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néhány évvel Charles Darwin jubileuma után 
nem meglepő, hogy Ernst Mayr szerint Dar-
win evolúciós elmélete emelte a biológiát a 
miért-tudományok szintjére (Mayr, 1997).

A tér, idő és komplexitás összefüggése 
a három alapkérdéssel 

A természettudományos ismeretszerzésnek 
vannak a természetben általánosságban alig 
feltérképezett határai is: az objektumoknak 
térben, a folyamatoknak pedig időbeli, tehát 
sebességkorlátai. Vegyük először figyelembe 
az objektumok (mi) térbeli mérethatárait. 
Egyfelől a „láthatatlanul” kicsi, másfelől az 
óriási, távoli vagy megközelíthetetlen objektu-
mok szerkezetét csak közvetetten lehet feltár-
ni, ami például a magfizika, illetve a csillagá-
szat számára jelent korlátozást. Másrészt, a 
hogyan folyamatok tudományos vizsgálatát 
sebességük mindkét oldalról behatárolja. 
Ugyanis alig(ha) lehet követni villámgyors 
vagy rendkívül lassú folyamatokat. Például 
számos magfizikai és biofizikai folyamat igen 
gyors. A másik véglet, hogy a csillagászati 
események évmilliókig tarthatnak, sok geo-

Néhány éve a Magyar Tudományban és vita-
rovatában több elemzés is megjelent a tudo-
mány jellegéről és határairól, felülnézetben, 
filozófiai szempontból (pl. Kampis, 2012). Az 
ismeretelmélet (episztemológia) a filozófiai 
megismerés feltételeit, folyamatát és hatá rait 
vizsgálja. Vajon alulnézetből hogy látszik a 
(természet)tudományos megismerés folyamata?

A természetfilozófus és evolúcióbiológus, 
Ernst Mayr This is Biology című könyvében 
három alapvető kérdés köré csoportosította a 
megismerést a biológia területén: mi, hogyan 
és miért? Ezeket az alapkérdéseket – megfe-
lelő kontextusba helyezve – fel lehet tenni a 
tu domány más területein is.  A mi kérdése a 
vizsgált objektum, jelenség szerkezetére irá-
nyul, és hogy miből mi jön létre. Ez a kérdés 
az objektum stabilitását feltételezi. A hogyan 
kérdése pedig egy folyamat, változás, mozgás, 
reakció mechanizmusára irányul. Ez a kérdés 
átvezet a folyamat dinamikájára, hajtóerejére 
és céljára, hogy miért működik, mi a funkció-
ja és rendeltetése. A három alapkérdés alkal-
masnak mutatkozott a biológiai megismerés 
jellegének és mélységének jellemzésére is. Alig 

GÁBOR DÉNES-DÍJ 2015 
A korábbi évekhez hasonlóan ez évben is meghirdetésre kerül a Gábor Dénes-
díj, amely ma a civil szféra egyik legnevesebb műszaki alkotói elismerése Ma-
gyarországon. A díjjal nemcsak a hazai műszaki és természettudományi felső-
oktatás képviselőit, a jelentősebb ágazatok, illetve iparágak (távközlés/informá-
ciós technológiák, gépipar/járműipar, számítástechnika, biotechnológia/
gyógy  szeripar, mezőgazdaság/környezetvédelem stb.) kutató-fejlesztő szakem-
bereit kívánjuk elismerni és további alkotómunkára ösztönözni, hanem a ha-
tárainkon túl élő magyar nemzetiségű, magyarul tudó szakembereket is. Olyan, 
jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő (kutató, fejlesztő, feltaláló, 
műszaki-gazdasági vezető) jelölteket várunk, akik a műszaki szakterületen je-
lentős, a gyakorlatban az elmúlt öt évben bevezetett, konkrét tudományos és/
vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre; kiemelkedő tudományos, kutatás-
fejlesztési tevékenységet folytatnak; megvalósult tudományos, kutatás-fejlesz-
tési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzé-
séhez, a fenntartható fejlődéshez; illetve személyes közreműködésükkel meg-
alapozták és fenntartották intézményük innovációs készségét és képességét. 

A kritériumokat tartalmazó részletes pályázati felhívás és a háttéranyagok a 
http://www.novofer.hu/alapitvany/tartalom/menu/80 weboldalon érhetőek el.

A pályázatok leadási határideje: 2015. október 10.

Az idei  Gábor Dénes-díjakat 2015 decemberében, ünnepélyes keretek között, 
több kategóriában adják át.


