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Alan Sokal–Jean Bricmont: Intellektuális imposztorok  
Typotex Kiadó, Budapest, 2008. Második, javított kiadás. 388. lap 

 
Bizonyára sokan tapasztalták már, hogy szá-
mos mai irodalomtörténeti, esztétikai vagy 
általában társadalomtudományi mű nehezen 
érthető, homályos fogalmazású, komplikált 
körmondatokkal teli és nem egyszer nagy-
képűnek tűnik. Az ismertetendő „…könyv 
a misztifikációról, a szándékosan homályos 
nyelvezetről, a zavaros gondolkodásról, va-
lamint a tudományos (értsd: természettu-
dományos! – B. D.) fogalmak helytelen 
használatáról szól”. „Olyan kifejezésekkel 
és mondatokkal manipulálnak, amelyek va-
lójában értelmetlenek.” Ezek célja sokszor, 
„…hogy a mély-értelműség látszatát köl-
csönözzék elcsépelt szociológiai vagy tör-
ténelmi közhelyeknek.” Ugyanakkor: „…ha 
valaki úgy tekinti ezt a könyvet...”, „…mint 
a humán – vagy társadalomtudományok ál-
talános kritikáját, az nemcsak szándékain-
kat érti félre, hanem önmagát leplezi le az-
zal, hogy a kérdéses területekre vonatkozó 
saját becsmérlő felfogását leplezi le.” „Nem 
támadjuk a filozófiát, a bölcsészet- és a tár-
sadalomtudományokat általában…” „Cé-
lunk egyszerűen csak annyi, hogy leleplez-
zük az intellektuális pózolást és tisztesség-
telenséget, akárhonnan is fakad.” Nem hiá-
ba a könyv alcíme: „Posztmodern értelmi-
ségiek visszaélése a tudománnyal”.  

Talán érdemes felidéznünk a könyv elő-
történetét. A könyv szerzőinek egyike, Alan 
Sokal a Social Text című ismert társada-
lomtudományi folyóiratba egy cikket kül-
dött be „A határok áttörése: Arccal a kvan-
tumgravitáció transzformatív hermeneuti-
kája felé”. A cikket, amelyet a folyóirat le-

közölt 1996-ban, a szerző paródiának szán-
ta, a posztmodern társadalomtudományok-
ban divatos tendenciák leleplezésére, ame-
lyek összekeverik az igazságot a féliga-
zságokkal és tévedésekkel, amelyek meg-
engedik maguknak a logikai következetlen-
séget és nem egyszer még nyelvtanilag is 
helytelenül, értelmetlen mondatokban fejtik 
ki nézeteiket. Miután a cikk megjelent, a 
szerző beküldte az eredeti cikkét, illetve 
annak szándékát leleplező írását, de azt a 
folyóirat nem közölte le, így egy Dissent 
című másik folyóiratban kellett azt nyilvá-
nosságra hoznia.  

Az ismertetendő kötet az eredeti Sokal 
cikk folytatásának, kiterjesztésnek tekinthe-
tő, amelyet most két szerző jegyez. Egyi-
kük: Alan Sokal – bár eredetileg francia – a 
New York-i Egyetem, másikuk: Jean Bric-
mont a Louvain-i professzora. Mindketten 
elméleti fizikusok.  

A könyv szerkezete pedig a következő. 
Az előszó és a bevezetés egyenként tárgyal 
vesz egy sor posztmodern szerzőt és egy-
egy fejezetben bemutatja őket, pontosabban 
eltévelyedéseiket, számos idézettel. Így 
egy-egy fejezetet szentel a következőknek: 
Jacques Lacan pszichoanalitikus, Julia Kris-
teva irodalomesztéta és politika-filozófus, 
Luce Irigaray pszichoanalitikus, nyelvész 
és filozófus, Bruno Latour tudomány-szo-
ciológus, Jean Baudrillard szocilógus és fi-
lozófus, Gilles Deleuze filozófus és Félix 
Guattari analitikus, Paul Virilio filozófus. 
Ezen kívül van három fejezet, amely nem 
személyekkel, ill. munkáikkal, hanem elvi 
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kérdések tárgyalásával foglalkozik, bár ezek 
keretében is felmerülnek konkrét szemé-
lyek, akik a szóban forgó vélemények, ál-
láspontok képviselői. Ezek a fejezetek a 
következők: „Közjáték: Ismeretelméleti re-
lativizmus a tudományfilozófiában”; „Köz-
játék: Káoszelmélet és ’posztmodern’ tu-
domány”; „Gödel tétele és a halmazelmé-
let: példák a visszaélésre.” Végül az utolsó 
fejezet Bergsonnal, a nagy filozófussal fog-
lalkozik, aki kétségtelenül nem „posztmo-
dern” és akit a szerzők is elismernek, de 
bemutatják, hogy félreértette, illetve nem 
értette meg a relativitás elméletet.  

A könyv utószóval, továbbá Sokal ne-
vezetes, a Social Text-ben megjelent cikké-
vel és két ezt értelmező írással zárul (ezek 
közül az utóbbi az, ami a Dissent folyóirat-
ban jelent meg). Megtaláljuk még a könyv 
végén az idézett művek igen terjedelmes 
jegyzékét, továbbá egy, a könyv tárgyköré-
re vonatkozó bibliográfiát és a név- és 
tárgymutatót.  

Túl az egyes szerzők konkrét tévedése-
in, zavaros fogalmazásán és nagyképűsé-
gén a szerzők főleg a filozófiai relativizmus 

és radikális szkepticizmus ellen foglalnak 
állást és különösen bántja őket – mint poli-
tikailag baloldali beállítottságúakat –, hogy 
ezek manapság a baloldali politikai irány-
zatokkal kapcsolódnak össze.  

Meg kell még jegyeznünk, hogy a szö-
vegben fel-fel bukkannak ugyan más nem-
zetiségűek is, de azért a könyv egész tárgya-
lása a francia szellemi életre van kihegyezve.  

Végül is mintegy végkövetkeztetésük az, 
amit így foglalnak össze: „Mi nem kíván-
juk, hogy a bölcsészettudományok és a ma-
tematikai-fizikai tudományok közti köl-
csönhatás megszűnjék, hanem célunk az, 
hogy hangsúlyozzunk néhány feltételt, me-
lyet szükségesnek látunk a valódi párbe-
széd kialakulásához.” Ezek a feltételek, 
amelyeket különben kissé részletesebben is 
kifejtenek a szerzők, a következők: „Jó tud-
ni miről beszél az ember”; „Nem mind 
szükségképpen mély, ami homályos”; „Ne 
bízz a tekintélyelvekben”; „Az eseti szkep-
szist nem szabad összekeverni a radikális 
szkepticizmussal”; „A többértelműség nem 
kibúvó.” 

Berényi Dénes 
 
 
 

Kósa András: 
Elszegődjék-e az oktatás a globalizmus szolgálólányának? 

Budapest, 2006. A szerző saját kiadása. 71 lap 
 
A tetszetős kivitelű kis könyv az előszón 
kívül hat tanulmányt tartalmaz. Egy kivéte-
lével mindegyik a Magyar Professzorok 
Világtanácsának különböző rendezvényein 
a legutóbbi évtizedben elhangzott előadás 
írott változata, amelyek különben már 
többségükben megjelentek különböző ki-
adványokban nyomtatásban is. A maga 
nemében minden tanulmány kritika, kritika 
a mai oktatási rendszert, ill. az abban a leg-
utóbbi időben bekövetkezett változásokat 

illetően. Ahogy az előszó első mondatában 
leszögezi: „Félek, nem túlzás, hogy a ha-
zánkat az elmúlt évtizedben ért csapások 
közül a legsúlyosabbat az oktatásnak kellett 
elszenvednie.” 

Az első két tanulmányban anyanyel-
vünkről, elsősorban a tankönyvekben anya-
nyelvünk ellen elkövetett „vétkekről” van 
szó (erre különben a későbbi tanulmányok-
ban is visszatér). A szerző matematika pro-
fesszor, de szívügye a magyar nyelv, külö-
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nös hangsúllyal – természetesen – a mate-
matikai szaknyelv. „Az élet számos terüle-
tén … egy ronda, magyarangol habarék 
nyelv van kialakulóban, illetve lesz uralko-
dóvá” – írja. Szomorúan állapítja meg – 
konkrét példákat felhozva −, hogy tan-
könyveinkben riasztóan sok a magyartalan-
ság, sőt még a helyesírási hiba is. Ugyan-
csak kifogásolja a különböző felméréseket 
is részben magyartalanságuk, részben – 
nem egyszer – értelmetlenségük miatt. 

A további tanulmányokban – több más 
problémára is kitérve – elsősorban a kétszin-
tű érettségit és az ún. bolognai folyamatot 
teszi vizsgálat tárgyává. Úgy látja, hogy a 
kétszintű érettségi egyenlőtlenséget és kont-
raszelekciót eredményez. Erre vonatkozólag 
idéz gyakorlatilag az ő álláspontját tükröző, 
60 Gödöllői Agrártudomány Egyetem-i pro-
fesszor (GATE) által kialakított állásfogla-
lásból: „Semmi garancia nincs arra (józan 
elgondolás szerint nem is lehet), hogy vala-
mennyi középiskolában nagyjából azonos 
tárgyválasztási lehetőség nyíljék: egyes (köz-
ségi, kisvárosi, külvárosi) iskolák tehetséges 
tanulói behozhatatlanul hátrányos helyzetbe 
kerülhetnének más ’központi’ iskolák köze-
pes képességű tanulóihoz képest is.” 

A bolognai folyamatot több oldalról is 
kritizálja. Hazánkban volt egy kialakult fő-
iskolai és egyetemi oktatási vonal – megfe-

lelően megfogalmazott célrendszerrel. Ez 
nem minden országban volt így. „Fogadjuk 
el, hogy az emelt szintű érettségi kapcsán 
kialakul a diákok egy, a felsőfokú tanulmá-
nyokra igen jól felkészült csoportja. És jön 
a bolognai folyamat: nagyjából az eddigi 
főiskolai szintnek megfelelő alapképzésbe 
taszítják őket…” „Mi lesz velük, tehetségük 
milyen kibontakozását lehet így biztosítani?” 
„Tragédia lenne, ha az említett diákréteg – az 
átlagban elmerülve – lézengésre kényszerül-
ne.” Persze, ez csak egyik, a bolognai folya-
mat által felvetett problémák közül.  

Érdekes különben, hogy bár a szerző ma-
tematikus, mennyire hangsúlyozza a magyar 
irodalom tanításának fontosságát a középis-
kolában. „Biztos vagyok abban, hogy az iro-
dalomtanításnak központi szerepe van az is-
kolai oktatásban. Népünk egyik legértéke-
sebb kincsét közvetítheti, azonosságtudatunk 
kialakításának és nemzetként való megma-
radásunknak legfontosabb tényezője lehet.” 

Végül is a globalizmus a „fogyasztót” 
minden kötöttségtől igyekszik megszabadí-
tani, aminek közvetlen hasznát nem látja: 
„…ilyenek a család, a szülőföld, a haza, a 
nemzet, a szolidaritás, a vallás, a szeretet, 
az egyetemes és a nemzeti kultúra, a civil 
szervezetek, a spontán termelési és értéke-
sítési szövetkezetek”. 

Berényi Dénes 
 

 
A határon túli magyar tudományos műhelyek működésének  

regionális megközelítése 
 

Az MTA „Magyar Tudományosság Külföldön”  
Elnöki Bizottság kiadványai 14., Szerkesztette: Berényi Dénes 

MTA Budapest, 2006. 103 lap 
 

A Magyar Tudományos Akadémia Magyar 
Tudományosság Külföldön Elnöki Bizott-
sága Lendván (Szlovénia) kihelyezett ülé-
sén ünnepelte tízéves évfordulóját, ahol a 

rendezvény egyik kiemelkedő eseménye 
volt „A határon túli magyar tudományos 
műhelyek működésének regionális megkö-
zelítése” címen megrendezett vitaülés. A 
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résztvevők örömmel állapították meg, hogy 
a rendszerváltozásokat követően „hetven 
roncsoló év után” a határon túli magyar 
közösségek mindegyike meg tudta újítani 
tudományos életét. Ugyanakkor az is vilá-
gosan kirajzolódott a tanácskozáson, hogy 
a továbblépéshez ennek a megújult külföldi 
magyar tudományosságnak mihamarább új 
koncepcióra és stratégiára van szüksége. 

A lendvai vitaülés eredményeit azok is 
megismerhetik, akik nem vehettek részt 
személyesen a rendezvényen, hiszen az 
MTA Magyar Tudományosság Külföldön 
Elnöki Bizottsága 14. füzetében közreadta 
az elhangzott előadásokat és korreferátu-
mokat.  

Dr. Berényi Dénes akadémikus az El-
nöki Bizottság elnöke, „Hogyan tovább 
másfél évtized tapasztalatai alapján?”  cí-
mű bevezető előadásában kiemelte azt, 
hogy a Magyarország határain túli magyar 
tudományos műhelyeknek két lábon kell 
állniuk, mert csak így törhetnek ki viszony-
lagos elszigeteltségükből. Olyan új straté-
giát kell követniük, amely szerint egyrészt 
továbbra is szorosan és szervesen kell kap-
csolódniuk a megfelelő magyarországi ku-
tatóműhelyekhez, azok kutatási terveihez, 
de tartozzanak annak az országnak a tudo-
mányosságához is, ahol kutatómunkájukat 
végzik, ahol élnek. Nem tartható fent to-
vábbra az a gyakorlat, amely szerint a hatá-
ron túli magyar tudományosság csak ma-
gyarországi forrásokra támaszkodik, tehát a 
„két lábon állás” követelményének megfe-
lelően feltétlenül hozzá kell férni az adott 
ország pénzügyi forrásaihoz, sőt ki kell 
használni az EU-s források kínálta lehető-
ségeket is. A határon túli magyar tudomá-
nyos műhelyeknek kapcsolódniuk kell az 
adott társadalomhoz, hogy tudományos 
eredményeik hasznosak legyenek az ottani 
szűkebb és tágabb közösségnek is. Ezt elő-
segítendő a nagyobb magyar kisebbségi ré-

giókban meg kellene alakítani a Magyar 
Tudományos és Felsőoktatási Tanácsokat. 

A tudományos ülés vitaindító előadását 
Dr. Horváth Gyula egyetemi tanár, az MTA 
Regionális Kutatások Központjának (Pécs) 
főigazgatója tartotta. Vitatéziseit „A hatá-
ron túli tudományos műhelyek regionális 
működésének alapelvei” címen tárta a hall-
gatóság elé. Előadásának helyzetfeltáró ré-
szében megállapította, hogy a rendszervál-
tozás a határon túli magyar tudományos ku-
tatásokra ellentmondásos hatást gyakorolt, 
hiszen egyrészt kialakultak a tudomány 
szabadságát garantáló politikai és jogi kere-
tek, másrészt felére-harmadára csökkent a 
kutatási-fejlesztési kapacitások mennyisé-
ge, jelentősen mérséklődött a kutatói-fej-
lesztői állomány. A külföldi magyar tudo-
mányosság intézményesülése a kialakulás 
szakaszában extenzív módon fejlődött, s fi-
nanszírozási formái elsődlegesen magyar-
országi alapítványokból és kutatási prog-
ramokból származtak. Ma már világosan 
látható, hogy a szűkös finanszírozás miatt 
fellépő forrásszerzési kényszer nem ösz-
tönzi a kutatóműhelyek együttműködését, 
nem segíti elő nagyobb méretű, több éves 
kutatási programok magvalósítását, így a 
tudományszervezés korszerű eszközei nem 
alkalmazhatók. 

Vitaindítójában az előadó kiemelte azt a 
tényt, hogy a határon túli magyar területek 
gazdasági és kulturális fejlődését segítő ku-
tatóhelyek nem alkotnak egységes rend-
szert, nem a területi munkamegosztás szem-
pontjait veszik figyelembe, hanem a helyi 
társadalom és gazdaság fejlesztésétől füg-
getlen, szigetszerű kezdeményezéseknek 
tűnnek. Ugyanakkor kifejtette, hogy Ma-
gyarország és a két legnagyobb magyar né-
pességű szomszédos ország csatlakozása az 
Európai Unióhoz kedvező feltételeket te-
remtett a hosszú távú stratégiaalkotás szá-
mára, hiszen az Unió strukturális politikája 
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nagy távú, országhatárokon átívelő térségi 
stratégiákra is támaszkodik. Magyarország 
érdeke, hogy a Kárpát-medence alkosson új 
makrorégiót, ezáltal a magyar területek 
egységes stratégiai térré válhatnának. Tehát 
az intézményesült határon túli magyar tu-
domány működését célszerű korszerűsíteni. 
A paradigmaváltás lényege az, hogy a 
spontán módon létrejött kutatási kapacitá-
sok további fejlődéséhez jól definiált célo-
kat, s az ezek megvalósítását szolgáló esz-
közöket fogalmazzunk meg , vezető intéz-
ményeket jelöljünk ki és koordinációs for-
rásokat hozzunk létre. 

A korreferátumok sorában Bíró A. Zol-
tán a Regionális és Antropológiai Kutatá-
sok Központjának (Csíkszereda) igazgatója 
hangsúlyozta, hogy a határon túli tudomá-
nyos műhelyekkel kapcsolatos jelenlegi 
anyaországi törődés alapvetően és majd-
nem kizárólagos jelleggel támogatásköz-
pontú. Az anyaországi támogatási keretek 
függvényében a támogatást szervező in-
tézmények igyekeznek a lehető legjobban 
megfelelni a határon túliak által megfogal-
mazott igényeknek. Véleménye szerint ez a 
gyakorlat – nagyon sok pozitívuma, nagy 
energiaráfordítása és minden jó szándéka 
mellett is – csak egy szűk, és nem a legfon-
tosabb szegmensben támogatja a határon 
túli magyar tudományosságot. Véleménye 
szerint a határon túli magyar tudományos 
intézmények működésének legfontosabb 
problémája jelenleg nem a pénzhiány, ha-
nem a társadalmi folyamatokban való sze-
repvállalás hiánya, a szakmai bezárkózottság.  

Ezt a határon túli kutatók természetesen 
nem így látják, hiszen az a meggyőződé-
sük, hogy gondjaik alapvetően anyagi jel-
legűek. Bíró A. Zoltán szerint amíg a ma-
gyar kutatóműhelyek nem képesek fölvál-
lalni és működtetni a tudásbázis és innová-
ciós szerepkört, addig a kisebbségi kutató-
intézmények csak elszigetelt, önmagukba 

forduló, önmaguk fenntartására koncentráló 
intézmények maradnak. A jelenlegi támo-
gatási gyakorlat csupán ezeket az önlegiti-
máló, versenyképtelen funkciókat támogat-
ja, ezért ezen a helyzeten célszerű változ-
tatni, hogy az intézmények kiléphessenek 
az „önlegitimáló tevékenység” és ahhoz 
szükségszerűen kapcsolódó folyamatos pa-
nasz diskurzus köréből. 

Bitay Enikő az Erdélyi Múzeum Egye-
sület (Kolozsvár) főtitkára ábrákkal, táblá-
zatokkal szemléltetve egy igen adatgazdag 
és alapos helyzetfelmérést készített a romá-
niai – benne az erdélyi magyar – kutatásfej-
lesztés helyzetéről. Szerinte a központi 
kérdés az, hogy az erdélyi magyar tudomá-
nyos műhelyek meg tudják-e valósítani a 
híd szerepet a magyarországi és a romániai 
kutatáspolitikában, így a támogatásban ér-
dekeltté téve mindkét országot, hiszen csak 
ez teszi lehetővé, hogy hatékonyabban fér-
hessenek hozzá az EU-s forrásokhoz.  

Kolumbán Gábor egyetemi adjunktus 
(Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem, Csíkszereda) önkritikusan állapította 
meg, hogy mindezidáig európai mércével 
mérhető magyar tudományos kutatást nem 
sikerült intézményesíteni Erdélyben. Véle-
ménye szerint amennyiben nem sikerül a 
határon túli magyar kutatóműhelyeket, sze-
mélyeket oly módon integrálni a magyar-
országi és azon keresztül a nemzetközi ku-
tatási programokba, hogy ezekből a kutatá-
sokból tisztességesen meg lehessen élni, 
akkor az erdélyi magyar tudományművelés 
továbbra is lelkes amatőrök úri szórakozása 
marad. A tudományos életben a professzio-
nális munka feltétele a kutatáshoz szüksé-
ges anyagi források megléte. 

Sikos T. Tamás egyetemi tanár, dékán 
(Selye János Egyetem, Komárom) szerint a 
szétforgácsolt kis méretű és kis kapacitású 
kutatási műhelyeknek megfelelő kompro-
misszumok kötésével ki kell választani or-



KÖNYVSZEMLE 

 

125 

szágonként azt az intézményt, amely haté-
konyan képes koordinálni a kutatási prog-
ramokat, összehangolni a pályázati és pub-
likációs tevékenységet, továbbá eredmé-
nyesen képviselheti a magyar műhelyek ér-
dekeit az adott ország tudományos életében. 

Soós Kálmán (II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola, Beregszász) fő-
igazgatója, emlékeztetett arra, hogy a poli-
tikai és gazdaságirányítási jogaitól meg-
fosztott magyar kisebbséget a demokrácia 
előretörése és megerősödése mozdította ki 
a Trianon óta tartó sehonnaiság állapotából, 
amely kornak egyik fő jellemzője az volt, 
hogy odahaza a nemzetünkkel való kapcso-
lattartás főbenjáró bűnnek számított, amely 
az anyaországban a hivatalos Magyaror-
szág oldaláról azzal egészült ki, hogy egy-
szerűen nem vettek tudomást róluk. Való-
színűnek látszik, hogy a határon túli magyar 
tudományos műhelyek működésében egysé-
ges modell a jövőben sem jöhet létre. Az 
egész magyar nyelvterületet érintő tanácsko-
zásokon ugyanis kiderült, ha a közelítésmód 
egységes is, néhány általános vonáson túl, 
ahogyan mások a helyi viszonyok, úgy e ré-
giók tudományos szerveződése is sajátos, rá-
adásul a régiók önsúlya sem egyforma. 

Nagyon nehéz lesz közös nevezőre 
hozni a fejlesztési elképzeléseket, különö-
sen most a jelenlegi gazdasági helyzetben, 
amikor Magyarországon a pénz és a politi-
ka nyomja rá mindenre a bélyegét. Véle-
ménye szerint alapvető kérdés az, hogyan 
fogjuk fel a magyarországi és az elcsatolt 
országrészek viszonyrendszerét a tudomá-
nyosság terén: úgy fogjuk-e fel, mint hátor-
szágot, mint utánpótlási bázist, amelyből 
feltölthető a magyar tudományosság, vagy 
ellenkezőleg úgy, hogy annak önmagában 
véve van értéke, létére elemi szükség van 
az adott régióban. 

Szarka László (MTA Etnikai-nemzeti 
Kisebbségkutató Intézet, Budapest) igazga-

tó szerint a továbblépés egyik lehetősége a 
korábban létrejött, illetve az elmúlt évek-
ben kialakult határon túli felsőoktatási in-
tézményekkel rendszeresített akadémiai in-
tézményi kapcsolatrendszer kialakítása le-
hetne. Ezek az intézményközi együttműkö-
dési formák nem csupán a „határon túli” 
címkével ellátott akadémiai támogatási for-
rásokból merítenének, hanem mindkét olda-
lon mozgósíthatnák saját erőforrásaikat is. 

Tóth Pál Péter (KSH Népességtudomá-
nyi Intézet, Budapest) tudományos tanács-
adó szerint a határon túli magyar tudomá-
nyosságot szétaprózott, kisméretű kutatási 
műhelyek jellemzik, melyek vezetői ese-
tenként még a saját városukban működő 
egyéb tudományos műhelyek létezéséről 
sem tudnak. Jellemző kommunikációs za-
var van, amelyen csak a kutatási helyek in-
tegrációja, hálózatba szerveződése segíthet. 

Végh László (Bibliotheca Hungarica, 
Forum Kisebbségkutató Intézet, Somorja) 
igazgató idézte a csehszlovákiai magyarok 
1988-as Memorandumát: „Visszatekintve 
az elmúlt 70 évre megállapítható, hogy a 
csehszlovák állami politika, a magyar ki-
sebbséget a köztársaságon belül mindig 
ideiglenes jelenségként kezelte. Létét és kul-
túráját soha nem tekintette a köztársaság 
olyan alkotórészének, mely a maga sajátos 
értékeivel gazdagíthatta volna közös orszá-
gunkat. A magyar művelődésnek, tudomány-
nak, művészetnek, muzeológiának stb. nincs 
egyetlen hivatalos intézménye sem.”  Ter-
mészetesen ma már szép számmal működ-
nek szlovákiai magyar tudományos műhe-
lyek, amelyek közös jellemzője, hogy kivé-
tel nélkül civil kezdeményezés révén jöttek 
létre és a mai napig, egyik sem részesül 
alanyi jogon szlovák állami támogatásban. 

Görömbei András (MTA „Magyar Tu-
dományosság Külföldön” Elnöki Bizottság 
kijelölt elnöke) zárszavában kiemelte azt a 
vitathatatlan tényt, hogy a magyar tudomá-
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nyosságnak szerves része minden magyar 
tudományos érték, bárhol élnek is azok a 
magyar kutatók, akik ezeket az eredménye-
ket elérték. Az Elnöki Bizottság tíz évvel 
ezelőtt éppen azért jött létre, az volt az 
egyik legfőbb törekvése, hogy létrehozza és 
segítse a magyar tudományosság egységét, 
szervességét. Mára már bebizonyosodott, 
hogy a határon túli magyar tudományosság 
olyan funkciókat tud betölteni, olyan érté-
keket tud teremteni, amelyeket rajta kívül 
senki más nem teremthet. Kettős kötődése 
folytán – optimális esetben – példaértékű 
eredmények forrása lehet. 

Görömbei András kiemelte: az egyes 
kisebbségi magyar régiók tudományos fel-
adatai és lehetőségei egymáséitól is jelentő-
sen különböznek, tehát nem lehetséges 
egyetlen modell alkalmazása a magyaror-
szági támogatáspolitikában, hiszen hiány-
zik az eredmények egységes értékelésének 
a lehetősége is. Ugyanakkor ma már egyre 
többen látjuk azt, hogy a kezdeti lendület 

után a kisebbségi magyar tudományosság 
megtorpant, saját adottságai-lehetőségei 
alatt termel.  

Ugyancsak egyre többen képviselik azt 
a nézetet, mely szerint létre kell hozni – or-
szágonként külön-külön – a határon túli ré-
giók tudományos tanácsait, amelyek fele-
lősséget vállalnak az adott régió tudomá-
nyosságának alapvető tényezőiért. Tehát 
mindenképpen korszerűsíteni kell a határon 
túli magyar tudományosság működését. A 
lendvai rendezvényen körvonalazódtak a 
célkitűzések, az alapelvek és a feladatok, 
megfogalmazódtak egy korszerű határon 
túli magyar tudományos nemzetstratégia 
legfontosabb elemei. A mai kihívásokkal 
sikeresen szembesülő határon túli magyar 
tudományos nemzetstratégia mielőbbi rész-
letes kimunkálása és megvalósítása – ez a 
lendvai tanácskozás legfőbb konklúziója – 
immár halasztást nem tűrő összmagyar ér-
dek. 

Süli-Zakar István
 

 
 

Észak-Alföld 
Szerk.: Baranyi Béla. MTA Regionális Kutatások Központja – Dialóg 

Campus Kiadó, Pécs–Budapest, 2008. (Kárpát-medence régiói, 8. kötet. – 
Sorozatszerk.: Horváth Gyula) 516 lap 

 
Az Észak-Alföld című könyv, a Kárpát-me-
dence régiói című (sorozatszerk.: Horváth 
Gyula) monográfiasorozat legújabb kötete 
a Magyar Tudományos Akadémia Regio-
nális Kutatások Központja kiadásában és 
gondozásában, az MTA RKK és a Debre-
ceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudomá-
nyok Centruma közötti együttműködési 
megállapodáshoz is kapcsolódva, az MTA 
RKK Debreceni Osztályán készült Baranyi 
Béla szerkesztésében. A közös szerzőgárda 
közreműködésével született munka első-

ként elemzi monografikus jelleggel az 
Észak-alföldi régió rendszerváltást követő 
területi, gazdasági, társadalmi folyamatait 
és azok várható tendenciáit. A napjaink re-
gionalizációs folyamatai során létrehozott 
Kárpát-medencei régiók részben követik a 
történelmileg kialakult tradicionális régiók 
területi határait, egyszersmind alkalmaz-
kodnak az új követelményekhez.  

A Kárpát-medence régiói című nagy-
szabású monográfiasorozat döntően a tör-
ténelmi Magyarországot magában foglaló 
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14 régió jelenlegi helyzetét, térbeli folya-
matait vizsgálja történeti összefüggésekbe 
ágyazva. Az európai uniós tagság távlatos 
eredménye lehet ugyanis a Kárpát-medence 
évszázadok során formálódott integrációs 
kapcsolatainak modern formában történő 
újraszerveződése, amelyhez a térség föld-
rajzi fekvése, történelmi múltja és az integ-
rációra való igénye kellő alapot szolgáltat. 
A Kárpát-medence gazdasági tereinek fej-
lődésében az 1990-es évtizedben lezajlott 
politikai változások és gazdasági átalakulá-
sok ellentmondásos folyamatokat váltottak 
ki. Az európai uniós tagság távlatos ered-
ménye a Kárpát-medence évszázadok során 
formálódott integrációs kapcsolatainak mo-
dern formában történő újraszerveződése le-
het. A sorozat ehhez a szoros szellemi 
együttműködéshez nyújt segítséget. 

A monográfiasorozat nyolcadik kötete-
ként ezúttal a hét magyarországi régió 
egyikét, az Észak-Alföldet bemutató leg-
újabb könyv az MTA RKK Debreceni Osz-
tálya és a Debreceni Egyetem kutatóiból 
verbuválódott népes szerzőgárda közremű-
ködésével, tapasztalt és tehetséges fiatal ku-
tatók részvételével született. A Hajdú-Bi-
har, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyét, 27 kistérséget és 389 
települést magában foglaló régió az ország 
második legnagyobb területű és népességű 
tervezési-statisztikai régiója, központja pe-
dig a vidéki Magyarország legnépesebb, a 
„Tiszántúl fővárosának” is nevezett, mak-
roregionális szerepkörű centruma, Debre-
cen.  A kiterjedt, három országgal is hatá-
ros, természeti adottságait tekintve gazdag 
és változatos, jelentős gazdasági potenciál-
lal rendelkező, hosszú történelmi múltra 
visszatekintő, sajátos alföldi régiónak a 
bemutatásakor a monográfia készítői arra 
törekedtek, hogy az érdeklődők minél so-
koldalúbban ismerhessék meg Magyaror-
szágnak – közelebbről pedig az Alföld ter-

mészetföldrajzi nagytájnak – ezt a kiterjedt 
térségét, annak lebilincselően szép termé-
szeti, táji adottságait, történelmi esemé-
nyekben és emlékekben gazdag múltját, 
idegenforgalmi nevezetességeit, turisztikai 
látványosságait, egyszersmind a terület- és 
településfejlesztés sajátosságait és dilem-
máit. 

Az első fejezet a „régiók Európájába” 
illeszti a három megyéből álló Észak-
Alföldet. Az európai és hazai regionaliz-
mus kialakulásával felvezetett fejezet be-
mutatja a területi politika regionális és lo-
kális szintjeit, azok tervezési, döntési, igaz-
gatási felépítését. Az Észak-alföldi régió ál-
talános jellemzőinek ismertetésén túl be-
mutatja annak helyzetét az európai térben.  

A második fejezet a térség regionális 
fejlődését ábrázolja a betelepüléstől napja-
inkig. Az Észak-Alföld rögös utat járt be 
őseinknek a Kárpát-medencébe érkezésétől. 
Hol az elemekkel, hol a rendszeresen meg-
jelenő hódítókkal kellett megküzdeni az itt 
élőknek, ami sajátos identitást kölcsönzött 
az alföldi embernek. Az idegen hódítókkal 
való majd állandó hadakozás és az elemi 
életkörülményeket, valamint a fejlődést 
biztosítani szolgáló emberfeletti környezet-
átalakító munka megkeményítette, egység-
be forrasztotta régiót. A szocializmus egy 
több mint ezer éves regionális fejlődést 
szakított meg, amelyet csak nagy nehézsé-
gek árán lehet újjáéleszteni, a modern igé-
nyek szerint megszervezni. 

A harmadik fejezet a régió természeti 
potenciáljáról, a természeti és épített kör-
nyezetről nyújt keresztmetszetet. Átfogóan 
ábrázolja a három megye természeti kör-
nyezetének sajátosságait, értékeit, a hasz-
nosíthatóság és védelem lehetőségeit, fel-
adatait. Kiemelten foglalkozik a régiót leg-
inkább meghatározó környezeti elemekkel, 
mint a levegő, a víz és a termőföld. Elemzi 
a környezet állapotát veszélyeztető hatáso-
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kat – különösen szennyező ipari tevékeny-
ség nem lévén – elsősorban a közlekedés 
levegőtisztaságra gyakorolt hatását, vala-
mint a hulladékkezelés problémáit. Egy tér-
ség környezeti állapotának jellemzésénél 
meghatározó a komplex képalkotáshoz az 
épített környezet állapotának bemutatása és 
védelmének helyzete.  

A népességi és munkaerő-piaci helyzet-
képet, valamint a humán szféra jellegzetes-
ségeit a negyedik és hetedik fejezetek tár-
gyalják. A szerzők mélyrehatóan mutatják 
be a demográfiai sajátosságokat, a migráció 
folyamatait, a nemzetiségi összetételt, va-
lamint ezek szerepét a munkaerő-piaci és 
társadalmi feszültségek kialakulásában. A 
humán szféra szolgáltatásai című rész össz-
képet nyújt a társadalom felépítéséről, mű-
ködéséről, az emberi kapcsolatok sajátos, a 
régióra jellemző folyamatairól. A szerzők 
feldolgozták a társadalom változását befo-
lyásoló aktuális folyamatokat, amelyek 
egyrészt a globális tendenciákat követik, 
másrészt a tradíciók, az intézményrendszer, 
a társadalmi jólét, és a lakosság kultúrája 
határoznak meg.  

A szerzők a témakör jelentőségének 
megfelelő nagy terjedelmű ötödik fejezet-
ben tárgyalják a régió gazdasági szerkeze-
tét, a domináns iparágakat, a tradicionális 
és az újonnan betelepülő ágazatok területi 
elhelyezkedését, a foglalkoztatottságra és a 
gazdasági növekedésre gyakorolt hatását. 
Az Észak-alföldi régió gazdaságában az el-
telt másfél évtizedben a változatosságot ho-
zó külföldi tőke ellenére, alapvetően domi-
náns maradt a mezőgazdasági jelleg, ami a 
régió kiváló adottságainak köszönhető és 
meghatározza a kapcsolódó iparágakat is. 
Érezhető pozíciónövekedést jelentett a ke-
leti országrész közlekedési elérhetőségének 
javulása az autópálya-hálózatba való be-
kapcsolódás révén, viszont a vasút elmara-
dó rekonstrukciója és fejlesztésének hiánya 

erősen hátráltatja a logisztika területén rejlő 
lehetőségek kihasználását. 

A régió bevételeinek jelentős részét adó 
turizmus töretlen fejlődési pályát produkál 
az Észak-alföldi régióban, szolgáltatásait a 
külföldi látogatók mellett egyre nagyobb 
arányban fedezi fel a hazai közönség. Fon-
tosságát az is igazolja, hogy a szerzők kü-
lön fejezetet szenteltek a bemutatására. E 
térség nem a nagy attrakciók hazája, itt a 
rekreációra, gyógyulásra ideális környezet; 
a gondozott, művelt vidék; a kis szépségek 
jelentik a vonzerőt.  

A monográfia nagy hangsúlyt fektet az 
Észak-Alföld társadalmának jövőjét nagy 
távlatokra meghatározó felsőoktatás ki-
emelt szerepének hangsúlyozására. A régió 
innovációs vezető szerepét korábban és ma 
is ellátó Debreceni Egyetem az ország 
egyik legjelentősebb és legszélesebb spekt-
rumú kutatóbázisa. A Debrecen fejlesztési 
pólus program tengelyét is a kutatás-fej-
lesztés és az innováció határozza meg, 
amely húzó erejével a régió gazdaságának 
dinamikáját, termelékenységét hosszú időre 
meghatározhatja. 

Külön fejezetet foglalkozik a régió tele-
pülésállományával, településhálózatával és 
térszerkezeti sajátosságával, abból kiindul-
va, hogy talán az Észak-alföldi régió őrizte 
meg leginkább az Alföld nagytáj összes 
településföldrajzi sajátosságát, ami megmu-
tatkozik a településszerkezetekben, a tele-
püléshálózatban, valamint a tanyák, falvak 
és városok hierarchikus felépítésében egy-
aránt. A régió további sajátossága mutatko-
zik meg abban is, hogy a mai Magyaror-
szág – mint a Kárpát-medence centrális 
fekvésű területe – ezer szállal kötődik a ha-
tármentiséghez és a határon átnyúló kap-
csolatokhoz. A Schengen-folyamat ered-
ményeként előállott helyzet nyomán az or-
szág korábbi perifériális térsége a jövőben 
a nagyrégió kiemelt transzferszerepet betöl-
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tő vidéke lehet, főleg ami a formálódó ma-
gyar–román belső határok menti együttmű-
ködést illeti. A régió továbbra is külső hatá-
rának tekinthető magyar–ukrán határtérség 
kapcsolatrendszere azonban még hosszú ide-
ig sajátos vonásokat mutat fel a jövőben is.  

Az 1990-es évek elején lezajlott kelet-
közép-európai rendszerváltó folyamatok 
eredményeként a területi kutatások is új ki-
hívással néztek szembe. A korábbi térségi 
szintek átalakultak, illetve újak jöttek létre. 
A régió fejlesztési irányainak kijelölésénél 
nagy felelősség terheli a kutatókat, politi-
kusokat, hiszen rajtuk múlik egy térség jö-
vője. E kötet szerzői érezték e felelősség 
súlyát és szakemberekként törekedtek 
komplex képet nyújtani, segítve ezzel a 
döntéshozókat a sikert hozó stratégia kivá-
lasztásában, mint ahogy azt a könyv zárófe-
jezete is bizonyítja.  

Összességében a tetszetős kiállítású, ol-
vasmányos monográfia elsősorban tudomá-
nyos jellegű feldolgozás, ám ezzel együtt is 
teljesült a szerkesztők és szerzők részéről 
vállalt célkitűzése, hogy a könyv egyszerre 
elégítsen ki tudományos, szakmai igénye-
ket, egyszerre tegyen eleget gyakorlati 
szempontú elvárásoknak, egyszerre elégítse 
ki az érdeklődők szélesebb körének a tájé-
kozódási igényét, s nem utolsó sorban pe-
dig a felsőoktatás oktatási igényeit. Min-
dent együttvéve nemcsak öncélú tudomá-
nyos teljesítményről van tehát szó, hanem 
aktuális kérdések gyakorlati szempontú 
megközelítéséről. Végül, de nem utolsó 
sorban a könyv nem elhanyagolható érde-
me, hogy minden bizonnyal hozzájárul 
majd a regionális gondolkodásmód formá-
lásához, valamint a regionális identitás ki-
alakításához és erősítéséhez. 

Kulcsár Balázs
 

 
A jövő a múlt és a jelen egységére épül. Emlékkötet a száz esztendeje 

született Kovács Máté tiszteletére 
?????????????????????????????? 

 
Vannak személyiségek, akiknek alakja 
nemhogy fakulna a múló időben, hanem 
éppen ellenkezőleg, mind élesebbé, határo-
zottabbá válik, és az utókor azzal szembe-
sül, hogy az alkotó és az általa létrehozott 
életmű, a sok évtizeddel ezelőtt lefektetett 
elméleti alapok, és az azokra épülő konkrét 
gyakorlati teendők mennyire időszerűek 
napjainkban is. Nem valami prófétai adott-
ságnak köszönhetően, hanem azért, mert a 
társadalom és szakterületük mozgásait – 
korszerű kifejezéssel: trendjeit – behatóan 
ismerve vontak le időtálló következtetése-
ket, és jelöltek ki a maguk területén a fejlő-
dés fő vonalaival megegyező irányokat. 
Ezek közé az emblematikus alkotók közé 

tartozik Kovács Máté is. Művelődéspoliti-
kus volt, az elmúlt század legnagyobbjai-
nak egyike, ugyanakkor szűkebb szakterüle-
te, a bibliológia (könyvtártudomány) nem-
zetközileg számon tartott és elismert tudósa. 
Persze éppen Kovács Máté munkássága is 
bizonyítja, hogy a kettő szinte elválaszthatat-
lan egymástól, vagyis csak akkor érhető el 
valóban kiemelkedő és maradandó szakku-
tatói teljesítmény, ha az szerves egységet 
alkot a tágabb művelődési folyamatokkal; 
illetve a hiteles és a nemzet életét befolyá-
soló művelődéspolitikának a hazai értékes 
tradíciók mellett a tudományos eredmények-
re kell alapozódnia. Kovács Máté életművé-
nek legjellemzőbb vonása a szintézisterem-
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tés: egységben szemlélte a művelődés nagy 
kérdéseit és szakterülete részproblémáit, to-
vábbá képes volt a hazai folyamatokat szé-
lesebb, nemzetközi összefüggéseiben látni 
és láttatni, valamint a külföldi eredménye-
ket, felismeréseket a magyar kultúrába és 
tudományba alkotó módon integrálni.   

 Az 1906-ban született és viszonylag fi-
atalon, alkotóereje teljében, 1972-ben vá-
ratlanul elhunyt professzor születésének 
centenáriuma alkalmából rendezett ünnep-
ségsorozat előadásai láttak napvilágot Han-
godi Ágnes szerkesztésében és a Debreceni 
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 
közreadásában megjelent kötetben. A cím – 
A jövő a múlt és a jelen egységére épül – 
szerencsés és kifejező; Kovács Máté gon-
dolkodói és kutatói habitusának mondhatni 
lényegét fejezi ki. 

 A 2007-es impresszummal napvilágot 
látott tomus immár harmadik az emléke 
előtt tisztelgő gyűjtemények sorában. E ki-
adványok mellett  2005-ben az Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum gondozá-
sában a Tudós tanárok – tanár tudósok cí-
mű sorozatban Bényei Miklós összeállítá-
sában hagyta el a sajtót pályájának össze-
foglalása, illetve a kötetben hozzáférhetővé 
vált tanulmányainak értő válogatása. Mind-
ez azt bizonyítja, hogy Kovács Máté élet-
műve és személyes példája jelen volt és je-
len van a magyar szellemi életben, az 1980-
as évek óta immár több nemzedék kutatja 
munkásságát, vagyis nem egyfajta megké-
sett felfedezés, a kerek évfordulók bűvöle-
tében alkalmilag és esetlegesen elkészített 
dolgozatok gyűjteménye a mostani kötet, 
hanem szervesen egymásra épülő kutatások 
eredményeit tartalmazza. Jól érzékelhető 
mindez abból is, hogy az 1983-ban megje-
lent Kovács Máté emlékkönyv szerzői a 
professzor tanítványai és egykori munka-
társai voltak, és még nem hasznosították az 
1975 óta az Országos Széchényi Könyvtár 

Kézirattárában elhelyezett hagyatékot; e 
munkában viszont hozzáférhetővé vált a 
minden későbbi kutatás számára nélkülöz-
hetetlen Kovács Máté-bibliográfia. Az 
1996-ban Debrecenben tartott emlékülés 
anyaga a következő évben jelent meg, ek-
kor már elkezdődött a Budapesten és Deb-
recenben található kéziratos dokumentu-
mok kiaknázása, illetve a Kovács Mátét 
már személyesen nem ismerő fiatalabb ku-
tatói nemzedék is szerepet vállalt a 90. szü-
letésnap alkalmából megrendezett tanács-
kozáson. A mostani kötetben új kutatási 
eredményeiket publikálva jelen vannak 
azok a szerzők, egykori tanítványok, akik 
eddig is behatóan vizsgálták munkásságát 
(Bényei Miklós, Korompai Gáborné, Se-
bestyén György, Tóth Gyula); közzétették 
gondolataikat a középnemzedéket képvi-
selve különféle felsőoktatási intézmények-
ben a könyvtár- és információtudomány 
különböző területeit oktató szakemberek 
(Fodor János, Patkósné Hanesz Andrea, Z. 
Karvalics László), sőt egyetemi hallgatók 
(Mecséri Annamária, Stummer János) is új 
felismerésekkel gazdagították a Kovács 
Máté-portrét. De más szakterületek kutatói 
(Gorilovics Tivadar, Szabó Róbert, Vida 
Lajos, Kovács Béla Lóránt) is a saját disz-
ciplínájuk szempontjait hasznosítva tovább 
árnyalták és elmélyítették a professzor 
munkásságáról kialakuló képet. Különböző 
szakágazatok művelőinek összefogásával 
született tehát a kötet, és ez a sokszólamú-
ság is tükrözi Kovács Máté tevékenységé-
nek interdiszciplináris jellegét. 

A 2006-os centenáriumi év megemlé-
kezései három helyszínen zajlottak, márci-
usban az ELTE Könyvtártudományi Tan-
széke rendezett tanácskozást; nyáron a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete kecskeméti 
vándorgyűlése tartott emlékülést tiszteleté-
re, novemberben pedig a szülőváros, Haj-
dúszoboszló adott otthont kétnapos tanács-
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kozásnak. Az egyes helyszíneken elhang-
zott előadások jól érzékelhetően bizonyos 
kérdéskörökre fókuszáltak; a professzor 
egykori tanszékén elsősorban a művelődés- 
és könyvtárpolitikus, a tanszékvezető tu-
dományos munkásságát és személyes hatá-
sát elemezték az előadások. Kecskeméten 
az előadók Kovács Máté szellemi hatását és 
kezdeményező gondolatait taglalták az 
egyetemi könyvtárosképzésben, az olvasás-
szociológiában, az olvasáslélektanban és a 
napjainkban kialakuló új diszciplínában, a 
humán információtudományban, a hajdú-
szoboszlói tanácskozáson pedig a fő hang-
súly Kovács Máté munkásságának érték-
mentő vonulatára helyeződött. Olvashatunk 
a debreceni egyetemi könyvtár élén eltöltött 
hét esztendőről; árnyalt tanulmányból is-
merjük meg egykori tanára, az ötvenes 
években félreállított Hankiss János melletti 
kiállását; akad előadás, amely a szülőváros 
és Kovács Máté kapcsolatát taglalja. Szá-
mára a szűkebb környezet sokat jelentett, 
tisztában volt azzal, hogy a lokális értékek 
megőrzése nélkül nem lehet egészséges a 

nemzettudat – egy előadó éppen ezt az ösz-
szetett kérdéskört járta körül a könyvtárak 
honismereti tevékenysége kapcsán.  

Nincs elegendő terünk arra, hogy akár-
csak felsorolásszerűen megemlítsük a gaz-
dag tartalmú kötet valamennyi írását, sze-
mélyes hangú emlékezését, közleményét, 
adattárszerű részét, és méltassuk a közel 30 
lap terjedelmű forrásközlést, Kovács Máté 
fiatalkori szépirodalmi műveinek megis-
mertetését. A 274 oldalas kiadvány egy 
száz éve született és sajnálatosan már 1972-
ben eltávozott sokoldalú személyiségnek 
állít emléket, és ha csak ennyi lenne a je-
lentősége, az sem volna kevés.  A kötet 
azonban ennél lényegesen többet nyújt, a 
mai művelődésügy, a könyvtárpolitika, a 
felsőoktatás, a tudományos világ és a kultú-
ra gyakorlati területén működő valamennyi 
szakember számára tartalmaz továbbgon-
dolásra ösztönző szellemi muníciót, és mu-
tat fel egy emberi tartásában, hivatástuda-
tában követésre méltó példát.   

    
  Pogány György

 
 
 

Bitay Enikő: Lézeres felületkezelés és modellezése 
 

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2007. 174 lap 
 

A könyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
Műszaki Tudományos Füzetek kiadványso-
rozatának egy kiváló kötete, amelyben az 
anyaország és a határon túli, magyar-ma-
gyar tudományos együttműködés magas 
színvonalát és hatékonyságát a szerző a sa-
ját, illetve tudós kollégái közös kutatási 
eredményei alapján mutatja be. A téma 
korszerűsége vitathatatlan: az anyagtechno-
lógiák fejlesztése mind a szerkezeti (fémek, 
ötvözetek, kompozitok), mind a funkcioná-
lis (félvezetők, aktív dielektrikumok) anya-

gok területén nélkülözhetetlen a modern 
társadalom meredeken növekvő technikai 
igényeinek a kielégítése szempontjából. A 
jelen kötet a szerkezeti anyagok lézeres fe-
lületkezelési technológiájának elméleti és 
gyakorlati oldalát és ennek komplex mate-
matikai modellezését mutatja be olyan rész-
letesen és mélységig, hogy az olvasók szé-
les köre, a műszaki, anyagmérnöki szako-
kon tanuló egyetemi hallgatóktól a témában 
érdekelt kutatókig, megtalálja benne a rele-
váns alap- és alkalmazott ismereteket. 
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A részleges, előzményeket és kutatási 
partnereket bemutató bevezetésen túl a 
könyv két nagy tartalmi egységre oszlik: 
első felében (2. és 3. fejezet)  a lézeres felü-
letkezelésnek mint a felületmódosító tech-
nológiák egyik legmodernebb változatának 
a leírása  ragadja meg a gyakorlati érdeklő-
désű olvasó figyelmét, második felében (4. 
és 5. fejezetek) pedig az említett folyama-
tok  matematikai leírását, modellezését tag-
lalja a szerző. A 6. fejezetben került külön 
bemutatásra néhány konkrét kísérleti ered-
mény a lézeresen kezelt C15-ös acél felüle-
ti rétegvastagságának elemzéséről illetve 
modellezéséről.  

A lézeres anyagtechnológiák lényege 
általában a rövid (10-7-10-1 s), de nagytelje-
sítményű (104-109 W/cm2) lézerimpulzus 
hatása a fényt elnyelő felületre, minek kö-
vetkeztében az utóbbi bizonyos mélységig 
megolvad. Ez a hatás azonban másképpen 
is elérhető, esetleg nem annyira effektíven. 
A könyvben a fémek felületkezelési tech-
nológiáinak rendszerezett elemzése során a 
hagyományosnak mondható termikus felü-
letkezelési eljárások ismertetését a plazmás, 
ionsugaras módszerek követik, de a figye-
lem központjában természetesen a lézeres 
felületkezelések (felület-edzés, -olvasztás, -öt-
vözés, -bevonatolás) állnak.  Ezt a tan-
anyagnak is alkalmazható részt a C15 mi-
nőségű acél kísérleti, a szerző részvételével 
folytatott lézeres felületkezelési vizsgálata-
inak a bemutatása követi (3. fejezet). A fel-
sorakoztatott eredmények és azok elemzé-
se, összefoglalása, valamint a 6. fejezetben  
ismertetett kísérleti-modellezési adatok 
együttesen arra utalnak, hogy ezeket komp-
lex kísérleti cikk formájában publikálni le-
hetett volna akár valamelyik rangos nem-
zetközi szaklapban is.  

A korrekt, számadatokkal és kísérleti 
paraméterekkel kiegészített, a gyakorlatban 
is alkalmazható vizsgálati eredményeken 

lényegesen túlmutatnak a lézeres felületvál-
tozás modellezésének az eredményei, ame-
lyeket a 4. fejezetben leírt fizikai-mate-
matikai megközelítések alapján a szerző az 
5. fejezetben elemez. A fémolvasztás mo-
dellezésének kétféle módszerét: a szilárd-
folyadék fázisok határfelületi hőátadását 
elemző Stefán-összefüggést és az entalpia-
módszert a véges elemes modellezéssel 
egyesítve a szerző kimutatta, hogy az egy-
dimenziós számítások eredményei megfele-
lő pontossággal megadják a lézerimpulzus-
sal létrehozott olvadékcsepp méreteit.  

Mint az már manapság szinte megszo-
kott, a bonyolult matematikai számításokat 
és modellezést a számítógépekre bízzák, 
különösen, ha megvan a megfelelő prog-
ramcsomag. Ez alól nem kivétel a jelen 
könyv sem: az ismert SYSWELD+ prog-
ram és a mellékletekben felsorolt adatbázis 
alkalmazásával a kísérleti vizsgálatok ered-
ményeivel jó egyezést mutató adatok kap-
hatók. Tehát az egész munka egyik legfon-
tosabb tétele bebizonyítottnak látszik: az 
acél lézeres felületkezelése során kialakult 
szövetszerkezet és a felület keménysége a 
SYSWELD+ programmal jól szimulálható. 
Így elképzelhető, hogy a kellő kísérleti ada-
tok és a szimulációs technika birtokában 
más anyagok lézeres megmunkálását, tu-
lajdonságainak alakítását is a költséges és 
hosszadalmas kísérleti sorozatok minimali-
zálásával végezhetjük el a jövőben. 

A könyv részletes irodalmi jegyzékkel 
zárul, amelynek jelentős részét a szerző és 
társzerzői publikációi képezik. Ezek idő-
rendben is mutatják a sokéves tudományos 
együttműködés fejlődését a kolozsvári, mis-
kolci és budapesti anyagtudományi közpon-
tok, kutatócsoportok között. A potenciális 
olvasók körének bővítését szolgálja az an-
gol, német és román nyelvre fordított rövid 
összegzés és tartalomjegyzék. 

  Kökényesi Sándor 
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