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kémiai összetételének meghatározása kiter
jeszthetõ halvány objektumokra is.

A NASA 1999ben indított Stardust 
ûrszon dája már sikeresen teljesítette felada
tát a 81P/Wild 2 üstökösnél, amellyel 2004. 
január 2án találkozott, és átrepült annak 
kómáján, a magtól mintegy 240 km távol
ságban. Spe ciális porcsapdáival az üstökös 
kómájában levõ poranyagból mintát gyûjtött 
be, amit laboratóriumi vizsgálatokra 2006
ban vissza hoz a Földre. Az üstökösanyag, a 
protoszo láris õsköd és a csillagközi anyag 
kapcsolatá ra, hasonlóságára és eltéréseire 
lehet majd következtetni a porminták elem
zésével. Fe délzeti kamerájával hetvenkét 
képfelvételt készített az üstökös mintegy öt 
km méretû, de szabálytalan alakú magjá
ról. A legnagyobb felbontású képeken jól 
kivehetõk a mag felszíni alakzatai, mélye
dések, kráterszerû képzõdmények és jetek. 
A szonda 2000ben és 2002ben speciális 
porcsapdával a Naprendszerbe bekerült 
csillagközi eredetû port is gyûjtött.

Az ESA 2004. március 2án indított Ro
setta nevû üstökösszondája a tervek szerint 
a 67P/Churyumov–Gerasimenko üstököst 
fogja hosszú idõn keresztül részletesen 
tanulmányozni.

A NASA 2004. december 30án indítandó 
Deep Impact (DI) ûrszondája a tervek szerint 
2005. július 4én egy 370 kg tömegû, rézbõl 
készült testet fog kozmikus sebes séggel a 

9P/Tempel1 üstökös magjába irá nyítani, 
hogy tanulmányozhassa a testnek az üs
tökösmagba való becsapódását és annak 
következményeit. A becsapódás nyo mán 
várhatóan új aktivitási terület jön létre az 
üstökösmagon.

A japánamerikai együttmûködésben 
megvalósuló Hayabusa (MUSESC) szonda 
egy földközeli aszteroida környezetében 
helyszíni vizsgálatokat végez, szorosan meg
közelítve a célobjektum felszínét, és onnan 
speciális eljárással talajmintát gyûjt be és hoz 
vissza a Földre. A Hayabusa 2003ban indult 
útjára, és 2005. októberében ér a 25143 Ito
kawa (1998 SF36) aszteroidához. A begyûj tött 
felszíni anyagmintával 2007 júniusában tér 
vissza a Földre.

Érdekes terv a NASA Gulliver ûrprog ramja, 
amely a Mars Deimos holdjáról anyag mintának 
a Földre való visszahozását tûzte ki célul. A 
Deimos hold a feltételezések sze rint a fõ aszte
roidaöv külsõ peremérõl került a Mars közelébe, 
és a nagybolygó befogta azt. A Gulliver által 
egy külsõ aszteroida mint egy kilenc kg anyagát 
lehet majd megvizs gálni, és nem is kell nagyon 
messzire utazni érte.
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Napjainkra a csillagtömegtõl függõ 
csillagfejlõdést sikerült alapvetõen tisztázni, 
részben a csillagok belsejében zajló fizikai 
folyamatokra vonatkozó számításokkal, rész
ben pedig különféle megfigyelési tények
kel. A csillagfejlõdés leggyorsabb epizódjai 
nemegyszer hétköznapi idõskálán is meg
figyelhetõk. Ilyenek például a fuorok a csil
lagkeletkezés végsõ fázisánál, vagy a fõsoro
zati idõszakot követõ vörös óriás állapotban 
bekövetkezõ gyors változások az újabb 
magfúziós folyamatok beindulásakor. 

A csillagok fejlõdésének és szerkezeté
nek megértésében különösen fontos a 
vál tozócsillagok vizsgálata. Ezek fényességé
nek és más megfigyelhetõ tulajdonságainak 
idõbeli változását nyomon követve lehet iga
zolni a csillagfejlõdési modellek helyességét. 
A Naphoz hasonló magányos csillagokénál 
sokkal bonyolultabb az egymással egész éle
tük során kölcsönható kettõs és több szörös 
csillagok fejlõdése. 

A Tejútrendszer peremvidékei

A Tejútrendszer peremvidékeinek vizsgála ta azt 
bizonyítja, hogy galaxisunk szoros gra vitációs 
kölcsönhatásban van szomszédaival. A közeli 
galaxisok okozta gravitációs zavar igen gya
kori, mivel a galaxisok többnyire cso portosan 
fordulnak elõ, és a halmazok ban, illetve ki
sebb létszámú cso portokban a szom szédok 
közötti távolság összemérhetõ ma guknak a 
galaxisoknak a méretével. A Tejút rendszer 
esetében is több megfigyelés utal ilyen 
árapályerõk mûkö désére. Egy ko rábbi 
kölcsönhatás nyoma ként galaxisunk fõsíkja 
valójában nem egé szen sík, hanem az egyik 
irányban kihajlik, mint egy kalap karimája. 
Ez a Hipparcos asztrometriai mes terséges 
hold méréseinek elemzésébõl de rült ki az 
1990es évek vé gén. Régóta ismert viszont a 
Magel lánáram lás, amely galaxis szomszédaink, 
a két Ma gellánfelhõ és a Tej útrendszer között 
húzó dó 200 ezer fényév hosszúságú, semleges 
hidrogénbõl  álló ritka felhõ.

A Magellánfelhõket említve kerültük, hogy 
legközelebbi galaxisszomszé daink ként hi
vatkozzunk rájuk. Az 1994ben felfede zett 
Sagittarius szferoidális törpega laxis ugyan is 
a Tejútrendszer tõszomszéd ságában van. A 
2MASS adatait elemezve már az is látszik, 
hogy a törpegalaxist milyen nyúl ványok 
mentén hagyják el egykori csillagai, hogy 
végül a tör pegalaxisból a Tejútrendszer egyik 
gömbhal maza legyen, az árapály nyúlványok 
pedig a haló csillagtartalmát táp lálják. Még
sem ez a hozzánk legközelebbi galaxis. 2003
ban a 2MASS adataiból mutatták ki a Canis 
Major törpegalaxist, amely mind össze 42 ezer 
fény évre van a Tejútrendszer centrumától, 
nem a fõsíkban, hanem már szinte a galak
tikus haló ban. Az infravö rös térképeken jól 
látszik, hogy fo lyamatosan elveszíticsillagait, 
ame lyek a Tejútrend szer lakóivá válnak. Le
het, hogy a tej útrendszerbeli gömbhalma zok 
némelyike befogott törpegalaxis, amely nek 
sikerült egy ben maradva átvészelnie a galak
tikus kan ni balizmust. Az is lehet, hogy maga 
a galaktikus haló kisebb galaxisok vagy ga la
xistöredékek folyamatos bekebelezé sé nek 
eredménye.

Bár a Tejútrendszer látható anyagának 
többsége a korongban koncentrálódik, a fõ
síktól távolabbi térség is érdekes jelenségek 
színhelye. Noha korábban azt állítottuk, hogy 
a csillagközi anyag a galaktikus korong szer
ves része, vannak hidrogénfelhõk a halóban 
is. Ezek a felhõk nagy sebességükkel tûnnek 
fel: kinematikailag erõsen különböznek a 
korong felhõitõl. Hogyan kerülhetnek gáz
felhõk a halóba, ahol már régen befejezõdött 
a csillagkeletkezés? Úgy látszik, erre kétféle 
lehetõség is van, ezt mutatja a nagy sebes
ségû felhõk két, különbözõ fémtartalmú 
tí pusa. A nagyobb fémtartalmú felhõk a 
ko rongból, szuperbuborékokból szállnak 
fel, míg a fémszegények az intergalaktikus 
tér bõl hullnak be a Tejútrendszerbe. 

A haló nagy sebességû hidrogénfelhõi
nek vizsgálata során fedezték fel az ezred

forduló elõtt a galaktikus koronát. A Tejút
rendszernek ez az alrendszere olyan nagy 
kiterjedésû, hogy a Magellánfelhõkig is 
elér. De hogyan találtak rá a koronára? A 
négysze resen ionizált oxigénatom 103,2 és 
103,8 nmes (az ibolyántúli tartományba esõ) 
vona lait vizsgálták, amelyek akkor alakulnak 
ki, ha az oxigénatom ütközéssel gerjesztõdik. 
A szuperbuborékokból a halóba és onnan 
esetleg tovább kerülõ fotonok energiája nem 
elég a gerjesztéshez, ennyi elektron csak 
üt közéssel szabadulhat ki az oxigénbõl. A 
meg figyelésekbõl az is következik, hogy 

a koro nában a hõmérséklet meghaladja a 
millió kelvint, s mivel az ennek megfelelõ 
diffúz röntgensugárzás nem észlelhetõ, a 
korona anyagának sûrûsége nem érheti el 
a 0,0001 részecske/cm3 értéket. A koronát 
a galaxis keletkezéskor megmaradt anyag 
alkothatja. 

A Tejútrendszer felfedezése még most is tart, 
csak e rövid áttekintésnek van vége.

Kulcsszavak: Tejútrendszer, csillag, csillag
közi anyag, molekulafelhõ, csillagkeletke zés, 
csillagfejlõdés
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Az Univerzumra vonatkozó csillagászatifizi kai 
kutatások az elmúlt, alig nyolcvan évben 
óriásira tágították azt a tértartományt, ahol 
eredményesen alkalmazható a jelenségek 
értelmezésére az einsteini gravitációelmélet 
és a kvantumfizika ötvözésébõl létrejött koz
mológiai megközelítés. A távoli kozmi kus 
objektumokról hírt hozó, véges sebes séggel 
terjedõ jelek forrásainak téridõbeli elhelye
zése révén egyre mélyebbre hato lunk be a 
Világegyetem múltjába. A Világ egyetem tér
képéhez oly módon rajzolunk hozzá újabb 
univerzumszigeteket, sziget csoportokat, 
hogy helyüket és természetü ket meghatároz
va, ezek azonnal kapaszko dóul szolgálnak a 
távolabb lépéshez. A koz mológiai törvények 
sikeressége azon múlik, hogy mennyire ké
pesek elõre láttatni a koz mikus múlt feltáruló 
jelenségeit.

A térben és idõben egyre távolabbi tarto
mányokból származó információk beépítése 
a kozmológia törvényrendszerébe két alap
vetõ nehézséggel küzd. A gyakorlatiasabb 
az, hogy a megfigyelt jelenségek körében 
és a megfigyelések pontosságában az elmúlt 
évtizedben bekövetkezett robbanásszerû 
fejlõdés ellenére a kozmológiai paraméte
rek természetére vonatkozó elképzelések 
he lyességét ellenõrzõ eljárások száma épp 
hogy elegendõ a paraméterek közötti kap
csolatok megállapítására. Egyelõre szó sincs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a kozmológiai rendszer ellentmondásmen
tességének sokszorosan „túlbiztosított”, 
ke resztülkasul tesztelésérõl. Az „elmaradás” 
a fizika mintaadó ismeretrendszereinek hely
zetétõl jelentõs fejlõdést igényel és ígér. 

A legfontosabb kozmológiai paraméte rek 
értékeinek bizonytalanságát az ún. precí
ziós kozmológia korszakának beindu lását 
követõen sikerült 5 % alá szorítani. Eh hez 
a kijelentéshez azonban egy alapvetõ, alig 
leküzdhetõ elvi probléma kapcsolódik. Va
jon minõsíthetõe a megfigyelhetõ egyet len 
Univerzumunk egészének természeté rõl vég
zett észlelések értelmezésének he lyessége a 
matematikai statisztika segítsé gével? Ha 
csak egyetlen mérést végezhe tünk, vajon 
vane mód a paraméter pontos értékének 
meghatározására? Ha az átlagra vonatkozó 
elméleti elõrejelzéstõl eltérõ eredményt mé
rünk, vajon rossz az elmélet, vagy a várható 
érték körüli statisztikai inga dozás jól ismert 
esetével állunk szemben?

Ez a kozmikus variancia problémája, 
amely a kozmológia fejlõdésének történetét 
átjárja. Az egyediség, az egyszeri megfigyel
hetõség természetes az emberi társadalom 
történetében lejátszódó folyamatok jelentõs 
részével kapcsolatban. Ez a hasonlatosság 
megkérdõjelezheti a kozmológiának a ter
mészettudományos kutatások közé való 
be sorolhatóságát. Soha nem veszíthetjük sze
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A cím szóhasználata tudatos; kerültem a „kri
minalisztika” kifejezést, miután a világ nem 
egységes a kriminalisztika, mint terminus 
technicus értelmezésében és használatá ban. 
Az angolszász országokban, kiemelten az 
Egyesült Államokban a „kriminalisztikán” 
pusztán a helyszíni szemléhez kötõdõ nyo
mozási (nyomkutatási, összegyûjtési, rögzí
tési, megvizsgálási stb.) szakcselekménye ket 
értik, és a forensic science  a felderítési
bûnügyibûnüldözési tudomány egyik ágá
nak (branch) tekintik. Szemben a kontinentá
lis országokkal, ahol a kriminalisztika 
ter minust részesítik elõnyben, és beleértik 
az összes bûnüldözést szolgáló technikát, 
tak tikát, metodikát, stratégiát.

Mindkét fogalomrendszer egyetért ab ban, 
hogy a bûnüldözés tudományáról van szó, 
amelynek területe rengeteg, a termé szet 
és társadalom (azon belül viselkedéstu
dományok) körébe tartozó diszciplínát tartal
maz. Ezeket tudományos tételek és analitikai 
módszerek segítségével jogi és társadalmi 
konfliktusok megoldására használjuk fel.

A bûnüldözéstudomány térnyerése és a 
jogrendszer általi elfogadottsága bizonyítja 
egyrészt a (civilizált) társadalmak hajlandósá
gát arra, hogy a problémák megoldásában 

– szemben a századokkal ezelõtti tudományta
lanságokkal, babonákkal – a  tudományra és 
technológiára támaszkodjon, másrészt abbéli 
meggyõzõdését, hogy a tárgyi bizonyíték 
(physical evidence, hard evidence) és a gyak
ran hozzá kapcsolódó szakértõi vélemény  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
minden más bizonyítéknál és vallomásnál 
nagyobb bizonyító erõvel rendelkezik. 

E ponton el is jutottunk az elsõ és talán 
leg fontosabb, századunk kezdetére világos
sá vált, nemzetközileg is érzékelhetõ és az 
elkö vetkezendõ évtizedeket és századot is jel
lemzõ bûnüldözéstudományi sajátosság hoz, 
tendenciához. Nevezetesen a krimináltech
nika elsõdlegességéhez.

1. A krimináltechnika elsõdlegessége (pri
mátusa)

a.) A bûnüldözéstudomány klasszikus, 
nemzetközi szinten is elfogadott felosztása 
szerint a krimináltechnika mellett kriminál
taktikáról, kriminálstratégiáról, illetve mint
egy a különös részeként kriminálmetodi ká ról 
beszélhetünk. Ez utóbbi az egyes bûn
cselekmények nyomozási sajátosságait, spe
ciális módszertanát dolgozza ki, ám alapját 
a krimináltechnika és a krimináltaktika adja. 
És miután a kriminálstratégia mint a pillérek 
legfiatalabbika a bûnözés csökkentését célzó 
valamennyi intézkedés megtervezését és 
kivitelezését foglalja magába, az alapvetõ 
irányvonalakat a kriminálpolitika nyújtja 
számára. A kriminálpolitikai tervezetek és 
megfontolások éppúgy átfogják a reagáló 
(represszív), mint a megelõzõ (preventív) 
in tézkedéseket a bûnözés ellenõrzése és 
csök kentése érdekében, egyúttal magas 
fo kú együttmûködést feltételeznek, illetve 
kez deményeznek a különbözõ tudomány
ágak között.
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A Magyar Tudományos Akadémia 173. ren
des közgyûlését 2004. május 34én tartotta. 
A közgyûlés nyilvános köztestületi üléssel 
kezdõdött, amelyet Vizi E. Szilveszter rendes 
tag, az MTA elnöke nyitott meg, köszöntve 
a jelenlevõket, köztük Mádl Ferenc köztársa
sági elnököt, az MTA rendes tagját, Holló 
Andrást, az Alkotmánybíróság elnökét és 
Hiller István minisztert. Az Európai Unióhoz 
való csatlakozásunk alkalmából az MTA el
nöke utalt arra, hogy az EU az összeurópai 
béke igénye nyomán jött létre olyan jelentõs 
politikusok kezdeményezésére, mint Robert 
Schuman és Sir Winston Churchill. Meg szûnt 
Magyarország kompország jellege, kikötöttünk, 
s ezúttal magunk választottunk, nem mások 
választottak helyettünk.

A díszvendégek közül Jürgen Mittelstrass, 
az Academia Europaea és Heinrich Nöth, a 
Bajor Tudományos Akadémia elnöke is kö
szöntötte a közgyûlést, majd Hiller István 
kapott szót.

A kormány üdvözletét tolmácsoló mi
niszter utalt a mindenkori kormány és az 
MTA közötti együttmûködésre, amelynek 
folyta tása közérdek. Az MTA jóval megelõzte 
az ország EUcsatlakozását, mert a tudás soha 
nem szakadt ki a nemzetközi vérkeringés bõl. 
Az Akadémia a magyarság mellett eddig is 
õrizte és ápolta az európaiságot. A csatlako
zás után a kultúra ügye nemzeti hatáskörben 
marad, és a nemzeti kulturális örökség to 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vábbra is bõvülni fog. Ezen örökség alapja 
az anyanyelv, amelynek ápolása az Akadé
mia egyik alapvetõ feladata. Ebben és a 
valós tudomány legszélesebb körben való 
hirdeté sében a kormány partnerséget kér és 
együtt mûködést ajánl.

Az üdvözlõ beszédek után Holló András 
Európa az Alkotmányról – egy Alkotmány 
Európáról címû elõadását hallgatták meg 
a jelenlevõk. Az elõadásban az Alkotmány
bíróság elnöke elõbb az alkotmányeszme 
és az alkotmányozás kialakulását vázolta 
fel történelmi – európai – példákkal, majd a 
most kidolgozás alatt álló EUalkotmánnyal 
kapcsolatos problémákat ismertette. Az 
al kotmányos állam eszméjén túllépve, de 
an nak mintájára az Európai Unióban az alkot
mányozás most államok feletti szintre kerül. 
A megalkotandó európai alkotmány egyes 
elemei nemzetközi szerzõdés jellegûek, más 
elemei viszont az alkotmányokban megszo
kottak. Ezek részletesebb kifejtése, sõt az 
elõadás teljes szövege – és a közgyûlésrõl 
szóló egyéb tájékoztatók is – olvashatók az 
MTA honlapján (http://www.mta.hu). Az 
európai alkotmányozás eredménye azon 
múlhat, hogy mindenki számára elfogadható 
legyen az alkotmányozás célja.

A köztestületi ülés az Akadémia díjainak 
átadásával folytatódott. Az MTA elnöksége a 
2004. évi Akadémiai Aranyéremmel Halász 
Béla rendes tagot, a Semmelweis Egyetem 

Tudós fórum

beszámoló az mta 2004. évI
rendes Közgyûlésérõl

Beszámoló az MTA 2004. évi rendes közgyûlésérõl
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nyelvû cikkekben közölt fontosabb eredmé
nyek magyar nyelvû közzétételét javasolta 
az MTA honlapján, Kiefer Ferenc rendes tag 
pedig a magyar nyelvû tudományos köny vek 
és folyóiratok kiadásának helyzetét vél te 
áttekintésre érdemesnek. Az MTA vezetõi 
a javaslatokat kissé módosítva tartották elfo
gadhatónak, s a közgyûlés e változtatásokkal 
mindkét indítványt megszavazta.

A határozathozatal elõtt Demetrovics Já
nos rendes tag, a szavazatszámláló bizott ság 

elnöke ismertette a közgyûlési bizottsá gok 
most megválasztott tagjainak névsorát.

A közgyûlés végül elfogadta a határozat
szövegezõ bizottság elnöke, Bálint Csanád 
levelezõ tag által beterjesztett határozati ja
vaslatot. A közgyûlési határozat szövegének 
véglegesítésére – az elfogadott javaslat tartal
mi változtatása nélkül – az elnökség kapott 
felhatalmazást.

Szabados László

Grosschmid Péter • A Finn Akadémia nemzetközi stratégiája

A Finn Akadémia a Magyar Tudományos 
Akadémiával ellentétben nem tudományos 
köztestület, hanem az Oktatási Minisztérium
hoz tartozó kutatásirányító, szervezõ és fi
nanszírozó szervezet. Teljes körû felelõssége 
van az egyetemi kutatások pályázati finan
szírozásában, és jelentõs szerepe az ország 
tudománypolitikájának alakításában. Az 
akadémia elnöke tagja a miniszterelnök által 
vezetett Tudomány és Technológiapolitikai 
Tanácsnak. Ez utóbbi háromévenként tekinti 
át a tudományos kutatás és a technológia
fejlesztés helyzetét Finnországban, és fo
galmazza meg ajánlásait a következõ három
éves periódusra. A legutóbbi tanulmány 
már címében  – Knowledge, Innovation and 
In ternationalisation – is tükrözi a nemzetközi 
együttmûködés szerepének felértékelõdé sét. 
Az ajánlások nyomán a K+F irányításában 
és finanszírozásában részt vevõ szervezetek, 
így elsõsorban a Finn Akadémia és a TEKES 
Technológiafejlesztési Központ újragon
dolták a nemzetközi együttmûködéssel 
kap csolatos stratégiájukat, és rendelkezésre 
álló eszközeik tervezésénél a korábbinál 
na gyobb figyelmet szenteltek a határokon át
nyúló két és sokoldalú együttmûködésnek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az akadémia vezetése megbízott egy 
munkacsoportot, hogy Reijo Vihko, az aka
démia akkori elnökének vezetésével alakít sa 
ki a Finn Akadémia nemzetközi stratégiá ját, 
amelynek alkalmazásával a finn kutatók 
az ország számára legelõnyösebb módon 
vehetnek részt az Európai Kutatási Térség 
kialakításában, és leghatékonyabban tudják 
kihasználni a nemzetközi együttmûködés
ben rejlõ lehetõségeket. A stratégia kialakítá
sa so rán a munkacsoport tagjai kikérték 
az egye temek és az ipar képviselõinek 
véle ményét.

A stratégiát összegzõ tanulmány beveze
tõjében megállapítják, hogy az ipar és a 
ke reskedelem globalizációjával együtt a 
tudo mányos kutatás is egyre inkább glo
bálissá válik. A kutatásban és a mûszaki fej
lesztésben a határok elmosódnak, és a nagy 
kihívá sok nak a kölcsönös elõnyök alapján 
együttmû ködõ nagyobb csoportok tudnak 
igazán megfelelni. A tudomány nemzetkö
zivé válá sának folyamatát elemezve arra a 
következ tetésre jutnak, hogy a gazdasági 
és technoló giai globalizáció folyamata a 
kutatás elé új feladatokat állít, és átalakítja a 
tudomány fej lõdésének folyamatát is. Ennek 

A világ tudománya
magyar diplomaták szemével

a FInn aKadémIa
nemzetKözI stratégIája

Grosschmid Péter 
tudományos és technológiai attasé, Helsinki

science@unkari.fi
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Oroszország kutatásfejlesztési tevékenysé
gének legfontosabb irányadó dokumentuma 
a 2002ben aláírt, Az Oroszországi Föde ráció 
tudományos és technológiai fejlesz tési po
litikájának 2010ig terjedõ és hosszú távú 
alapjai címû elnöki rendelet. 

E dokumentum alapján 2003ban a tudo
mány és technológia fejlesztésének kiemelt 
irányai és feladatai az alábbiakban foglalha
tók össze: az alaptudományok fejlesztése, az 
alkalmazott kutatás és fejlesztés ösztönzése, 
az e tevékenységekkel kapcsolatos állami 
szabályozás tökéletesítése, nemzeti innová
ciós rendszer kialakítása, a tudományos 
és mûszaki eredmények felhasználásának 
tö kéletesítése, a tudományos és mûszaki 
értel miség megtartása és továbbképzése, a 
tudo mány és az oktatás integrációja, valamint 
a nemzetközi tudományos és technológiai 
együttmûködés fejlesztése.

A rendelet meghatározta az oroszországi 
tudomány és technológia fejlesztésének 
ki lenc prioritásos tématerületét: informá
cióstelekommunikációs technológiák és 
elekt ronika; ûrhajózási és repülési techno
lógiák; új anyagok és kémiai technológiák; 
új szál lítási és közlekedési technológiák; 
fegyver fejlesztés, hadi és speciális techni
kák; gyár tástechnológiák; élõ rendszerek 
technoló giái; környezetvédelem és észszerû 
gazdál kodás a természeti erõforrásokkal; 
valamint energiatakarékos technológiák.

E prioritások gyakorlati megvalósítását 
szolgálta 2003ban ötvenkét szövetségi cél
program, amelyek finanszírozására a köz
ponti költségvetés 143 milliárd rubelt (4,76 
milliárd USD) biztosított. A 2004es állami 
költ ségvetés tervezete ötvenhárom szövet
ségi célprogramra 173,9 milliárd rubelt (5,8 
milliárd USD) irányoz elõ, ami 21,6 %os 
növekedést jelent.

A célprogramok sorában 2004ben ki
emelt helyet foglal el az ország közlekedési 
hálózatának korszerûsítése, az eOroszor
szág program, az ûrprogram, a nemzeti 
technoló giai bázis megteremtése, a védelmi 
ipar át alakítása és fejlesztése, valamint a tudo
mány és a felsõoktatás integrációja.

Oroszországban a nemzetközi gyakorlat tal 
ellentétben a K+Fre fordított összegeket nem a 
GDPhez, hanem a költségvetési ki adá sokhoz 
viszonyítják. Az 1996ban elfoga dott tu
domány és technológiapolitikai tör vény 
értelmében kutatásfejlesztésre a min den kori 
költségvetési kiadások 4 %át kellene fordíta
ni. E mutató elérése eddig még egyszer sem 
sikerült, sõt, az elmúlt öt évben csökkenõ 
trend figyelhetõ meg. A K+Fre 2003ban for
dított 40,2 milliárd rubel (ezen belül alapkuta
tásra 19,85, alkalmazott K+Fre pedig 20,35 
milliárd rubel) a központi költségvetés kiadá
sainak mindössze 1,7 százalékát jelenti.

2004ben a költségvetési tervezet szerint 
46,2 milliárd rubel (1,54 milliárd USD) fordít

az orosz K+F helyzete
2003/2004 FordUlóján 
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kandidátus, tanácsos, tudományos és technológiai attasé
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elfogadása, de nem ismeretes, hogy erre 
mi kor kerül sor.

• Az elöregedett tudóstársadalom fiatalí
tása terén érezhetõ eredmények nincsenek. 
Ez, valamint a fiatal kutatók külföldre ván
dorlása néhány éven belül komoly problé
mákat okozhat az ország tudományos 
életében. 

• Változatlanul megoldandó kérdés az elavult 
mûszer és eszközpark korsze rû sítése.

• A kívánatosnál lassabban halad az úgy
nevezett „konverziós program”, vagyis a hadi
üzemek polgári termelésre történõ át állítása.

• 2003 novemberében a felek meghosz
szabbították az EU és Oroszország közötti 
tudományosmûszaki együttmûködési 
egyezményt. Oroszország részérõl érezhetõ 
a törekvés az európai kutatási programokban 
való minél aktívabb részvételre (pályáza
tokba való bekapcsolódás révén).

• Az EU részérõl jogos igény, hogy az 
orosz fél tegye lehetõvé, hogy kutatási 
prog ramjaiba az EUtagok és a csatlakozó 
orszá gok kutatói bekapcsolódhassanak 
(recipro citási elv), ezen a téren azonban a 
kölcsö nösség egyelõre nem tapasztalható.

ható K+Fre (alapkutatásra 23,4 milliárd 
rubel, alkalmazott K+Fre pedig 22,8 milliárd 
rubel), ez nominál értékben 15 százalékos 
növeke dést jelent a 2003. évihez képest. 
Mivel azonban a költségvetés összes kiadásai 
is növekednek, a K+Fre fordítható arányszám 
pontosan megegyezik a 2003. évivel (1,7 %).

Megjegyzendõ, hogy az ûrkutatásra for
dítható pénzek 2003ban és 2004ben is ön álló 
fejezetként szerepelnek (2003ban évi 8 milli
árd rubel, 2004ben ötven százalékkal több: 12 
milliárd, ami 400 millió USDnek felel meg). A 
kiadások növelése egyrészt ka tonaibiztonsá
gi okokkal, másrészt az orosz fél nemzetközi 
ûrkutatási projektek ben tervezett aktívabb 
részvételével ma gyarázható. (Együttmûködés 
az Európai Ûrkutatási Szervezettel, valamint 
orosz sze repvállalás a nemzetközi ûrállomás 
fejlesz tésében és üzemeltetésében.)

A számadatok értékeléséhez fontos ada
lék, hogy 2003ban az éves infláció elérte a 
12 %os szintet. 2004re a szakértõk 810  % 
közötti értéket prognosztizálnak, ugyanak
kor a rubel/dollár árfolyam három éve stabilan 
1:30 szinten áll.

A K+F intézményrendszer szerkezeté ben 
2003ban a megelõzõ évihez képest lé nyeges 
változás nem történt. 

2003 decemberétõl 2004 márciusáig az 
Ipari, Tudományos és Technológiai Miniszté
rium vezetését a leváltott Ilja Klebanov he lyett 
addigi elsõ helyettese, Andrej Fur szen ko látta 
el megbízottként. A 2004 márciusá ban tartott 
elnökválasztást megelõzõ kormányátalakítás 
során a megszüntetett Ipari, Tudományos 
és Technológiai Minisz térium tudományos 
funkcióit az újonnan létrehozott Oktatási 
és Tudományos Minisz térium vette át. Az új 
minisztérium vezetõje Andrej Furszenko lett. 

A kutatási intézményrendszer helyzeté ben 
a megelõzõ évekhez képest nem tör tént 
jelentõs változás. A hat, államilag elismert 
akadémia (Orosz Tudományos Akadémia, 
Orosz Orvostudományi Akadémia, Orosz 
Mezõgazdasági Akadémia, Orosz Oktatási 

Akadémia, Mûvészeti Akadémia, Orosz Épí
tõmûvészeti és Építészeti Akadémia) közül 
továbbra is az Orosz Tudományos Akadémia 
(OTA) a legnagyobb, mind a létszámot, mind 
a költségvetési részesedést illetõen.

A 2004es központi állami költségvetés az 
OTA részére 18,2 milliárd rubelt juttat, ami névér
tékben 19 %os emelkedést mutat az elõzõ 
évihez képest. Ha azonban figyelembe vesz
szük az elõre jelzett inflációt, az összeg reálér
tékben kismértékû csök kenést jelent. Kedvezõ 
fordulat, hogy az OTA kutatóintézetei 2005 
végéig mentesülnek a vagyonadó alól.

2003ban sem történt elõrehaladás a rend
kívül alacsony kutatói bérek emelése ügyé
ben. Az akadémia vezetõinek értéke lése sze
rint a havi 20003000 rubeles alap fizetése ket 
legalább a négyszeresükre kelle ne  emelni 
ahhoz, hogy megállítsák a kuta tók elván
dorlását, és biztosítsák az utánpót lást. Pozití
vumként könyvelhetõ el ugyanak kor, hogy 
2003ban megállt a kutatói gárda létszámá
nak 1990 óta tartó csökkenése, a létszám 116 
ezres szinten stabilizálódott. Kri tikus viszont 
a kutatók kor szerinti megosz lása, az átlagos 
életkoruk meghaladja az ötven évet. 

Következtetések

• A finanszírozásában évek óta nem si kerül 
elérni, hogy a költségvetési kiadások 4 %át 
fordítsák a K+F finanszírozására, az évek óta 
csökkenõ arány most az 1,7 %os szinten 
látszik stabilizálódni.

• Amennyiben a K+F finanszírozásában 
jelentõs változás nem következik be, úgy 
fennáll annak a veszélye, hogy Oroszország 
kikerül a fejlett technológiákat kidolgozó, 
hasznosító és exportáló országok sorából. 
Ez oda vezethet, hogy Oroszország egyszerû 
nyersanyagexportáló állammá válik.

• A világ évi 60 milliárd dollár körüli 
in novációs piacából (= az új technológiák 
értékesítésébõl származó összeg) Oroszor
szág mindössze 40 millió dollárral részesedik. 
Szükséges lenne egy innovációs törvény 

Erdélyi Árpád • Az orosz K+F helyzete 2003/2004 fordulóján
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Wake Forest University kutatói, köztük Jay R. 
Kaplan most arra figyelmeztetnek, hogy az 
éveken át történõ rendszeres szójafo gyasztás 
jelentõsen megváltoztathatja a vi selkedést, 
türelmetlenné, agresszívvé teheti a férfiakat. 
Pontosabban: egyelõre a kísér letek alapján 
csak annyit tudni biztosan, hogy a sok szója 
a hím majmokból agresszivitást és intoleran
ciát vált ki – írta a MedlinePlus 2004. április 
29én.  

G. J.

ÕSSEJTEK SZíVBETEGEKNEK

Az Amerikai Mellkassebészeti Társaság 
április végi torontói kongresszusán újabb, 
õssejtek kel kapcsolatos terápiás sikerekrõl 
számoltak be infarktusos betegek kezelés
ében. (Nature Science Update, április 27.) 
Amit Patel (University of Pittsburgh School of 
Medicine) kollégáival tíz áthidaló mûtéten át
esett – ilyenkor például egy lábból kioperált 

érda rabkával „kikerülik” az elhalt területet, 
és így biztosítják a szív vérellátását – páciens 
szívé be harminc különbözõ sérült pontra 
õssej teket fecskendezett be. Az õssejtek saját 
csontvelõbõl származó õssejtjeik voltak, így 
kilökõdéstõl nem kellett tartani. A beavatko
zás után fél évvel azt tapasztalták, hogy az 
õssejtterápián is átesett betegek szíve na
gyobb teljesítményre volt képes, mint annak 
a tíz, kontrollcsoportba tartozó páciensé, akik 
csak bypass mûtéten estek át. 

Az õssejtterápiához nagy reményeket 
fûznek az infarktuson átesett betegek ke
zelésében, de az eddigi eredmények nem 
egyértelmûek. Volt ugyanis olyan klinikai 
vizsgálat, amelyet ez év elején DélKoreában 
leállítottak, mert az  õssejtek beültetését kö
vetõen nem tudták kontroll alatt tartani az új 
érsejtek kialakulását. 

G. J.

Jéki László – Gimes Júlia

Könyvszemle

A mikroszintû rendszerváltás 
krónikája –
Szabó Katalin – Kocsis Éva: 
Tanulás és felejtés vegyes
vállalatokban

A szerzõpáros új monográfiája folytatása a ta
nuló vállalatról korábban írt tanulmá nya ik nak: 
az ott leírt tételek empirikus igazolására tett 
kísérlet. Legalábbis az a felmérés, aminek 
az eredményeit a könyv ismerteti, erre 
irá nyult. Csakhogy menetközben, a válla
lati ve zetõkkel folytatott mélyinterjúk során 
olyan tömegû információ halmozódott fel a 
rend szerváltás során átalakuló vállalatokról, 
hogy a címet teljes joggal változtathatták 
volna meg a szerzõk a fenti címre. Nagyon 
izgal mas munkát tart kezében az olvasó. A 
rövid elméleti bevezetõ után, az alkalmazott 
kuta tási modell logikája szerint rendezve, a 
válla lati vezetõk szájából elhangzott „val
lomások” sorozata vezet be minket a vál
lalati lét vagy nemlét dilemmájába, melyet 
a rendszervál tás mozgalmas éveiben oly 
sok magyar vál lalatnak kellett megválaszolnia. 
Ebben a mun kában sikeres példák sorozatán 
követ hetjük nyomon, hogy miként válhattak ko
rábbi álla mi vállalatok sikeres, piacgazdasági 
körülmé nyek között is helyüket megálló 
kor szerû vál lalatokká. (A sikertelen kísér
letek tanulmányo zása is érdekes lehetne, 
de erre ma már érthetõ okok miatt aligha 
nyílik mód!) 

A könyv tehát néhány elméleti tétel megfo
galmazásával indít. Ezek közül leg fontosabb a 
kettõs tanulás. A tanulási folya mat kettõssége 
három dimenzióban is értel mezhetõ. Egy

részt, a magyar vállalatoknak egyidejûleg 
kellett általában véve a piaci környezet sza
bályaihoz alkalmazkodniuk, a „piacot meg
tanulniuk”, és bevezetni a mai kapitalizmus 
korszakos újításait. Olyan is mereteket is el 
kellett sajátítaniuk, amelyek a hagyományos 
piacgazdaságok vállalko zásai számára is 
újdonságot jelentettek. Másrészt, a tanulási 
folyamat kettõssége azt is jelenti, hogy az 
információ áramlása két irányú. A magyar vál
lalatok átveszik környe zetükbõl a korszerû 
piaci, mûszaki, szervezé si, stb. ismereteket, 
de ezzel egyidejûleg part nereik is „tanulják” 
a magyar piac, gazdasági környezet sajátos
ságait. Harmadsorban pe dig, amint a mû 
címe is mutatja, a tanulás felejtéssel jár együtt. 
A rendszerváltás elõtti vállalati mûködés ru
tinjait a szervezet memó riájában törölni vagy 
felülírni szükséges. 

A tanulás feltétele nyilvánvalóan az, 
hogy a „tanulóhoz”, a magyar vállalathoz 
a „tan anyag”, vagyis a korszerû ismeretek 
eljussa nak. A kutatás alapötlete az volt, hogy 
a tu dásátadás leginkább közvetlen módon, 
talán leghatékonyabban, de mindenképpen 
a leg jobban nyomon követhetõen a vegyes 
válla latoknál megy végbe. Vegyes vállalat 
alatt hagyományosan olyan céget érthetünk, 
amelynek magyar és külföldi tulajdonosai 
közel azonos mértékben bírnak a tulajdonosi 
jogokkal, és ezért (elméletileg) egyformán 
befolyással vannak a vállalat irányítására. 
Tehát egy cégen belül egyidejûleg van jelen 
a „tanuló” és az „oktató”, kettejük együttmû
ködése közvetlenül megfigyelhetõ. Itt szük
séges megjegyezni, hogy a vegyes vállala tok 
a 80as évek végétõl a 90es évek köze péig 
terjedõ szûk tíz évben játszottak szere pet 
Magyarországon. Létrehozásuk oka való

Könyvszemle
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Ágoston a kultuszminiszteri, Baross Gábor 
a közlekedési, Széll Kálmán, majd Wekerle 
Sándor a pénzügyminiszteri tárcát.

A békés nyugalmi idõszak, az uralkodó 
támogatása és sajátos vezetési adottságai, esz
közei, a hozzá szorosan kötõdõ mamelukse
rege lehetõvé tették számára hosszú minisz
terelnökségét, de a társadalom nagy részének 
rokonszenvét sohasem nyerte el, holott sokat 
tett ennek érdekében. Ez a konfliktus okozta 
bukását is, mert népszerûségét közjo gi kom
promisszumaival sem sikerült erõsíte nie, ám 
elvesztette Ferenc József bizalmát. 

Bukása nem is pusztán személyi ügye volt, 
mélyebb és nagyobb feszültségeket jel zett. 
Végsõ soron az 1867. évi kiegyezés kez

dõdõ válságát jelezte. Benne a kormányzati 
mechanizmus nehézségeit, amelyeket a fel
gyülemlõ szociális és nemzetinemzetiségi 
ellentétek tovább fokoztak, s gyors egymás
utánban újabb és újabb kormányválsághoz, 
bukásokhoz vezettek. Jórészt más források
ból táplálkoztak, de hasonló folyamatok 
zaj lottak Ausztriában is. Eduard Taaffe 
ugyan csak hosszú ideig, 1879tól 1893ig 
tartó mi niszterelnökségét ugyanis újabb és 
újabb kor mányok kinevezése, majd távo
zása követte.  (Kozári Monika: Tisza Kálmán 
és kor mány zati rendszere. Napvilág Kiadó, 
Budapest, 2003. 572 p.)

Pölöskei Ferenc 
professor emeritus
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