ábrák érkezhetnek papíron, leme zen 
vagy e-mail útján. Kérjük a szer zőket: tartsák szem 
előtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; formátu ma 
B5 – tehát ne használjanak színeket, és vegyék fi-
gyelembe a fizikai méreteket. Általában: az ábrák 

és magyarázataik legyenek egyszerűek, áttekinthe-
tők. A képeket lehetőleg .tif vagy .jpg formátum-
ban kérjük; fekete-fehérben, min. 150 dpi felbon-
tással, és nagyságuk ne haladja meg a végleges 
(vagy annak szánt) méreteket. A szövegben 
tüntes sék fel az ábrák kívánatos helyét.

7. A hivatkozásokat mindig a köz lemény vé-
gén, ábécé-sorrendben adjuk meg, a lábjegyzetek-
ben legfeljebb utalások lehetnek az irodalomjegy-
zékre. Irodalmi hivatkozások a szövegben: (szerző, 
megjelenés éve – Balogh, 1957; Feuer et al., 2002). 
Ha azonos szerző(k)től ugyanazon évben több 
ta nulmányra hivatkoznak, akkor a közleményeket 
az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük megkülön-
böztetni mind a szövegben, mind az irodalomjegy-
zékben. Különösen ügyeljenek a bibliográfiai 
adatoknak a szövegben és az irodalomjegyzékben 
való egyeztetésére! Kérjük: csak olyan és annyi 
hivatkozást írjanak, amilyen és amennyi elősegíti 
a megértést. Számuk ne haladja meg a 10–15-öt.

8. Az irodalomjegyzéket ábécé-sorrendben 
kérjük. A tételek formája a következő 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 Regio-
nalism. Sage, London

• Tanulmánygyűjtemények esetében: Ha lász 
Gábor – Kovács Katalin (2002): Az OECD tevé-
kenysége az oktatás területén. In: Bábosik István 

– Kárpáthi Andrea (szerk.): Összehasonlító peda-
gógia – A nevelés és oktatás nemzetközi perspek-
tívái. Books in Print, Budapest

9. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány 
kefelevonatokat nem küld, de elfogadás előtt min-
den szerzőnek elküldi egyeztetésre közleménye 
szerkesztett példányát. A tördelés során szükséges 
apró változtatásokat a szerző időpont egyeztetés 
után a szerkesztőségben ellenőrizheti.


