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Egy új szintetikus tudományág 
hazai bemutatkozása: 
tekintélyes kézikönyv
az agyelme kapcsolat  korszerû 
felfogásáról
lopakodó módon, szinte észrevétlen sze-
rénységgel, de egyben hihetetlen dinamiz-
mussal és gyors felfutással, szinte a szemünk 
láttára bontakozik ki és indul virágzásnak 
most, az ezredfordulón az agymûködés 
újfajta megközelítése: a kognitív tudomány
nak nevezett határdiszciplína. Persze maga a 
megismerési irányzat nem újdonság a kísérleti 
pszichológusok vagy az agyfiziológusok 
számára, hiszen karl leonhard reinhold 
már a francia forradalom évében, 1789-ben 
javasolta könyvében az Erkenntnisstheorie 
(megismeréselmélet) gyûjtõfogalmat az 
emberi pszichikum kutatásának egyfajta 
szintézise számára.  az azóta eltelt több mint 
kétszáz évben bõven találunk jeles lélekbúvá-
rokat és neves pszichofiziológusokat, akik 
közel álltak ahhoz a törekvéshez, hogy a 
kogníciót tekintsék az agy és a lélek egysé-
ges felfogása kulcsaként. már maga Wilhelm 
Wundt, a kísérleti lélektan megalapítója, 
valamint kortársa, Georg müller és sokan 
mások sem idegenkedtek a 19. század utolsó 
negyedében a kognitív felfogástól. a most 
letûnt 20. század végén pedig olyan markáns 
kutatók, mint donald hebb, Pjotr anochin, 
neal miller vagy a mi Szentágothai jánosunk 
sem álltak távol attól, hogy a magasabb meg-
ismerési funkciót tekintsék a pszichológiáról 
való gondolkodásuk sarokkövének.  

mégis, egyrészrõl korszerû agykutatási 
technikák (elektromos mérések, radioaktív 
képalkotások stb.) elterjedése, másrészrõl 
újszerû felismerések az ideg- és elmeorvoslás 
terén (például a skizofrénia, az autizmus 
stb. új felfogása) vezettek, több más mellett 
oda, hogy mintegy két-három évtizede 
gyökeresen megújult és valódi integráló 

diszciplínává vált a kognitív idegtudomány. 
hazai viszonylatban nem vitás, hogy az 
elmúlt években az új szintézisre törekvõ 
irányzat Pléh Csaba professzor körül alakult 
ki. ez az a kreatív mûhely (ma már a Bme 
kognitív tudományi központja), amely, más 
kutatóhelyekkel együtt, sikeresen fejleszti és 
gondozza a kognitív szellemi áramlatot.

 ennek az új hazai törekvésnek jól sikerült 
tükre a recenzió tárgyát képezõ impozáns, 
album alakú kötet. a könyv tíz nagyobb 
részbõl, ezen belül harmincnyolc önálló 
fejezetbõl áll, a terjedelme 815 oldal fõszöveg, 
amelyet húsz színes tábla egészít ki. a három 
szerkesztõ: Pléh Csaba, kovács Gyula és 
Gulyás Balázs, könyvük mûfaját szerényen 
tankönyvként határozzák meg, pedig a 
munka sokkal több ennél: jócskán betölti egy 
jól használható, forrásmunkaként is kiváló, 
vaskos kézikönyv (handbook) szerepét! a 
szerkesztõk elõszavukban kötetük mintája-
ként a michael Gazzaniga amerikai szerzõ 
által szerkesztett „olvasókönyvet” (Cognitive 
Neuroscience. A Reader. Blackwell, Malden, 
MA, 2000) tekintik. távol áll a recenzenstõl, 
hogy lebecsülje a kiváló tengerentúli agyku-
tató egészen elsõrangú összeállítását, de, né-
zete szerint, Pléh Csabáék kötete korszerûbb, 
adatokban gazdagabb, szerkesztésében egy-
ségesebb, mint a választott modelljük.

a kötet harmincnyolc fejezete az alapok-
tól és a kutatási módszerektõl kezdve végig-
vezeti az olvasót az érzékelési, a figyelmi és 
az egyedfejlõdési folyamatokon keresztül 
az emberi tanulás és beszéd, valamint a 
tudat jelenségein át egészen az ideg- és 
elmekórtan némely nyitott problémájáig. 
Végül az összeállítás filozofikus kitekintés-
sel zárul. a harmincnyolc fejezetbõl nehéz 
lenne egyet vagy néhányat értéke vagy 
információgazdagsága szerint kiemelni és 
külön az olvasók figyelmébe ajánlani.  a 
recenzens egyedül csak arra tud vállalkoz-
ni, hogy elgondolkozzon: vajon a hazai 
közönség mely fejezeteket tarthatja teljesen 
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Mosoniné Fried Judit – Tolnai 
Márton – Orisek Andrea:
Kutatásfejlesztés és innováció a 
szolgáltatási szektorban

a kutatás és a kísérleti fejlesztés statisztikai ada-
tait az 1960-as évek óta külön évkönyvekben 
adja közre a központi Statisztikai hivatal. 
az adatgyûjtés nehézségeirõl keveset tud-

nak az információk felhasználói. kevés szó 
esik az adatszolgáltatás nehézségeirõl is. a 
nemzeti kutatási és technológiai hivatal által 
kiadott kötet leginkább ez utóbbiakba enged 
bepillantást. 

milyen tényezõkön múlik a k+F tevé-
kenység azonosíthatósága, milyen problé-
mák merülnek fel a kutatási és az innovációs, 
valamint az egyéb tevékenységek elkülöní-
tése során, miként csökkenthetõk a statiszti-

egybefüggõen újszerûeknek és kezelheti 
azokat novumként? ebbõl a szempontból 
kiemelhetõ a Szimbolikus folyamatok és 
magasabb megismerés címû rész 5 fejezete 
(a 23-tól a 27-ig), amely a beszéd evolúció-
jával, a nyelv agyi képviseletével, a beszéd-
zavarok kognitív elemzésével foglalkozik. 
ezekben a fejezetekben az antropológia, a 
régészet, az agyfiziológia és az emberi ideg-
kórtan egybefûzése oly módon nyújt új ada-
tokat és összefüggõ evolúciós szemléletet az 
olvasó számára, hogy sok homályt eloszlat 
az emberi nyelv és az agyvelõi aszimmetria 
keletkezésének alternatíváiról.  külön értéke 
a mûnek a fejezetenkénti gazdag bibliográ-
fián kívül az összegyûjtött kötetvégi ajánlott 
irodalom, egy hasznos magyarázó szótár 
és a korrekt, bõséges tárgymutató. a kézi-
könyvet kiegészítõ, már említett, húszoldalas, 
igen szép és instruktív színes táblamelléklet 
nagymértékben emeli az egyes fejezetek 
érthetõségét és használhatóságát. talán 
elsõ ízben látunk itt hazai kiadásban egy 
olyan egészen korszerû összefoglaló illuszt-
rációs gyûjteményt, amely magyar nyelven 
kommentálja az agyi képalkotó technikák 
(pozitron emissziós tomográfia, mágneses 
rezonanciaképek, stb.), valamint a sztereo-
taxis és némely elektromos mérések kognitív 
értelmezésének jelentõségét.  

a kézikönyv fejezetei teljesen önálló 
tanulmányok, külön-külön jól érthetõk és 
felhasználhatók, mind kellõen illusztráltak. 
ugyanakkor egységes szemléleti keretbe 

való tartozásuk az értõ olvasó számára nyil-
vánvaló. úgy tûnik, hogy a negyvennégy 
(!) szerzõ megértette és magáévá tette a 
három szerkesztõ (akik maguk is avatott 
szerzõkként mutatkoznak meg!) egységesí-
tési és világos okfejtésre törekvõ intencióit. 
talán csak az „áramlatról” (Flow) szóló 
30. fejezet, valamint a képi gondolkodás 
filozófiáját körüljáró 38. zárófejezet téríti el 
valamelyest a logikus gondolatfûzést, de 
ezek a fejezetek is érdekesek, színvonalasak. 
a kötetben a jól ismert, rangos szerzõk sora 
mellett kiemelendõen sok a fiatal, még nem 

„befutott” tanulmányíró. ezek szerepeltetése 
a három szerkesztõ kitûnõ döntése volt: ava-
tott, jó tollú szakembereknek bizonyulnak. 
egyébként a kézikönyv mind a 38 fejezete 
külön-külön méltatást és elemzést érde-
melne, de egy ilyen részletes kommentár 
mesz-sze túllépné az általános érdeklõdést 
szolgáló akadémiai havilap korlátait.  merem 
remélni, hogy a jelen általános recenziót több, 
speciális, érdemi ismertetés követi ! e nem túl 
olcsó (5980 forint), de igényes és fontos kézi-
könyvnek minden magyarul olvasó pszicho-
lógus, neurobiológus, informatikus, nyelvku-
tató, ideg- és elmeorvos és más érdeklõdõ 
szakember asztalán és könyvespolcán ott a 
helye! (Pléh Csaba, Kovács Gyula és Gulyás 
Balázs szerkesztõk: Kognitív idegtudomány. 
Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 815 p. és 20 
színes tábla).

Ádám György
az mta rendes tagja


