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keletkezésének és filozófiai hátterének felde-
rítése és majdnem ötven oldalon való bemu-
tatása önálló tanulmánynak is beillik.

Nem könnyû eligazodni az adatok, a vé-
lemények sokaságában, ebben a rendkívül
gazdag és sokszor nagyon kusza textológiai
hálóban ami a kötet verseit körülveszi, de a
világos tagolás és bizonyos anyagoknak a Füg-
gelékekben való közlése segít elválasztani a
lényegest a lényegtelentõl, s a mutatók is
iránytûként szolgálnak a hatalmas anyagban.

A Csokonai-életmûsorozat további mél-
tatása helyett – amelyre remélhetõleg más-
hol is sor kerül majd – hadd álljon itt Szilágyi

Ferenc személyes vallomása, ami minden
klasszikusunk kiadásának mottója lehetne:
„Ez a kötet is azért készült, hogy e szellemi
óriásunk életmûve a maga hiteles teljességé-
ben éljen és hasson, s általa a nemzet is meg-
találja hiteles önmagát s méltó helyét a Cso-
konai által annyira vágyott Európában, a
világban.” (Csokonai Vitéz Mihály Összes
Mûvei, Költemények 5, 1800-1805. Sajtó
alá rendezte, a bevezetõt írta, jegyzetelte:
Szilágyi Ferenc. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 2002., 1063 p.)

Pintér Márta Zsuzsanna
tanszékvezetõ egyetemi docens (Veszprémi Egyetem)

Tudományos kutatás
tabuk nélkül
Bár a tudományról és a tudományos kutatás-
ról sok szó esik napjainkban, csak kevesen
tudják, hogy valójában hogy mûködik a tudo-
mány, hogyan is zajlanak a tudományos kuta-
tás hétköznapjai. Siegfried Bär Professzorok
és alattvalók – A tudományos kutatás diszk-
rét bája címû könyve tabukat nem tisztelve
ad átfogó képet az emberi tevékenység e
területérõl, és görbe tükröt tart az olvasó elé.

A német szerzõ könyvét álnéven adta ki,
hogy annak tartalma miatt elkerülje a feltéte-
lezhetõ „medvevadászatot” (a Bär szó néme-
tül medvét jelent). A könyv magyar nyelven
való megjelenésében jelentõs szerep jutott
Braun Tibor professzornak, aki a  kiadáshoz írt
elõszavában meg is jegyzi: „…jómagam már
régebben terveztem egy ilyenszerû könyv
megírását, persze magyar vonatkozásban.
Közben azonban felismertem, hogy ehhez
olyan adottságokra lenne szükségem, ame-
lyekkel sajnos nem rendelkezem. Ezek után
„fedeztem fel” Bär könyvét. Barátaim szerint,
amikor azt hazai kiadásra javasoltam, nem
számoltam a következményekkel. Meglehet,
de egy csepp jól adagolt mazochizmus állító-
lag serkentõen hat a szellemre. És talán még
az is elképzelhetõ, hogy sokan szeretni fogják

e németországi sikerkönyvet. Ezért ajánlom
e mûvet érettségizõknek, egyetemi hallga-
tóknak, doktoranduszoknak, posztdoktorok-
nak, kutatóknak, egyetemi oktatóknak, aka-
démikusoknak, sõt Széchenyi-díjasoknak is
– és mindazoknak, akiket érdekel, hogyan
izzadják ki a tudást.”

Elöljáróban néhány alapvetõ fontosságú
tényt érdemes felsorakoztatni, amelyek ter-
mészetszerûen meghatározzák a tudomá-
nyos kutatás „diszkrét báját”.

1. A tudomány társadalmi intézménye
nem demokratikus, mivel az eredményes
szakmai elõélet különbözõ mértékben sú-
lyozza az egyes véleményeket. Ahogy azt
mondani szokták, a tudományban „merito-
krácia” van. Ahhoz tehát, hogy valaki véle-
ményt nyilváníthasson, elõbb „le kell tenni
valamit a tudomány asztalára”.

2. A tudományos kutatásban rendkívüli
versengés folyik a kiemelkedõ eredmények
eléréséért. Az élsporttal ellentétben azonban
a verseny könyörtelenebb; itt nincs ezüst- és
bronzérem, minden dicsõség az elsõé!

3. A modern tudományos kutatás, egyes
elméleti tudományágaktól eltekintve, csa-
patmunka, ami szükségképpen bizonyos
hierarchiát teremt a csapat tagjai között.

A közvéleményben kétfajta kép él a tudo-
mányról. Az egyik szerint (ezt fõleg egyes
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Könyvszemle

áltudományos körök terjesztik) a tudósok ki-
sajátítják maguknak a tudományt, és ez a „hi-
vatalos tudomány” elnyomja az önjelölt és
általában autodidakta zseniket, feltalálókat stb.,
a motiváció pedig egyszerûen az irigység. A
másik kép némileg idealizálja a tudósokat,
akik idejüket és energiájukat a népért áldozva
dolgoznak fáradhatatlanul életünk jobbításán.

Nos, a tudós is ember, annak minden elõ-
nyével és hátrányával – éppen errõl szól
Siegfried Bär könyve. A szerzõ elsõsorban a
németországi, azon belül pedig az élettudo-
mányok terén uralkodó viszonyokat vizsgálja
és tûzi tollhegyre. Elõszavában a követke-
zõket tartja fontosnak közölni: „A német ku-
tató pályafutása szempontjából a döntõ dolog
nem a kísérletezés során megnyilvánuló
ügyesség vagy szorgalom. A döntõ a kutató
politikusi képessége, amellyel rá tudja venni
a professzorok tisztelt társaságát, hogy vegye
fel õt soraiba. Az igazán égetõ kérdések a
következõk: Hogyan kaphatnék saját labo-
ratóriumot? Hogyan válhatnék önálló kuta-
tóvá? Honnan kapok pénzt a kutatásaimhoz?
Hogyan jutok feljebb a kutatási hierarchiá-
ban? Ezekrõl a könyvek hallgatnak. Errõl a
titkos tudományról egyetlen kiadvány sem
jelent meg, talán azért, mert a könyveket
legtöbbször a professzorok írják, akiknek az
egyszerû kutató életével már semmilyen
kapcsolatuk nincs.”

A könyvbõl megtudhatjuk, hogy a tudo-
mány fejlõdése mennyi fáradságos munká-
val jár, és mekkora szorgalmat követel meg
a gyakorló kutatótól. A kutatási szervezet pi-
ramisának – ha úgy tetszik, a szamárlétrának
– alján helyezkednek el az egyszerû kutatók,
csúcsán pedig a professzorok, intézetveze-
tõk, tehát a tudomány arisztokráciája. A kuta-
tási eredmények dicsõségébõl sem egyfor-
mán részesednek a kutatók, van, aki éjt nap-
pallá téve dolgozik valaminek a  létrehozá-
sán, és van aztán, aki az eredményt lefölözve
hírnevet, elismerést szerez belõle. Az ember-
arcú tudomány tehát pontosan olyan, mint

az emberi tevékenység bármely más formá-
ja, amellyel dicsõséget és hírnevet lehet sze-
rezni. Nem véletlen, hogy a szerzõ kiterjed-
ten idéz Machiavellitõl – akinek észrevételei
és tanácsai ma is rendkívül aktuálisak. (Mint
például: „Mindenki belátja, milyen dicséretes
dolog egy uralkodótól, ha szavát megtartja
és útját becsületesen, ravaszkodás nélkül
járja. Napjaink tapasztalata mégis azt mutatja,
hogy éppen azok az uralkodók alkottak na-
gyot, akik a hûséget kevésre tartották, és
értettek hozzá, hogy ravaszsággal az embe-
rek fejét elcsavarják; és végül felülkereked-
tek azokon, akik viselkedésüket a becsületre
alapozták.”)

Az érdekes és szórakoztató könyv tehát
arra tanít, hogyan juthatunk felfelé a kutatás
ranglétráján, hogyan lehetünk sikeres és meg-
becsült kutatók – megfelelõ politikai érzék
és stratégia birtokában („aki doktor akar lenni,
annak legyen stratégiája és ritmusérzéke”). A
humoros, de esetenként a német tudományt
eléggé keményen kritizáló könyv nem tudo-
mányellenes, sõt, külön fejezetben foglalko-
zik azzal is, mire jó az alapkutatás.

A szerzõ jellegzetes stílusában a követke-
zõképpen foglalja össze gondolatait az alap-
kutatásról: „Veszélyeztetné-e Németország
jólétét, ha a professzorokat és munkatársaikat
úttisztításra vezényelnék? Ezt senki sem tud-
ja, de feltehetõ, hogy az utak tisztaságának
hatása a gazdasági fejlõdésre csekély. Az
egyetemi és intézeti alapkutatásnak mégis
van haszna, ha nem is az, ami a kutatási támo-
gatást kérõ pályázatokban áll. Miért ne lehetne
a társadalmi össztermék egy töredékét erre
fordítani? A kutatás végül is olcsóbb, mint
tejtavak és vajhegyek létrehozása.”

Braun Tibor professzor elõszavában
megjegyzi, hogy a leírtak hasonlósága a hazai
állapotokhoz csak a véletlen mûve lehet. Ez
a megjegyzés természetszerûleg felkelti az
ember kíváncsiságát. Éppen ezért talán nem
lenne érdektelen megvizsgálni a németor-
szági helyzettõl nyilván jelentõsen különbö-
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zõ hazai viszonyokat sem a tudományos
kutatás terén.

A könyvet nemcsak a a szamárlétra min-
den fokán lévõknek, a kutatói pályára készü-
lõknek és az aktív kutatóknak kellene elol-
vasni, hanem mindenkinek, aki szeretné
megismerné a tudományos kutatás nehéz
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és rögös útját. Fontos azonban, hogy humor-
érzék nélkül ne fogjunk bele az olvasásba.
(Siegfried Bär: Professzorok és alattvalók
– A tudományos kutatás diszkrét bája. Aka-
démiai Kiadó, Budapest, 2003., 148 p.)

Bencze  Gyula
akadémiai doktor
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Ajánlás a szerzõknek

1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo-
mányterületek közötti kommunikációt szeretné
elõsegíteni, ezért elsõsorban olyan kéziratokat
fogad el közlésre, amelyek  a tudomány egészét
érintõ, vagy az egyes tudományterületek sajátos
problémáit érthetõen bemutató témákkal fog-
lalkoznak. Közlünk téma-összefoglaló, magas
szintû ismeretterjesztõ, illetve egy-egy tudo-
mányterület újabb eredményeit bemutató ta-
nulmányokat; a társadalmi élet tudományokkal
kapcsolatos eseményeirõl szóló beszámolókat,
tudománypolitikai elemzéseket és szakmai
szempontú könyvismertetéseket.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá-
nyok esetében általában nem haladhatja meg a
30 000 leütést (a szóközökkel együtt, ez kb. 8
oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanul-
mány ábrákat, táblázatokat, képeket is tartalmaz,
a terjedelem 20-30 százalékkal nagyobb lehet.
Beszámolók, recenziók esetében a terjedelem
ne haladja meg a 7-8 000 leütést. A teljes  kézira-
tot .rtf formátumban, mágneslemezen és 2 ki-
nyomtatott példányban kell a szerkesztõségbe
beküldeni.

3. A közlemények címének angol nyelvû
fordítását külön oldalon kell csatolni a közle-
ményhez. Itt kérjük a magyar nyelvû kulcsszava-
kat (maximum 10) is. A tanulmány címe után a
szerzõ(k) nevét és tudományos fokozatát, a
munkahely(ek) pontos megnevezését és – ha
közölni kivánja – e-mail-címét kell írni. A külön
lapon kérjük azt a levelezési és e-mail címet, tele-
fonszámot is, ahol a szerkesztõk a szerzõt álta-
lában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt, (esetleg
félkövér – bold) betû alkalmazható; ritkítás,
VERZÁL betû és aláhúzás nem. A jegyzeteket
lábjegyzetként kell megadni.

5. A rajzok érkezhetnek papíron, lemezen
vagy email útján. Kérjük azonban a szerzõket:
tartsák szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér;
a vonalas, oszlopos, stb. grafikonoknál tehát ne
használjanak színeket. Általában: a grafikonok,
ábrák lehetõség szerint minél egyszerûbbek le-

gyenek, és vegyék figyelembe a megjelenõ olda-
lak méreteit. A lemezen vagy emailben érkezõ
ábrákat és illusztrációkat lehetõleg .tif vagy .bmp
formátumban kérjük; értelemszerûen fekete-fe-
hérben, minimálisan 150 dpi felbontással, és a
továbbítás megkönnyítése érdekében a kép
nagysága ne haladja meg a végleges (vagy annak
szánt) méreteket. A közlemény szövegében tün-
tessék fel az ábrák kívánatos helyét.

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a köz-
lemény végén, abc sorrendben adjuk meg, a
lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek az
irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a
szövegben: (szerzõ, megjelenés éve). Ha azo-
nos szerzõ(k)tõl ugyanabban az évben több
tanulmányra hivatkozik valaki, akkor a közle-
ményeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük
megkülönböztetni mind a szövegben, mind az
irodalomjegyzékben. Kérjük, fordítsanak külö-
nös figyelmet a bibliográfiai adatoknak a
szövegben, illetõleg az irodalomjegyzékben való
egyeztetésére! Miután a Magyar Tudomány nem
szakfolyóirat, a közlemények csak a legfonto-
sabb hivatkozásokat (max. 10-15) tartalmazzák.

7. Az irodalomjegyzéket abc sorrendben
kérjük.  A tételek formája a következõ legyen:

• Folyóiratcikkek esetében:
Alexander, E. O. and Borgia, G. (1976). Group
Selection, Altruism and the Levels of Organiza-
tion of Life. Ann. Rev. Ecol. Syst. 9, 499-474

• Könyvek esetében:
Benedict, R. (1935). Patterns of Culture. Hough-
ton Mifflin, Boston

• Tanulmánygyûjtemények esetén:
von Bertalanffy, L. (1952). Theoretical Models in
Biology and Psychology. In: Krech, D., Klein, G. S.
(eds) Theoretical Models and Personality Theory.
155-170. Duke University Press, Durnham

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány
kefelevonatot nem küld, de az elfogadás elõtt
minden szerzõnek elküldi egyeztetésre közlemé-
nye szerkesztett példányát. A tördelés során
szükséges apró változtatásokat a szerzõ egy
adott napon a szerkesztõségben ellenõrizheti.


