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keretben teremt egyedülálló alkalmat a tár-
sadalommal és a politikusokkal folytatandó 
eszmecserére, amely éppúgy szólhat a tudo-
mányos felfedezések etikai, környezeti, gaz-
dasági, társadalmi és kulturális következmé-
nyeiről, mint egyes földrajzi és tematikus 
vál tozásokról a tudomány világán belül, vagy 
éppen a tudomány társadalmi érvényességé-
nek, mozgatórugóinak, jövőjének legáltalá-
nosabb kérdéseiről. 

Fórumunk egyúttal tudománydiplomá-
ciai esemény is, amely azért foglalkozik a he lyi 
és világszintű politikai áramlatokkal, hogy a 
társadalmi igényeket még közelebb hozza a 
politikához. A Világfórum tehát iránytű lehet 
a tudomány, a társadalom és a politika for-
málóinak kezében. 

Amellett, hogy felmérjük a tudományban 
zajló változások földrajzi, tematikus és társa-
dalmi vonásait, és megmutatjuk az újonnan 
kiemelkedő területeket, nem akarjuk szem 
elől téveszteni a tudomány jelentőségét, társa-

dalmi érvényességét, befolyását és felelősségét, 
valamint hivatását abban, hogy bizonyított 
tényekre épülő tanácsokkal lássa el a politikát. 
A fórum zárónyilatkozatának közreadásával 
egyúttal közös szándékaink formalizálására 
is törekszünk. 

A World Science Forum olyan világszin-
tű párbeszéd, amely az irányító, felelős és 
meg újító tudományról folyik. Ezzel válik 
Bu dapest a napokban a világ tudományának 
fővárosává. A fórum hozzájárul Magyarország 
hiteles és pozitív országimázsához, hiszen 
méltóképpen példázza az Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, a magyar tudomány, s az 
egész nemzet sikerét.

A World Science Forum mégsem két év 
múlva tér vissza Budapestre. Hangsúlyozva 
a tudomány nemzetközi, globális jellegét, és 
igazodva a tudományvilág változásaihoz, 2011-
től négyévenként más és más világvárosban 
rendezzük meg az eseményt, miközben a 
közbeeső négyéves időközök elteltével mindig 
visszatér majd ide, Budapestre.

A WORLD SCIENCE FORUM 
ZÁRÓNYILATKOZATA 

A VILÁG TUDOMÁNYÁNAK ÚJ KORSZAKÁRÓL

Preambulum

Társszervezeteinkkel, az ENSZ Oktatási, Tu-
dományos és Kulturális Szervezetével (UNES-
CO), a Nemzetközi Tudományos Tanáccsal 
(ICSU), a tanácskozásra meghívott más 
szer vezetekkel és tudóstársainkkal egyetértés-
ben mi, a november 17. és 19. között rendezett 
Tudomány Világfórumának résztvevői, felis-
merve azoknak a tanulságoknak jelentőségét, 
amelyek a Budapesten 1999-ben megren de-
zett Tudomány Világkonferenciájából (WCS), 
a később kétévente megrendezett Tudomány 
Világfórumaiból (WSF), valamint a jelen 
Tu domány Világfórumából (A tudomány 
át rajzolódó világtérképe: kihívások és lehető-
ségek) következnek, az alábbi nyilatkozatot 
tesszük:

A tudományos ismeretek és a mögöttük 
rejlő kutatási eljárások az emberiség közös kin-
csei. A világot ma nagyobb mértékben ha tá-
rozza meg a tudomány, mint eddig bár mikor.

A harmadik évezred első évtizedében a 
tu domány világtérképén számottevő, mély-
reható változások következtek be. Ezek a 
vál tozások olyan nagymértékűek és hatókö-
rűek, hogy általuk a tudomány világtörténe-
te mérföldkőhöz érkezett, és a világ tudomá-
nyában új korszak kezdődött. Az új korszak 
kihívásai és lehetőségei eddig sohasem látott 
mértékű politikai, társadalmi és tudomány-
politikai hatásokkal járhatnak.

A világ előtt álló, egyre nagyobb és össze-
tettebb kihívások (népességnövekedés, klíma-
változás, élelem- és energiahiány, természeti 
és ipari katasztrófák, járványok, illetve a 
fenn tarthatóság mint követelmény) új szere-
pek betöltésére késztetik a világ tudományos 
intézményeit. 

Új tudományterületek jelentek meg, és 
illeszkednek be a világ tudományosságába. 

A soha nem tapasztalt mértékben terjedő 
infokommunikációs technikák, az informá-
cióhoz és adatbázisokhoz való azonnali és 
olcsó hozzáférés felgyorsította az ismeretek 
felhalmozódását és megosztását. Ma már 
semmi nem korlátozza, hogy a világ bármely 
országa vagy közössége bármely másikkal 
kommunikációs kapcsolatba lépjen.

A világ ismeretanyagának létrehozásában 
eddig kiemelkedő hármas, Észak-Amerika, 
Európa és Japán vezető szerepe komoly kihí-
vással néz szembe; új, sokpólusú világtudo-
mány jön létre, és az új tudományos hatalmak 
nem csupán a világgazdaságnak lettek kulcs-
fontosságú szereplői, hanem az élvonalbeli 
kutatás-fejlesztésnek is. 

A világtudomány újfajta elrendeződése 
általánosan elismert szerephez juttatta a tudo-
mánydiplomáciát, amely a tudományos 
együtt működés ösztönzésével partneri vi-
szonyt alakíthat ki az egyes nemzetek között. 

A fejlődő országok oktatási rendszerei 
kor mányaik elkötelezett támogatásával ma 
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már több diplomást és PhD-fokozatú fiatalt 
bocsátanak ki, mint a fejlett világ oktatási 
in tézményei, ami a világ tudástérképének 
át rendeződéséhez vezet. E folyamatok azon-
ban nem változtatnak azon, hogy az Egyesült 
Államok, Európa és Japán továbbra is vezető 
tudományos hatalmak, ma is ezekben az 
országokban fordítják a legtöbb forrást kuta-
tásra és innovációra. A világ tudományában 
nyitottabb és élesebb a verseny, mint valaha. 

A tudományos hálózatok kibővülése is 
átalakította a kutatásban részt vevők körét. 
Egy kor államok és az általuk működtetett 
nemzeti akadémiák, tudós társaságok és egye-
temek alkották a tudományos hálózatok 
egé szét. Mára azonban világcégek, nemzet-
közi szervezetek és szabadfoglalkozású kuta-
tók is bekapcsolódtak ebbe a hálózatba és a 
legfejlettebb kutatási infrastruktúrákért foly-
tatott versenybe. 

A gyorsan fejlődő „tudásgazdaságok” új 
migrációs útvonalakat jelöltek ki a tudósok, 
az egyre növekvő mobilitás számára. Az agy-
elszívásban nyertes és vesztes országok egy-
aránt érdekeltek benne, hogy fokozódjék az 
együttműködés az egyetemek, az állami ku-
tatási szervezetek és a termelő szférák között 
a felnövekvő kutatói nemzedék képzésében, 
továbbképzésében és foglalkoztatásában. 

Ugyanakkor a tudományos fejlődés új 
vo natkozásokra irányítja a figyelmet. A tudó-
soknak és a társadalmaknak egyre tevéke-
nyebben kell fellépniük a klímaváltozás, a 
világ faunájára és flórájára gyakorolt visszafor-
díthatatlan civilizációs hatások, a természe ti 
erőforrások túlzott felélése, illetve mindezen 
folyamatok következményei ellen. Számos 
kutatási területen (például a genetikában, a 
bio technológiában, az idegtudományban, a 
magfizikában stb.) olyan felismerések szület-
nek, amelyek morális és etikai tekintetben is 

a tudósok és a szélesebb nyilvánosság párbe-
szédét sürgetik. 

Ajánlások

Jelen nyilatkozatunk folyományaként az aláb-
bi ajánlásokat tesszük:

1. Felelős, etikus kutatást és innovációt!
A globális tudomány jelenlegi korszaká-

ban minden tudományos intézménynek fo-
lyamatosan önvizsgálatot kell tartania, hogy 
megfelelően értékelhesse saját, a kutatásból 
és innovációból fakadó felelősségét, köteles-
ségeit, illetve e tevékenységek követendő el-
járási szabályait. Szükséges továbbá, hogy 
általánosan elfogadott kódex rögzítse a világ 
valamennyi tudományos kutatójának jogait, 
szabadságának és felelősségének formáit. 
Mindezt az államoknak is tiszteletben kell 
tartaniuk, és nemzeti törvényeik közé kell 
iktatniuk a kódexben rögzített szabályokat és 
ajánlott gyakorlatokat. 

A tudósoknak egyénileg és intézményesen 
egyaránt egyre növekvő és erősödő felelősség-
érzettel kell tevékenykedniük annak érdeké-
ben, hogy a társadalmakat semmiképpen ne 
érje kár amiatt, hogy nem ismerik vagy fél-
reismerik a legújabb tudományos felfedezések 
és alkalmazások következményeit. 

A tudományt és a tudósok munkáját tá-
mogató szervezetek felelőssége, hogy szavatol-
ják a morális és társadalmi szempontok fölé-
nyét a rövid távú gazdasági érdekek érvénye-
sülésével szemben, valahányszor komolyabb 
infrastruktúrát igénylő kutatási projektet 
pá lyáztatnak és hajtatnak végre. 

2. Minőségi párbeszéd folyjék a társada-
lommal tudományos kérdésekről!

Gyors és mélyreható változások mennek 
végbe a társadalmi környezetben, ezért támo-
gatni kell a tudományokat abbéli közös igye-
kezetükben, hogy a lehető legérthetőbben 

érzékeltethessék és értékelhessék a tudomány-
politikai döntések és a természet-, valamint 
társadalomtudományi felfedezések várható 
következményeit. 

Ebben a párbeszédben a társadalom 
részvételét is támogatni kell, hogy a tudo-
mány valóban demokratikusabb lehessen, és 
növekedjék a belé vetett bizalom. Fel kell rá 
készíteni a társadalmakat, hogy kellő tájéko-
zottsággal vitathassák meg a tudomány és a 
technika előrelépéseinek morális és etikai 
következményeit. Ehhez fokozni kell a tudo-
mányos tudatosságot és a nyilvánosság hoz-
záértését, fejleszteni és szélesíteni kell az ok-
tatás lehetőségeit.

3. Elő kell mozdítani a nemzetközi tudo-
mányos együttműködést!

Jobban össze kell hangolni a nemzetközi 
szervezetek munkáját, hogy a tudományos 
kutatási projektek csakugyan minden erejü-
ket a világméretű kihívások elleni küzdelem-
re fordítsák. Ugyancsak nemzetközi együtt-
működést igényel a tudásszakadékok és a 
regionális eltérések leküzdése. 

A hátráltató bürokratikus akadályok és 
félrevezető szabályozás megszüntetésével elő 
kell segíteni a tudósok szabad együttműködé-
sét és mobilitását, illetve anyagiakkal is támo-
gatni kell a nemzetközi tudományos együtt-
működés továbbfejlődését. 

Ugyanakkor a tudományos kutatásokban 
megfigyelhető ismétlések, redundanciák és 
túlzott kiadások visszafogása érdekében a 
nemzetközi tudományos közösségnek az 
eddiginél megbízhatóbb módszerekkel kell 
monitoroznia a múltbeli és jelenlegi kutatá-
sokat, illetve ezek eredményeit. 

4. Összehangolt lépésekkel a világ tudás-
különbségei ellen! 

A tudomány gyors fejlődése, a kutatási 
kiadások növekedése és a szabadalmi szabá-

lyozások terjeszkedése tovább mélyítették a 
fejlett és a fejletlen világ között húzódó tudás-
beli és gazdasági szakadékot. Ma, amikor a 
legkiválóbb tudósok és kutatók a legkiválóbb 
kutatási infrastruktúrákhoz kapcsolódnak, 
segíteni kell a fejlődő országokat, hogy kiépít-
hessék a maguk kutatási kapacitásait. Az ilyen 
kapacitások kiépítését közösen finanszírozó 
lépések azonban csak akkor lehetnek sikere-
sek, ha társadalmi felelősségérzet hatja át őket, 
és nemcsak a megsegített, de a segítő fél is a 
folyamat nyertesévé válhat. Az agyelszívással 
(brain drain) és az agyvisszaszívással (brain 
gain) kapcsolatos lépéseket úgy kell összehan-
golni, hogy az minden érintett ország előnyé-
re váljék.

5. Erősíteni kell a tudományos kapacitá-
sok kiépítését!

A tudomány felismerései alapozzák meg 
az innovációt, a társadalom és a gazdaság 
fejlődését. A tudományba való befektetés 
nemcsak helyi szinten válik a jövőbeli fejlődés 
motorjává, hanem a globális kihívásokkal 
szembeni nemzetközi fellépésnek is részévé 
válhat. 

Elsősorban kormányzati felelősség, hogy 
a tudomány támogatásban részesüljön, és 
hatékony tudománypolitikai döntésekkel 
se gítsék elő a technika és az innováció fejlesz-
tését. 

Átfogó intézkedésekkel ösztönözni kell a 
nők minél nagyobb szerepvállalását és rész-
vételét nemcsak a tudományban és innováció-
ban, de a tudománypolitikai döntésekben is. 

A tudomány és a tudományos kapacitá-
sok társadalmi-gazdasági hatását körültekin-
tően dokumentálni kell. Felkérjük a nemze-
tek országgyűléseit és kormányait, nyilvánít-
sák ki abbéli elkötelezettségüket, hogy a 
döntéshozatali folyamatok részeként tudo-
mányos tanácsadást is igénybe vesznek. Az 
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A Tudomány Világfórumának zárónyilatkozata
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AZ AGYKUTATÓ HALHATATLANSÁGA
Gimes Júlia interjúja Somogyi Péter agykutatóval

„Csak akkor leszünk képesek meggyógyítani az 
emberek millióit érintő neurológiai, pszicholó-
giai, pszichiátriai elváltozásokat, ha megértjük 
az ezeket okozó téves működések okait és me-
chanizmusait” – magyarázza Somogyi Péter 
agykutató, az Oxfordi Egyetem Anatómiai 
Neurofarmakológiai Intézetének igazgatója, 
hogy miért is érdemes az idegsejtek, illetve az 
idegsejtek közötti kommunikáció szintjén vizs-
gálni az agyat. A neurobiológus professzor, aki 
öt tudományos akadémia tagja és munkáját 
számos kutatási díjjal és kitüntetéssel is elismer-
ték – például legutóbb 2011 májusában a dán 
Grete Lundbeck Európai Agykutatási Alapít-
vány Agy díját vehette át Buzsáki Györggyel 
és Freund Tamással –, évtizedek óta szenvedé-
lyesen kutatja egyebek között a memóriafolyama-
tokban kulcsfontosságú, hippokampusz ne vű 
agyterület struktúráját és működését. Somo gyi 
Péter kutatói pályája azonban tulajdonképpen 
bagolyköpetekkel kezdődött.

•

Gyerekkoromtól kezdve biológusnak készül-
tem, zoológus akartam lenni. Középiskolás 
koromban a Magyar Madártani Intézetnél 
gyűrűztem a madarakat, és végeztem megfi-
gyeléseket atyai barátom Schmidt Egon se-
gít ségével. Szenvedélyes elhivatottsága örök 

Interjú

példa maradt számomra. Első publikációmat 
is neki köszönhetem; egy, a bagolyköpetek 
össze tételéről szóló tanulmányában lehettem 
társszerző. 1974-ben az ELTE biológus szaká-
nak elsőéves hallgatójaként olyan zoológiai 
iskolát kerestem, ahol kutató diákként meg-
sejthetem a jövőt, de nem találtam. Így ke-
rültem volt biológia tanárnőm, Pásztor Ro-
zika férjéhez, Benedeczky Istvánhoz, aki ak-
kor a SOTE 2. számú Patológiai Intézetében 
az elektronmikroszkópos laboratóriumot 
vezette. Elkezdtem hát mikroszkópiával és 
sejtbiológiával foglalkozni, de Pistától nem-
csak a mikroszkopizálást tanultam meg, ha-
nem azt is, hogy a megbízható és precíz kí-
sérleti munka az alapja mindennek. Példáján 
keresztül azt is egy életre megértettem, hogy 
akiben van tartás, az nagyon nehéz politikai 
és közösségi körülmények között is – a 70-es 
évek elején vagyunk – igaz ember maradhat. 

Pista ötödéves koromban Oxfordba „kül-
dött” tanulni, akkor kezdődött kapcsolatom 
az Oxfordi Egyetemmel. Hazatérvén ledip-
lomáztam, majd a Szentágothai János által 
vezetett Anatómiai Intézetben kaptam állást. 
Szentágothaival dolgozhattam, tulajdonkép-
pen az ő inspirálására kezdtem az agykéreg-
gel kapcsolatos kutatásokat végezni, és azóta 
egyetlen pillanatra sem bántam ezt meg. Ezen 

Interjú Somogyi Péter agykutatóval

effajta tanácsadást lehetőleg intézményesíte-
ni is kell, hiszen a megfelelő tájékoztatáson 
alapuló döntéshozatal óriási megtakarítások-
kal járhat. 

Sürgetően szükséges, hogy nemzeti, regio-
nális és globális szinten új, hatékony tudo-

mánypolitikai irányelvek szülessenek a világon 
folytatott kutatások jobb összehangolására és 
monitorozására, a felsőoktatási rendszerek 
összehangolására, valamint az egyenlőségen 
és részvételen alapuló globális és regionális 
tudományos együttműködés előmozdítására. 

Állandó rovatszerkesztőnket, Csermely Péter biokémikust, mestertanárt 
a tehetséggondozás terén végzett kiemelkedő munkájáért a 2011-es Magyar 
oktatás és köznevelés kategóriában Prima Díjjal tüntették ki.  

Szeretettel gratulál a Szerkesztőség
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