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Az MTA kutatóintézeteinek indokolt átszer-
vezési vitáiban felmerült az MTA Regionális 
Kutatások Központjának sorsa. Úgy tűnik, 
hogy az MTA Közgazdaságtudományi és 
Vi lág gazdasági Intézetével alkot majd egy 
Gaz daságtudományi és Regionális Tudomá-
nyi Központot, pécsi székhellyel és budapes-
ti irányító központtal. Az átszervezés vitái 
során felmerült, hogy a regionális tudomány 
léte kétség bevonható: a tudomány egy és 
oszthatatlan, s nyilván nincs dél-alföldi vagy 
dél-tiroli matematika. Angol neve (Regional 
Sciences) közel egy évszázada szerepel a tudo-
mányos névjegyzékekben, 1952-ben alakult 
meg nemzetközi szervezete, tehát nem ma-
gyar szeszély alkalmi szülötte. Úgy látszik, az 
angol név félreérthető, ezért röviden kifejtjük 
lényegét, hogy az intézeti átszervezések ered-
ményességét ne gátolják félreértések.

A regionális tudomány azt vizsgálja, hogy 
a társadalom területi egyenlőtlenségeit milyen 
tartós folyamatok formálják? Az egyenlőt-
lenségek – pl. az elmaradott régiók kialaku-
lása és tartós megléte, illetve a gazdag régiók-
városok kiemelkedése – hosszantartó, tartós 
folyamatok eredményei, egy-egy rögtönzött 
intézkedés ezeken keveset változtat. Ezek a 
folyamatok kvantifikálhatók, modellszerűen 
leírhatók, előrejelezhetők. Ez a regionális tu -
domány alapkutatási eredménye, mely rövid, 
fejlesztő kutatási szakasz után alkalmazható, 
a területi egyenlőtlenségek mérsékelhetőek.

A területi egyenlőtlenségeket létrehozó 
fo lyamatok összetettek: gazdasági, szocioló-
giai, antropológiai, demográfiai, társadalom-
földrajzi, geopolitikai s más folyamatokról 
van szó. Ezért e folyamatok számos diszciplí-
na tudáskészletével magyarázhatóak. E szem-
pontból hasonlítható a környezetkutatáshoz, 
mely számos természet- és társadalomtudo-
mányi vizsgálatot kíván, a talajpusztulástól a 
városi közlekedés légszennyezéséig.

A területi egyenlőtlenségek politikai fe-
szültségeket keltenek.  Ezért az egyenlőtlen-
ségek mérséklése kiemelten fontos s jelentő-
sen finanszírozott cél. Ám a beavatkozások 
csak akkor lehetnek eredményesek, ha hosz-
szú távon érvényesülnek, s nem a tüneteket, 
hanem a hosszú távú folyamatokat próbálják 
befolyásolni. Ezek leírása, vizsgálata, a terület-
politikai beavatkozások előkészítése a regio-
nális tudomány feladata. E tudomány mű-
velésében jelentős nemzetközi megbecsülést 
ért el a huszonnyolc éve működő Regionális 
Kutatások Központja, mely közös nemzet-
közi projektekben, publikációkban, konfe-
renciák szervezésében (az European Regional 
Studies Association eddigi leglátogatottabb 
tudományos konferenciáját 2010-ben Pécsett 
tartotta) roppant aktivitást mutat. Kár lenne 
meglévő értékeinkkel rosszul sáfárkodni.
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November 3-án Pálinkás József, az MTA elnöke ünnepi köszöntőjével Miskolcon 
megkezdődött a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozata. A tudományos 
eseményfolyam vidéki és budapesti programjain az érdeklődők megismerhették 
a különböző diszciplínák kiválóságainak, a tudomány iránt elkötelezett és a nemzet 
problémáira fogékony kutatóinak korunk legégetőbb kérdéseire adott válaszait.

pálinkás józsef köszöntője 
A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPÉN

– Miskolc, 2011. november 3. –

Tudós fórum

Manapság hódítanak a „sok az egyben” meg-
oldások. Milyen elbűvölő is egy mozdulattal 
háromféle összetevőt keverni a kávénkba, 
több féle hatású adalékot adni a mosóvízhez, 
vagy sokféleképpen tájékozódni egy alkalma-
zással! Kettő, sőt három az egyben: ezt hirde-
tik a termékekről és ezt ígérik a lehetőségek-
ről…

Tisztelt Rektor Úr! 
Tisztelt Professzor Asszonyok és Urak!
Tisztelt Egyetemi Kollégák és Diákok!
Szeretettel köszöntöm a Tudomány Ünnepének 
minden Vendégét!
Azt gondolom, hogy ha eltávolodunk a 
marketing-ígéretektől, akkor a kettő kevés, s 
bizony a három sem elég. Mind az életben, 
mind a tudományban mindent egységben 

kell látnunk, az egyensúly és az egész felé 
törekedve kell gondolkodnunk. Minden 
hozzájárulásunkkal az együttműködő, egy-
mást erősítő gondolatokat és feladatokat kell 
szolgálnunk. Mindenhol, de a tudományban 
mindennél jobban.

Másképpen fogalmazva: meg kell érez-
nünk a középső szólamot, amelyet egyik kéz 
sem játszik.

Hiszen a zongorista játékát hallgatva arra 
gondolunk: vajon melyik kéz játssza a közép-
ső szólamot? Vajon hogyan lesz a két kéz által 
életre hívott hangokból, ott, a két futam ta-
lálkozásánál zene, miként szólnak az eltérő 
szólamok sokszínű egyként?

Az a bizonyos középső szólam a találkozás, 
amely bizonyítja, hogy az eltérő hangzások 
is az egység, a közös dallam felé törekednek. 
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Az a bizonyos középső szólam az összhang, 
amelyben minden különbözésnek értelme, 
feladata és helye lesz. A tudomány ünnepe 
idén erről az összhangról szól.

Tudom, jól tudom: egy válsággondo lattól 
meggyötört, és a változásfeladattól elfáradt kor 
nehezen hisz abban, hogy létezik összhang. 
Hogy a különálló erők tudnak egy ként mű-
ködni, hogy a sokféle figyelem egy irányba 
tekinthet, hogy a részekből összeáll, és megújul 
az egész. Ez a kor, a miénk, nehezen bízik már 
abban, hogy az összhang, ez a gyönyörköd-
tető középső szólam, valójában a jövő hangja, 
amelynek hívását mindannyian jól halljuk.

Pedig a tudományágak összekapcsolódá-
sa, együttműködése, összhangja meghatáro-
zó lehet abban, hogy korunk nehézségeire a 
legjobb válaszok születhessenek. Ezek a vála-
szok azonban csak a tudomány, a társadalom, 
a politika és a gazdaság valódi együttműkö-
désében születhetnek meg.

A Magyar Tudomány Ünnepének idei 
összhangzatával is az a célunk, hogy Széche-
nyi István jövőt ígérő akaratát évről évre a 
tudomány legkiemelkedőbb eredményeinek 
és legkiválóbb magyar alkotóinak bemutatá-
sával erősítsük és ünnepeljük.

Hogy nyilvánvalóvá tegyük a tudomány 
meghatározó szerepét és felelősségét a társa-
dalom boldogulásában és a gazdaság sikeres-
ségében. Hogy felhívjuk a figyelmet a magyar 
tudomány, a hazai kutatások jelentőségére, 
eredményeire, tapasztalható és várható társa-
dalmi hatásaira, a kiváló magyar kutatók ér-
tékteremtő, kultúrát formáló munkájára. Arra, 
hogy a tudomány ma az egyik leghitelesebb 
igazodási pont, és a jövőbe vetett bizalom 
legfőbb biztosítéka. 

összhangra van szükség. A tudomány 
világa az inter- és multidiszciplinaritás elveibe 
rejti ezt az egyszerű és jól hallható szót, ezt az 

összetett és nagyon keresett tudást, ezt az 
egész és egység felé haladást. Az egyéni törek-
vések közösségként működő műhelyek mun-
kájában válnak sikeressé, a speciális tudások 
közös ügyekben kapaszkodnak össze, a kü-
lönféle szakterületek egymást kiegészítve és 
serkentve munkálkodnak a mindenkit érin-
tő kérdések megválaszolásán.

összhangra van szükség. A tudomány 
összehangolja a társadalmat és a gazdaságot, 
a közjót szolgálva, a közös sikerért dolgozva. 
A tudomány a hitelesség és a felelősség straté-
giai metszéspontja: egyedülálló lehetőség 
együtt hallani a társadalom és gazdaság sok-
szor különbözően hangzó érdekeit.

összhangra van szükség. A tudományban 
ezúttal az összhangteremtő erőt, az annyira 
vágyott harmónia bölcsességét ünnepeljük. 
Azt a képességet, amellyel a társadalom, a 
gaz  daság, és a maga számára is együtthangzó 
célokat és együttműködő megoldásokat tud 
előhívni.

A tudomány az egész szemléletének pá-
ratlan lehetősége, a sokféleség megértésének 
lenyűgözően gazdag tárháza. De akkor válik 
igazán gazdaggá és gazdagítóvá, ha engedi 
összefonódni a máshová legyökerezett tudá-
sokat, szándékokat és másképpen előrajzolt 
jövőképeket. 

A tudomány a legjobb diplomata, mert 
közbenjárhat a legfontosabb célok megvaló-
sulásáért, és a legsikeresebb döntéshozó, mert 
tanácsadóit a legkiválóbb tudósokból választ-
hatja. A tudomány a legmegbízhatóbb ta-
nácsadó, mert javaslatait tényekre és a legszi-
gorúbban ellenőrzött törvényszerűségekre 
alapozza, és a tudomány a legcsodálatosabb 
barát, mert elhívása egy életre szólhat.

2011-ben a Tudomány Ünnepe azt az 
össz hangot erősíti, amelyben a tudomány 
ilyen sokféle szerepben, pontosabban szólam-

kitüntetések
A Magyar Tudomány Ünnepén számos kutató kapott magas kitüntetést.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos 
életműve elismeréseként eötvös józsef-koszorúval tüntette ki

Báldi tamást, a földtudományok doktorát, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Általános és Történeti Földtani Tanszékének nyugalmazott professzorát a 
magyarországi harmadidőszaki földtani képződmények földtörténeti jellegének 
és őslénytani anyagának eredményes feldolgozásáért, széles körű nemzetközi 
összefogásban született alapvető tanulmányaiért, több évtizedes iskolateremtő 
tevékenységéért;
 

fésüs lászlót, az MTA doktorát a magyar állattenyésztési tudomány fejleszté-
séért, az állattenyésztés gyakorlatában elért kimagasló eredményeiért, a magyar 
tudományos szakmai érdekek elkötelezett képviseletéért;

józan pétert, az MTA doktorát Magyarország demográfiai viszonyainak inter-
diszciplináris kutatásában elért, külföldön is elismert eredményeiért, nemzet-
közi összehasonlításban tájékozódó megalapozó kutatásaiért;

ban nyilvánulhat meg. Az összhangot, amely-
ben a tudományágak összecsengve beszélnek 
az egészről, amelyben az ország különböző 
pontjain együtthangzóan állítjuk, hogy fel-
adatunk és felelősségünk van abban, miként 
formálódik közös jövőnk.

Amikor itt, Miskolcon egy régió történel-
méről és kilátásairól szól az előadás, akkor 
voltaképpen az egész ország sorsáról gondol-
kodhatunk. Amikor Budapesten a változó 
világról és az útkereső gazdaságról gondolko-
dunk, akkor egész közösségünk jövőjét mér-
legeljük majd. Amikor a pszichológia, a tör-
ténelem vagy a kémia legújabb kutatásairól 
hallunk, akkor hétköznapjainkon jár majd 
az eszünk: a tudomány ünnepe így teremt 
összhangot a szavak és tettek, a kihívások és 
eredmények, a kilátások és remények között.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Tudományt Ünneplők!

Az értékdeficites, hitelsokkos, illúziókkal és 
bizalmatlansággal teli világban összhangot 
ígér ni nehezebb, mint első hallásra gondol-
nánk. De fontosabb, mint első hallásra hin-
nénk. Az összhangban ott rejlik mindannyi-
unk értelmet nyert törekvése, a sok az egyben, 
a minden az egyben. A tudomány összhangjá-
ban ott van az egész felismerése, a rátalálás az 
egyensúlyra. Amikor összhangot mondunk, 
akkor magunkról, a jövőről beszélünk. 

És en nél ma nem szabad kevesebbet mon-
danunk.

Ebben a meggyőződésben kívánok önök-
nek örömet a tudomány, gazdaság és társa-
dalom összhangjában, tartalmas élményeket 
a Tudomány Ünnepén!
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hallunk, akkor hétköznapjainkon jár majd 
az eszünk: a tudomány ünnepe így teremt 
összhangot a szavak és tettek, a kihívások és 
eredmények, a kilátások és remények között.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Tudományt Ünneplők!

Az értékdeficites, hitelsokkos, illúziókkal és 
bizalmatlansággal teli világban összhangot 
ígér ni nehezebb, mint első hallásra gondol-
nánk. De fontosabb, mint első hallásra hin-
nénk. Az összhangban ott rejlik mindannyi-
unk értelmet nyert törekvése, a sok az egyben, 
a minden az egyben. A tudomány összhangjá-
ban ott van az egész felismerése, a rátalálás az 
egyensúlyra. Amikor összhangot mondunk, 
akkor magunkról, a jövőről beszélünk. 

És en nél ma nem szabad kevesebbet mon-
danunk.

Ebben a meggyőződésben kívánok önök-
nek örömet a tudomány, gazdaság és társa-
dalom összhangjában, tartalmas élményeket 
a Tudomány Ünnepén!




